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Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva Slovenskej republiky Bratislavy 

  

 

Z Á P I S N I C A 

z rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva SR Bratislavy  

19. 11. 2020 o 15:00 hod.  online 

 
Prítomní:  
členovia komisie 
1. Mgr. Peter Pilinský, predsedajúci 
2. Ing. Juraj Káčer 
3. Mgr. Rastislav Kunst 
4. Ing. Peter Lenč 
5. Mgr.  Lenka Antalová Plavúchová 
6. Mgr. Zdenka Zaťovičová 
7. prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
8. Jaroslav Ostrčil 
9. Ing. Silvia Švecová, PhD.   
predkladatelia materiálov, hostia 
1. Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
2. Mgr. Eduard Donauer, Implementačná jednotka 
3. Mgr. Jana Pauková, OSAP 
tajomníčka komisie 
Ing. Erika Pisarčíková 
 
Miesto konania:  
https://us02web.zoom.us/j/86812012117 
 
Návrh programu: 
v prílohe 

 
K bodu 1 
Kontrola zápisnice, uznesení, a schválenie programu rokovania 
a) tajomníčka komisie informovala o iniciatíve p. Kamocsaia, riaditeľa ZUŠ J. Kowalského, 
Laurinská 20, Bratislava. ktorá bola predmetom októbrového rokovania komisie. 
b) bol podaný návrh na zaradenie dvoch nových bodov na rokovanie komisie: 
prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Detské centrum Dostojevského o. z., Dostojevského rad 1, 
Bratislava o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy Dostojevského, Dostojevského rad č. 1, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR  
a  
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prerokovanie žiadosti zriďovateľa Libellus Precum, o.z., Podháj 1/d, Bratislava o súhlas k zaradeniu 
Súkromnej základnej školy Libellus a Školského klubu detí Libellus ako súčasti súkromnej základnej 
školy, Mokrohájska 3392/3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 
 
Komisia hlasovala o návrhu na zaradenie navrhnutých bodov do programu a to za bod č. 5 s tým, že 
nasledujúce body sa primerane prečíslujú. 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Návrh bolo prijatý. 
  
Komisia hlasovala o programe rokovania v takomto znení: 
 
Program: 

1. Kontrola zápisnice, uznesení a schválenie programu rokovania 

2. Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020 (schvalené na PPP 10.11.2020)  

3. Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010-2020 (schvalené na PPP 3.11.2020) 

4. Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa OZ Fantastická, Jabloňová 8, Dunajská Lužná o súhlas 
k zaradeniu  Súkromnej základnej školy Fantastická škola, Žitavská 1, Bratislava, a jej súčastí 
školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR. 

5. Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Detské centrum Dostojevského, o. z., Dostojevského rad 
1, Bratislava o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy Dostojevského, Dostojevského 
rad č. 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 

6. Prerokovanie žiadosti zriďovateľa Libellus Precum, o.z., Podháj 1/d, Bratislava o súhlas k 
zaradeniu Súkromnej základnej školy Libellus a Školského klubu detí Libellus ako súčasti 
súkromnej základnej školy, Mokrohájska 3392/3, Bratislava do siete škôl a školských 
zariadení SR. 

7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných  
umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy  za školský rok 2019/2020 

8. Rôzne 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Program bol prijatý. 
 
K bodu 2 
Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 – 2020  
S obsahom materiálu prítomných oboznámili Mgr. Pauková a Mgr. Donauer.  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
komisia zobrala materiál na vedomie a odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ dňa 26.11.2020 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 3 
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Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2010 – 2020  
S obsahom materiálu prítomných oboznámili Mgr. Pauková a Mgr. Donauer.  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
komisia zobrala materiál na vedomie a odporúča predložiť materiál na rokovanie MsZ dňa 26.11.2020 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 4 
Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa OZ Fantastická, Jabloňová 8, Dunajská Lužná o súhlas 
k zaradeniu  Súkromnej základnej školy Fantastická škola, Žitavská 1, Bratislava, a jej súčastí 
školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR. 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila Mgr. Tesarčíková  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti 
zriaďovateľa OZ Fantastická, Jabloňová 8, Dunajská Lužná o súhlas k zaradeniu  Súkromnej 
základnej školy Fantastická škola, Žitavská 1, Bratislava, a jej súčastí školského klubu detí 
a výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 5 
Prerokovanie žiadosti zriaďovateľa Detské centrum Dostojevského, o. z., Dostojevského 
rad 1, Bratislava o súhlas k zaradeniu Súkromnej materskej školy Dostojevského, 
Dostojevského rad č. 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR. 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila Mgr. Tesarčíková  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti 
zriaďovateľa Detské centrum Dostojevského o. z., Dostojevského rad 1, Bratislava o súhlas k 
zaradeniu Súkromnej materskej školy Dostojevského, Dostojevského rad č. 1, Bratislava do siete 
škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 6 
Prerokovanie žiadosti zriďovateľa Libellus Precum, o.z., Podháj 1/d, Bratislava o súhlas k 
zaradeniu Súkromnej základnej školy Libellus a Školského klubu detí Libellus ako súčasti 
súkromnej základnej školy, Mokrohájska 3392/3, Bratislava do siete škôl a školských zariadení 
SR. 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila Mgr. Tesarčíková  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti zriďovateľa 
Libellus Precum, o.z., Podháj 1/d, Bratislava o súhlas k zaradeniu Súkromnej základnej školy Libellus 
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a Školského klubu detí Libellus ako súčasti súkromnej základnej školy, Mokrohájska 3392/3, 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
 
K bodu 7 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných  
umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR 
Bratislavy za školský rok 2019/2020 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila Mgr. Tesarčíková  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ prerokovala dňa 19.11.2020 za základné umelecké 
školy a centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy správy 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020, k 
správam nemá pripomienky a odporúča primátorovi schváliť správy za: 
Základnú umeleckú školu, Radlinského 53, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského, Laurinská 20, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu, Exnárova 6A, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu, Vrbenského 1, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu, Hálkova 56, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu, Istrijská 22, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava, 
Základnú umeleckú školu Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava, 
Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, 
Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava, 
Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava, 
Centrum voľného času, Batkova 2 (Pekníkova), Bratislava, 
Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté. 
 
K bodu 8 
Rôzne 
V diskusii p. Tesarčíková informovala prítomných o grantových podprogramoch a p. Pisarčíková 
informovala o termíne mimoriadneho rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport dňa 
27.11.2020 v čase od 14:00 do 15:30 hod., na ktorom sa bude prerokovávať návrh rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2021-2023. 
 
 

Mgr. Peter Pilinský 
predseda komisie 

Zapísala: 
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie 
Bratislava, 19.11.2020 


