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Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport  

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
  
 

Z Á P I S N I C A 
z online rokovania komisie  

pre školstvo, vzdelávanie a šport  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

20.05.2021  
 

Prítomní: 
1. Peter Hochschorner 
2. Mgr. Rastislav Kunst  
3. Ing. Roman Lamoš 
4. Ing. Peter Lenč 
5. Mgr. Peter Pilinský 
6. PhDr. Jana Poláčiková 
7. Mgr. Zdenka Zaťovičová 
8. prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
9. Mgr. Tomáš Kriššák 
10. Jaroslav Ostrčil  

predkladatelia materiálov, hostia 
1. Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže 
2. Mgr. Jozef Špaček, OŠŠaM 
3. Miroslav Bahúl, CVČ Hlinícka 

tajomníčka komisie 
 1. Ing. Erika Pisarčíková 
 
Miesto konania:  
vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu a okolnosti súvisiace so šírením koronavírusu COVID-
19 sa zasadnutie komisie konalo online https://us02web.zoom.us/j/87924760192  

 
Návrh programu: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu 
2. Mimoriadna dotácia pre o. z. Klub priateľov futbalu Kengura z dôvodu požiaru skladu športových 

pomôcok pre najmenšie deti 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 9/2019  

4. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne zdravé bruško, Ďumbierska 
3G, Bratislava, zriaďovateľa: zdravé bruško, s. r. o., Sedlárska 6, Bratislava do siete škôl a 
školských zariadení Slovenskej republiky  

5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej materskej školy 
Funiversity, Gajova 21, Bratislava, zriaďovateľa: Funiversity, s. r. o., Gajova 21, Bratislava, do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

6. Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry a grantového 
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Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave 
v rokoch 2007-2021 

7. Rôzne 
 
K bodu 1  
a) tajomníčka informovala prítomných o: 
- žiadosti pána Miroslava Bahúla, zamestnanca Centra voľného času, Hlinícka 3, Bratislava zúčastniť 
sa zasadnutia komisie ako pozorovateľ. Predseda komisie v zmysle rokovacieho poriadku žiadosti 
vyhovel, 
- uznesení MsZ č. 811/202, ktorým MsZ vzalo na vedomie vzdanie sa členstva pána Jána Hrčku 
v komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport, 
- o závere zasadnutia komisie dňa 22.4.2021, keď sa počas diskusie k bodu rôzne ospravedlnili 
niektorí členovia komisie a táto sa stala neuznášaniaschopná. Zároveň sa vyskytol technický problém 
s pripojením, ktoré bolo prerušené. Členovia komisie sa dohodli, že hlasovať o bode budú teraz. 
 
K bodu Rôzne zo zasadnutia komisie dňa 22.4.2021: 
Ústna informáciu o zámere transformácie a organizačných zmien v rámci CVČ   
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
komisia berie na vedomie ústnu informáciu o zámere transformácie a organizačných zmien v rámci 
CVČ   
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté 
 
b) komisia hlasovala o programe rokovanie v takomto znení: 
Návrh programu: 

1. Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu 
2. Mimoriadna dotácia pre o. z. Klub priateľov futbalu Kengura z dôvodu požiaru skladu 

športových pomôcok pre najmenšie deti 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019  

4. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne zdravé bruško, 
Ďumbierska 3G, Bratislava, zriaďovateľa: zdravé bruško, s. r. o., Sedlárska 6, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky  

5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej materskej 
školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava, zriaďovateľa: Funiversity, s. r. o., Gajova 21, 
Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

6. Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry a 
grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 
meste SR Bratislave v rokoch 2007-2021 

7. Rôzne 
 

Hlasovanie  
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Návrh bolo prijatý. 
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K bodu č. 2 
Mimoriadna dotácia pre o. z. Klub priateľov futbalu Kengura z dôvodu požiaru skladu 
športových pomôcok pre najmenšie deti  
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková, v diskusii odznelo, že o. z. Klub priateľov futbalu Kengura 
je občianske združenie, ktoré podporuje od roku 2007 činnosť 260 detí, futbalistov vo veku 4 – 19 
rokov v 12 mládežníckych družstvách FK Rača. Po požiari objektu dňa 12.04.2021, ktorý slúžil ako 
šatňa a sklad tréningových pomôcok, tak prišli o všetko čo mali, vrátane všetkých tréningových 
pomôcok a vybavenia. Škoda bola vyčíslená na 15 000,- Eur Pán primátor na sociálnej sieti prisľúbil 
pomoc hlavného mesta SR v sume 2 000,00 Eur. 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia po diskusii zobrala materiál na vedomie a súhlasí s poskytnutím mimoriadnej dotácia pre o. 
z. Klub priateľov futbalu Kengura vo výške 2000,- Eur 
 
Hlasovanie: z 8 prítomných všetci za 
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu č. 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v 
znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila pani Tesarčíková. 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu hlavného města SR Bratislavy schváliť   
1. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky 
finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou 
dňom 1. júla 2021, 
2. Dopočítanie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2021 do 31. júna 2021 tak, aby 
výška poskytnutých finančných prostriedkov na kalendárny rok 2021 zodpovedala finančným 
prostriedkom, ktoré sú schválené týmto všeobecne záväzným nariadením. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu č. 4 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne zdravé bruško, 
Ďumbierska 3G, Bratislava, zriaďovateľa: zdravé bruško, s. r. o., Sedlárska 6, Bratislava, do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o 
zaradenie Súkromnej školskej jedálne zdravé bruško, Ďumbierska 3G, Bratislava, zriaďovateľa: 
zdravé bruško, s. r. o., Sedlárska 6, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky 
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Hlasovanie: z 9 prítomných 8 za, jeden nehlasoval 
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu č. 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej výdajnej 
školskej jedálne Na Zlatej nohe 3, Bratislava, ako súčastí Súkromnej materskej školy 
Funiversity, Gajova 21, Bratislava, zriaďovateľa: Funiversity, s. r. o., Gajova 21, Bratislava, do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
S obsahom materiálu prítomných oboznámila pani Tesarčíková  
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti 
o zaradenie Elokovaného pracoviska a Súkromnej výdajnej školskej jedálne Na Zlatej nohe 3, 
Bratislava, ako súčastí Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava, zriaďovateľa: 
Funiversity, s. r. o., Gajova 21, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu č. 6 
Informa čný materiál o stave čerpania prostriedkov na podporu investícií do športovej 
infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry a 
grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom 
meste SR Bratislave v rokoch 2007-2021 

S obsahom materiálu prítomných oboznámila pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia berie na vedomie Informačný materiál o stave čerpania prostriedkov na podporu investícií do 
športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave z Fondu na podporu telesnej kultúry a 
grantového Podprogramu č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR 
Bratislave v rokoch 2007-2021. 
 
Hlasovanie: z 9 prítomných všetci za 
Návrh bol prijatý. 
 
K bodu č. 7 
Rôzne 
V bode rôzne si vyžiadal slovo pán Bahúl. Vyjadril sa k odzvereniu parcely pri Centre voľného času,  
Hlinícka 3, ktorú má prevziať do správy MČ Bratislava-Rača a informoval o tom, že je potrebné 
dohodnúť, kto postaví nový plot medzi odčlenenou parcelou a pozemkom centra a v akej podobe.   
 
 
 

Mgr. Peter Pilinský  
predseda komisie 

 
Zapísala:  
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie  
Bratislava, 20.05.2021  
 
 
 


