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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  
27.01.2022  

Prítomní: 
1. Peter Hochschorner 
2. Ing. Juraj Káčer 
3. Mgr. Rastislav Kunst 
4. Ing. Roman Lamoš 
5. Ing. Peter Lenč 
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 

tajomníčka komisie  
 1. Ing. Erika Pisarčíková 
 
Miesto konania:  
vzhľadom na okolnosti súvisiace so šírením koronavírusu COVID-19 sa zasadnutie komisie konalo 
online    

 
K bodu 1  
a) program rokovania  
hlasovalo sa o programe v takomto znení:  

1. Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu 
2. Schválenie termínov zasadnutí komisie v kalendárnom roku 2022 
3. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Lachova 33, Bratislava, ako 

súčasti Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.3.2022; zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, 
Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 

4. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy The College of Central 
Europe, Mýtna 50, 811 07 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 
2.9.2022; zriaďovateľ: Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central 
Europe), o.z., Račianska 157, 831 54 Bratislava 

5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Little Champions – Malí 
šampióni, Jadrová 4, 821 01 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Jadrová 4, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky od 1.9.2022; zriaďovateľ: Malí šampióni, o. z., Nerudova 5, 821 04 Bratislava 

6. Rôzne 
- ústna informácia o schválení zákona č. 507/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 
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Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov (OŠŠaM) 

 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Program rokovania bol prijatý 
 
b) tajomníčka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie  
 
K bodu č. 2 
Návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2022. 
Komisia sa dohodla, že okrem dnešného zasadnutia (27. januára), ktoré nie je naviazané na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, bude zasadať jeden krát mesačne, vždy vo štvrtok, spravidla jeden týždeň 
pred zasadnutím mestského zastupiteľstva a to navrhnutých v termínoch: 17. februára; 24. marca; 21. 
apríla; 19. mája; 16. júna; 22. septembra a ešte v termíne 20. októbra, ktorý nie je viazaný na 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
Schválením termínov zasadnutí nie je dotknuté právo zvolania mimoriadneho zasadnutia. 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia schvaľuje termíny zasadnutí na rok 2022 takto: 
27. január 2022 
17. február 2022 
24. marec 2022 
21. apríl 2022 
19. máj 2022 
16. jún 2022 
22. september 2022 
20. október 2022 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Termíny zasadnutia komisie boli schválené 
 
K bodu č. 3 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne, Lachova 33, Bratislava, 
ako súčasti Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.3.2022; zriaďovateľ: Rímskokatolícka 
cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava 
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o 
zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Lachova 33, Bratislava, ako súčasti Cirkevnej materskej školy 
Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky od 1.3.2022; zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 
814 92 Bratislava 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 4 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy The College of Central 
Europe, Mýtna 50, 811 07 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
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od 2.9.2022; zriaďovateľ: Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central 
Europe), o.z., Račianska 157, 831 54 Bratislava 
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o 
zaradenie Súkromnej základnej školy The College of Central Europe, Mýtna 50, 811 07 Bratislava, do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 2.9.2022; zriaďovateľ: Stredoeurópsky 
inštitút vyššieho vzdelávania (The College of Central Europe), o.z., Račianska 157, 831 54 Bratislava 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Little Champions – Malí 
šampióni, Jadrová 4, 821 01 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Jadrová 4, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky od 1.9.2022; zriaďovateľ: Malí šampióni, o. z., Nerudova 5, 821 04 
Bratislava 
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o 
zaradenie Súkromnej materskej školy Little Champions – Malí šampióni, Jadrová 4, 821 01 Bratislava 
a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Jadrová 4, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej 
školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022; zriaďovateľ: Malí 
šampióni, o. z., Nerudova 5, 821 04 Bratislava 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 6 
Rôzne  
Ústna informácia o schválení zákona č. 507/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (OŠŠaM) 

 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
Komisia po diskusii berie na vedomie prednesenú informáciu 
 
Hlasovanie: z 10 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
 

Mgr. Rastislav Kunst 
podpredseda komisie 

 
Zapísala:  
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie  
Bratislava, 27.01.2022  


