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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  
16.06.2022  

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

predkladatelia materiálov, hostia 
1. Mgr. Jana Shepperd, M.A., online 
2. Mgr. Ema Tesarčíková, vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže, online 
3. Jakub Hrbáň, oddelenie školstva, športu a mládeže, online 
4. Miroslav Bahúl, hosť k bodom č. 2 až 4, zamestnanec Centra voľného času, online 

tajomníčka komisie  
 1. Ing. Erika Pisarčíková, online 
 
Miesto konania:  
Online, per rollam 

 
K bodu 1  
a) program rokovania   
bolo navrhnuté stiahnutie materiálov v bodoch 6 a 8 pre neúplnosť predložených materiálov 
a doplnenie nového bodu 9a). S návrhmi prítomní členovia súhlasili.  
 
Hlasovalo sa o programe v takomto znení:  
 

1. Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu 
2. Mestské zdieľané služby: Stav projektu  
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

.../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky 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. 7/2021 

4. Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času 
5. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Krasňanko, Hrušková 

9813/2D, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne Hrušková 9813/2D, Bratislava ako 
súčasti Súkromnej materskej školy Krasňanko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky zriaďovateľ: Krasňanko o. z., Plickova 7469/1, Bratislava“ 

6. Stiahnutý z rokovania 
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7. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Ježko, Lužná 19, 851 04 
Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Lužná 19, 851 04 Bratislava ako súčasti 
Súkromnej materskej školy Ježko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; 
zriaďovateľ: pán Ježko, o. z., Voderady 377, 919 42 Voderady 

8. Stiahnutý z rokovania 
9. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Happy, Gruzínska 12, 

821 05 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálni, Gruzínska 12, Bratislava ako súčasti 
Súkromnej materskej školy Happy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; 
zriaďovateľ: Centrum HAPPY, s. r. o., Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava 

9a)  Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej výdajnej 
školskej jedálne Bohúňova 4, Bratislava, ako súčasti Súkromnej materskej školy Funiversity, 
Gajova 21, Bratislava, , do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: 
Funiversity, s. r. o., Gajova 21, 811 09 Bratislava 

10. Rôzne 
 
Hlasovanie: z 8 hlasujúcich všetci za 
Program rokovania bol prijatý 
 
b) tajomníčka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie 
a o žiadosti pána Bahúla zúčastniť sa zasadnutia komisie k bodom č. 2 až 4. Podpredseda komisie 
v zmysle rokovacieho poriadku žiadosti vyhovel 
 
K bodu č. 2 
Mestské zdieľané služby: Stav projektu  
Prezentáciu zabezpečila pani Shepperd 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia po prerokovaní materiálu berie informáciu o stave projektu na vedomie  
 
Hlasovanie: z 10 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 3 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
.../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky 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. 
7/2021 
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. .../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky 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. 7/2021 
 
Hlasovanie: z 10 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
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K bodu č. 4 
Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času 
Materiál odprezentovali pán Hrbáň a pani Tesarčíková 
 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť plán implementácie priorít a cieľov, ktorý bude súčasťou Koncepcie rozvoja 
centier voľného času schválenou uznesením č. 958/2021 zo dňa 23. 9.2021 Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s tým, že  
 
A. navrhuje  

a) zmeniť termín plnenia Cieľa 3 v rámci Priority č. 1 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2023 na rok 2025, 

b) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 až Cieľa 5 v rámci Priority č. 2 Koncepčnej časti dokumentu 
z roku 2023 na rok 2024, 

c) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 3 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2025 na rok 2023, 

d) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 v rámci Priority č. 3 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2023 na rok 2026, 

e) zmeniť termín plnenia Cieľa 3 v rámci Priority č. 3 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2024 na rok 2027, 

f) zmeniť termín plnenia Cieľa 4 v rámci Priority č. 3 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2029 na rok 2025, 

g) zmeniť termín plnenia Cieľa 5 v rámci Priority č. 3 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2024 na rok 2025, 

h) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 4 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2025 na rok 2026, 

i) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 a Cieľa 3 v rámci Priority č. 4 Koncepčnej časti dokumentu 
z roku 2027 na rok 2028, 

j) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 až Cieľa 4 v rámci Priority č. 5 Koncepčnej časti dokumentu 
z roku 2025 na rok 2026, 

k) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 6 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2027 na rok 2026, 

l) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 7 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2027 na rok 2029, 

m) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 7 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2027 na rok 2029, 

n) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 v rámci Priority č. 7 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2024 na rok 2025, 

o) zmeniť termín plnenia Cieľa 3 v rámci Priority č. 7 Koncepčnej časti dokumentu z roku 
2025 na rok 2026, 

p) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 1 Praktickej časti dokumentu z roku 2023 
na rok 2022 

q) zmeniť termín plnenia Cieľa 3 v rámci Priority č. 2 Praktickej časti dokumentu z roku 2023 
na rok 2024, 

r) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 3 Praktickej časti dokumentu z roku 2022 
na rok 2023, 
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s) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 v rámci Priority č. 3 Praktickej časti dokumentu z roku 2023 
na rok 2024, 

t) zmeniť termín plnenia Cieľa 1 v rámci Priority č. 4 Praktickej časti dokumentu z roku 2023 
na „každoročne“, 

u) zmeniť termín plnenia Cieľa 2 v rámci Priority č. 4 Praktickej časti dokumentu z roku 2023 
na rok 2022, 

 
B.  žiada o navýšenie rozpočtu pre centrum voľného času na rok 2022 a schválenie dostatočnej 

výšky finančných prostriedkov na rok 2023 na realizáciu priorít a cieľov koncepcie. 
 
Hlasovanie: z 8 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 5 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Krasňanko, 
Hrušková 9813/2D, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne Hrušková 9813/2D, 
Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Krasňanko do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky zriaďovateľ: Krasňanko o. z., Plickova 7469/1, 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 Krasňanko, Hrušková 9813/2D, Bratislava a Súkromnej 
výdajnej školskej jedálne Hrušková 9813/2D, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy 
Krasňanko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriaďovateľ: Krasňanko o. z., 
Plickova 7469/1, Bratislava 
 
Hlasovanie: z 8 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 6 
Stiahnutý z rokovania 
 
K bodu č. 7 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Ježko, Lužná 19, 851 
04 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Lužná 19, 851 04 Bratislava ako súčasti 
Súkromnej materskej školy Ježko do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; 
zriaďovateľ: pán Ježko, o. z., Voderady 377, 919 42 Voderady 
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 Ježko, Lužná 19, 851 04 Bratislava a Súkromnej výdajnej 
školskej jedálne, Lužná 19, 851 04 Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy Ježko do 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: pán Ježko, o. z., Voderady 377, 
919 42 Voderady 
 
Hlasovanie: z 8 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 8 
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Stiahnutý z rokovania 
 
K bodu č. 9 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Happy, Gruzínska 12, 
821 05 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálni, Gruzínska 12, Bratislava ako 
súčasti Súkromnej materskej školy Happy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky; zriaďovateľ: Centrum HAPPY, s. r. o., Nad Lúčkami 4, 841 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 Happy, Gruzínska 12, 821 05 Bratislava a Súkromnej 
výdajnej školskej jedálni, Gruzínska 12, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy 
Happy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Centrum HAPPY, s. 
r. o., Nad Lúčkami 4, 841 04 Bratislava 
 
Hlasovanie: z 8 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 9a 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska a Súkromnej výdajnej 
školskej jedálne Bohúňova 4, Bratislava, ako súčasti Súkromnej materskej školy Funiversity, 
Gajova 21, Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: 
Funiversity, s. r. o., Gajova 21, 811 09 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 Elokovaného pracoviska a Súkromnej výdajnej školskej jedálne Bohúňova 4, 
Bratislava, ako súčasti Súkromnej materskej školy Funiversity, Gajova 21, Bratislava do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Funiversity, s. r. o., Gajova 21, 811 09 
Bratislava 
 
Hlasovanie: z 8 hlasujúcich všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
 
K bodu č. 10 
Rôzne 
Nebol predložený žiadny návrh s potrebou hlasovania 
 
 
 

 
Mgr. Rastislav Kunst 
podpredseda komisie 

 
Zapísala: 
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie 
Bratislava, 16.06.2022 
 


