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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  
17.02.2022  

Prítomní: 
1. Peter Hochschorner 
2. Ing. Peter Lenč 
3. Mgr. Peter Pilinský 
4. PhDr. Jana Poláčiková 
5. Mgr. Zdenka Zaťovičová 
6. prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. 
7. Mgr. Tomáš Kriššák 

predkladatelia materiálov, hostia 
1. Ladislav Asvanyi, Športová hala Mladosť, s. r. o. 
2. Peter Chanas, Športová hala Mladosť, s. r. o. 
3. 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. Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava 
3. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Súťažná 18, 821 08 

Bratislava, ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022 zriaďovateľ: 
Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, 821 07 Bratislava 

4. Rôzne 
- ústna informácia o stretnutí hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcami Športovej haly 

Mladosť, s. r. o., o výsledku stretnutia a o postupe mesta (OŠŠaM) 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
Program rokovania bol prijatý 
Informácia k hlasovaniu: V čase hlasovania bola prítomná menej ako polovica členov komisie. 
Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica 
členov komisie. 
 
b) tajomníčka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie  
 
K bodu č. 2 
Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava 
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková 
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh Dodatku č. 
2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
Informácia k hlasovaniu: V čase hlasovania bola prítomná menej ako polovica členov komisie. 
Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica 
členov komisie. 
 
K bodu č. 3 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Súťažná 18, 821 08 
Bratislava, ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Prokofievova 5, 851 01 
Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022 zriaďovateľ: 
Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, 821 07 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, Súťažná 18, 821 08 Bratislava, ako súčasti Súkromnej základnej 
umeleckej školy, Prokofievova 5, 851 01 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky od 1.9.2022 zriaďovateľ: Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, 821 07 Bratislava 
 
Hlasovanie: zo 6 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
Informácia k hlasovaniu: V čase hlasovania bola prítomná menej ako polovica členov komisie. 
Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica 
členov komisie. 
 
K bodu č. 4 
Rôzne  
Ústna informácia o stretnutí hlavného mesta SR Bratislavy so zástupcami Športovej haly Mladosť, s. 
r. o., o výsledku stretnutia a o postupe mesta (OŠŠaM) 

 
Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
Komisia po diskusii berie prednesenú informáciu na vedomie 
 
Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bol prijaté. 
Informácia k hlasovaniu: V čase hlasovania bola prítomná menej ako polovica členov komisie. 
Komisia je spôsobilá zaujať stanovisko aj vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastní menej ako polovica 
členov komisie. 
 
 

Mgr. Peter Pilinský 
podpredseda komisie 

 
Zapísala:  
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie  
Bratislava, 17.02.2022  


