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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  
21.04.2022  

Prítomní: 
1. Peter Hochschorner 
2. Juraj Káčer 
3. Ing. Peter Lenč 
4. Peter Pilinský 
5. PhDr. Jana Poláčiková 
6. 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. Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Citadela, Zochova 6-8, 811 

03 Bratislava, Školského klubu Citadela, Zochova 6-8, Bratislava a Školskej jedálne, Zochova 5, 
Bratislava ako súčastí Základnej školy Citadela do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky od 1.9.2022 zriaďovateľ: Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých hrdinov 7, 
900 28 Ivanka pri Dunaji 

3. Rôzne 
 
Hlasovanie: z 5 prítomných všetci za 
Program rokovania bol prijatý 
 
b) tajomníčka informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie  
 
K bodu č. 2 
Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy Citadela, Zochova 6-8, 
811 03 Bratislava, Školského klubu Citadela, Zochova 6-8, Bratislava a Školskej jedálne, 
Zochova 5, Bratislava ako súčastí Základnej školy Citadela do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky od 1.9.2022 zriaďovateľ: Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých 
hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Materiál odprezentovala pani Tesarčíková 
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Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
komisia odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy vydať súhlasné stanovisko k žiadosti o 
zaradenie Súkromnej základnej školy Citadela, Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, Školského klubu 
Citadela, Zochova 6-8, Bratislava a Školskej jedálne, Zochova 5, Bratislava ako súčastí Základnej 
školy Citadela do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022 zriaďovateľa 
Kolégium Antona Neuwirtha, Námestie padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
 
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 
Rôzne 
 
Informácia o zmenách počtu detí/žiakov od začiatku školského roka do konca apríla v Bratislave 
(údaje sú za všetky školy a všetkých zriaďovateľov – obec, súkromník a cirkev): 
 
Materské školy, nárast počtu: (+) 535 detí 
Základné školy, nárast počtu: (+) 1291 žiakov 
 
Z údajov sa zatiaľ nedá určiť, ako nárast detí/žiakov súvisí so situáciou na Ukrajine, zmeny nastali aj 
z dôvodu dodatočne prijatých do materských škôl, nárast súvisí aj so sťahovaním obyvateľov v rámci 
SR a pod. 
Operatívne boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR doplnené do výkazov nové 
kolónky o cudzincoch a prvé údaje budú prístupné po 6. máji 2022. 
 
 

Mgr. Peter Pilinský. 
predseda komisie 

 
Zapísala: 
Ing. Erika Pisarčíková, tajomníčka komisie 
Bratislava, 21.04.2022 
 


