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Z Á P I S N I C A  č. 1/2022 
 

 

z online rokovania Komisie školstva, mládeže a športu  
 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  

 

zo dňa 18. 01. 2022 o 15:00 h. 
 
 

Členovia:   Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Bajan, Michal Drotován,  
         Peter Hochschorner, Mária Kisková, Lýdia Ovečková, Martin Patoprstý,  

        Peter Pilinský, István Pomichal, Oliver Solga, Peter Tydlitát, Martin Zaťovič 
        

Prítomní:        podľa pripojenia/prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  --   
Tajomník:    Oľga Zaťková  
  
 
 

                                         

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Body rokovania  

 

Bod 
č. 1 

PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2021 

Bod 
č. 2 

PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení     
prenájme Nadácie Cvernovka a Návrh na zmenu časti uznesenia Z BSK č. 51/2016 zo dňa 
10.03.2016, uznesenia Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017, uznesenia Z BSK č. 149/2019       
zo dňa 14.06.2019 a uznesenia Z BSK č. 256/2020 zo dňa 29.05.2020, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

Bod 
č. 3 

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy  a  prevádzku z vlastných 
príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam             
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní finančných 
prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré 
nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

 

3. Rôzne 
4. Záver 

 
 

1 Otvorenie 
Predseda komisie, Juraj Jánošík, otvoril rokovanie komisie.  
Privítal poslancov – členov komisie, Ing. Patríciu Mešťan, MBA – riaditeľku Úradu BSK a jej  
zástupcu – Mgr. Emila Pavlíka, Mgr. Janu Zápalovú – riaditeľku odboru školstva, mládeže        
a športu, ostatných predkladateľov materiálov a organizačné oddelenie. 
 
Členovia komisie schválili predložený program. 

 
 

2 Body rokovania  
 

Bod 
č. 1 

PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2021 
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Materiál prezentoval: 
Ing. Milan Slezák – hlavný kontrolór BSK. 
 
Hlasovanie:  
prítomní:     12    (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Bajan, Michal Drotován, Peter  
                            Hochschorner, Mária Kisková, Lýdia Ovečková, Martin Patoprstý, Peter  

     Pilinský, István Pomichal, Oliver Solga, Peter Tydlitát, Martin Zaťovič) 
 

za:          12    (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Bajan, Michal Drotován, Peter  
                            Hochschorner, Mária Kisková, Lýdia Ovečková, Martin Patoprstý, Peter  
                            Pilinský, István Pomichal, Oliver Solga, Peter Tydlitát, Martin Zaťovič) 
  
proti:           0  
zdržal sa:     0           
nehlasoval:  0 
 

UZNESENIE k bodu č. 1 
Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál 
a vziať na vedomie v predloženej podobe.  
 
 

Bod 

č. 2 

PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení            
o prenájme Nadácie Cvernovka a Návrh na zmenu časti uznesenia Z BSK č. 51/2016 zo dňa 
10.03.2016, uznesenia Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017, uznesenia Z BSK č. 149/2019 
zo dňa 14.06.2019 a uznesenia Z BSK č. 256/2020 zo dňa 29.05.2020, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa 

 

Materiál prezentovali: 
Mgr. Emil Pavlík – zástupca riaditeľky Úradu BSK Bratislava,  
doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová – vedúca oddelenia kultúry a JUDr. Matúš Šaray – vedúci 
právneho oddelenia.  
 

Na základe diskusie a návrhov poslancov na doplnenie materiálu predkladateľ materiálu si 
osvojil návrhy a materiál sťahuje z najbližšieho rokovania Z BSK na doplnenie a predloží 
ho na rokovanie Z BSK dňa 8.4.2022. 
 
 

Bod 
č. 3 

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja                       
a o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám      
a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja 

 

Materiál prezentovala: 
Ing. Patrícia Mešťan, MBA – riaditeľka Úradu BSK. 
Informovala prítomných o dôvode predkladania návrhu VZN v súvislosti so zmenou legislatívy       
od 1.1.2022.  
Po intenzívnych rokovaniach v súvislosti s hľadaním možností na zvýšenie poskytovania 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov BSK jazykovým školám              
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a o poskytovaní finančných 
prostriedkov jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie 
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a krátkosť času od účinnosti zmeny príslušnej legislatívy 
materiál sťahuje z najbližšieho rokovania Z BSK na doplnenie a predloží ho na rokovanie 
Z BSK dňa 8.4.2022. 
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3 Rôzne 
P. poslanec Peter Pilinský sa zaujímal o aktualizáciu doteraz poskytnutých informácií 
v súvislosti s riešením projektov vonkajšieho ihriska a zateplenia budovy Gymnázia na 
Hubeného ul. v Bratislave, najmä o časový horizont realizácie uvedených projektov. 
Ing. Patrícia Mešťan, MBA – riaditeľka Úradu BSK ihneď reagovala a informovala o časovom      
harmonograme prípravy a plnenia daných projektov. 
P. poslanec Vladimír Bajan požiadal o možnosť účasti na tvorbe VZN podľa bodu č. 3. 
Predpokladaný termín pracovného stretnutia je 21.1.2022. 
P. poslanec Michal Drotován požiadal o informáciu, v akom stave je rekonštrukcia 
príjazdovej účelovej komunikácie  vo vlastníctve BSK k SOŠ HS a O so sídlom               
Na pántoch 9 v Bratislave. 
Odbor školstva, mládeže a športu po získaní informácií z oddelenia investičných činností, 
resp. odboru dopravy, bude informovať členov komisie. 

 
 4. Záver  
Predpokladaný termín ďalšieho riadneho rokovania komisie je 15.3.2022 o 15:00 h. v súlade           
s  navrhnutým plánom zasadnutí Z BSK na rok 2022. 
PaedDr. Juraj Jánošík, predseda komisie poďakoval za účasť a o 15,50 h ukončil rokovanie. 
 
 
V Bratislave, dňa 18.01.2022  
 
 
Zapísala: Oľga Zaťková, v. r.  
tajomníčka Komisie školstva, mládeže a športu Z BSK       
 
 
 
 
           

Juraj Jánošík, v. r. 
                                                                  predseda Komisie školstva, mládeže a športu Z BSK   
 


