
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 27. októbra 2014 

 

Prítomní: G. Belanová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, M. Mračková 

Neprítomní: I. Brezinská, M. Buberník, Z. Ďurišová, P. Hochschorner, Ľ. Luhový, 

Ľ. Škorvaneková  

Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: K. Bergerová – riaditeľka MKP, P. Litomerický – riaditeľ KZP, M. Štefánik 

– prednosta MÚ (k bodu 2) 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 

Program: 

 

1. Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ Budatínska 

2. Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka 

3. Informácia o niektorých bodoch zasadnutia MZ dňa 30.9.2014  

4. Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od 

ostatného zasadnutia komisie 16.9.2014 

5. Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka v roku 2014 

6. Ukončenie činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva 

mestskej  časti Bratislava-Petržalka 

7. Rôzne 

 

 

Priebeh rokovania: 

Na úvod rokovania predseda komisie kultúry, mládeže a športu V. Kovár privítal prítomných 

a oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý členovia komisie schválili.  

 

 

1. Informácia o stave projektu revitalizácie športovísk a športového areálu ZŠ 

Budatínska  

O počte a rozsahu revitalizovaných športových plôch v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

informoval R. Schnürmacher na základe podkladov z oddelenia nakladania s majetkom, 

investičný referát. Konštatoval, že doposiaľ bolo obnovených 9 športovísk a ďalšie štyri sú 

plánované obnoviť do konca roka 2014. K revitalizácii športového areálu na Budatínskej 61 

uviedol, že vedenie MŠKI sa usiluje získať grant na multifunkčné ihrisko. Ďalej konštatoval, že 

prípojka elektrického prúdu a osadené svietidlá sú už funkčné. 

 

 

2. Informácia o stave projektu výstavby plavárne v MČ Bratislava-Petržalka  

O stave výstavby mestskej plavárne informoval prednosta MÚ M. Štefánik. Konštatoval mierne 

meškanie stavby pre nedostatky v podkladových materiáloch ku kanalizácii a vodovodu. 

Podzemné podlažie, kde bude technologické vybavenie, je už postavené, budujú sa nadzemné 

časti. Informoval tiež o prijatí dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 500 tis. 

EUR a potrebe preinvestovania a zúčtovania tejto dotácie do konca roka 2014.  

 

 

 



3. Informácia o niektorých bodoch zasadnutia MZ dňa 30.9.2014   

Na základe predloženého písomného materiálu skomentoval V. Kovár prerokovanie materiálov 

v miestnom zastupiteľstve. K materiálu neboli vznesené pripomienky.  

 

 

4. Informácia o niektorých aktivitách v oblasti kultúry a športu, ktoré sa uskutočnili od   

ostatného zasadnutia komisie 16.9.2014  

O podujatiach, ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia komisie informoval 

R. Schnürmacher. K písomnej správe pridal ešte podujatie, ktoré sa uskutočnilo 27.10.2014 

v doobedňajších hodinách na ZŠ Holíčska. Riaditeľ Inštitútu hokejových štúdii Peter Žifčák 

zorganizoval tlačovú konferenciu pri príležitosti začatia nového ročníka hokejbalových 

školských prípravok žiakov základných škôl na Slovensku. Projekt Tipsport hokejbalové 

prípravky už viac rokov fungoval na východnom Slovensku, minulý rok sa pridalo aj mesto 

Banská Bystrica a tento rok oslovili organizátori mestskú časť Bartislava-Petržalka a do ligy sa 

zapojilo šesť základných škôl z Petržalky a Rusoviec. 

 

 

5. Správa o činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v roku 2014  

Prítomní členovia komisie vzali na vedomie písomný materiál – sumár bodov riešených na 

zasadnutiach komisie kultúry, mládeže a športu v roku 2014. 

 

 

6. Ukončenie činnosti komisie kultúry, mládeže a športu miestneho zastupiteľstva 

mestskej  časti Bratislava-Petržalka  

Pôsobenie členov komisie v rokoch 2010 – 2014 zhodnotil predseda komisie V. Kovár, 

poďakoval členom – poslancom, členom – neposlancom, a zamestnancom miestneho úradu 

(S. Kyselovej, D. Paulenovej, V. Redechovej, R. Schnürmacherovi, M. Štefánikovi), ako aj 

stálym prizývaným riaditeľom MKP (K. Bergerovej) a KZP (P. Litomerickému) za prácu 

v komisii, aktívny prístup a pravidelnú účasť na rokovaniach. 

Riaditeľ KZP P Litomerický poďakoval predsedovi a členom komisie za podporu činnosti KZP 

počas 4 rokov. 

Riaditeľka MKP K. Bergerová vyjadrila potešenie nad záujmom členov komisie o prácu MKP, 

podporu práce MKP zavŕšenú otvorením dvoch nových pobočiek MKP na ZŠ Dudova a ZŠ 

Turnianska.  

 

 

7. Rôzne 

Na záver ukončil posledné oficiálne zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu predseda 

V. Kovár so želaním úspechu členov komisie v nadchádzajúcich voľbách do miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 

 

V Bratislave 27. októbra 2014     Vladimír Kovár, v. r. 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie     predseda komisie 


