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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 3.5.2016 

Miesto konania: Zasadačka na 8. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka 

Čas zasadnutia komisie: 8.15 do 8:55 hod. 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Milan 

Vetrák, Jarmila Gonzales Lemus, Alexandra Petrisková, Martin Jóna, Maroš 

Buberník  

Ospravedlnená: Daniela Palúchová 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrhy na ocenenie „Osobnosť Petržalky“ 
3. Rôzne 

 
 
K bodu 1: Na úvod rokovania predsedníčka komisie kultúry a mládeže L. Ovečková 

privítala členov komisie a oboznámila ich s programom.  

Hlasovanie: (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, M. Vetrák, A. Petrisková, M. Buberník) 

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

K bodu 2: Návrh na ocenenie „Osobnosť Petržalky“. 

Rozprava: Členovia KKaM hodnotili návrhy na ocenenie, ktoré boli doručené 

na oddelenie kultúry ku dňu 30.4.2016, teda do uzávierky podávania návrhov. 

Na oddelenie kultúry miestneho úradu bolo doručených 16 návrhov na udelenie 

ocenenia. Svoje bodové hodnotenia (v škále od 16 do 1 bodu) vpisovali členova KKaM 

do tabuliek vopred pripravených oddelením kultúry a takto vybrali 5 návrhov, ktoré 

odporúčajú starostovi mestskej časti na ocenenie. 

Hodnotenie KKaM bolo nasledovné: 

Meno:      Bodové hodnotenie: 

Zuzana Milátová    88 

Ing. Peter Tvrdoň    65 

Peter Salay     62 

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.  60 

Dušan Srogončík    58 
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K bodu 3:  Rôzne 

Rozprava: Daniela Emeljanovová z oddelenia kultúry miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka informovala o potrebe navýšiť rozpočet na Petržalské dni 2016 

o 8 000 € z dôvodu, že boli podhodnotené reálne náklady a schválený nereálny 

rozpočet. Okrem toho sa každoročne zvyšujú ceny, napr. tento rok cena prenájmu 

Závodiska. V zmysle nariadenia PZ SR musí byť zvýšený počet členov SBS 

a záchrannej služby oproti minulým rokom, vzhľadom na medzinárodnú bezpečnostnú 

situáciu. Je taktiež nutné zvýšiť počet mobilných toaliet. Očakáva sa nárast 

návštevníkov podujatia vzhľadom na kvalitnejší a populárnejší program, čo však 

znamená, že vzrástli aj náklady na honoráre. 

V zmysle zákona bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie priamym oslovením troch 

uchádzačov, z ktorých vyšiel víťaz, Agentúra NL 212. Ostatní dvaja uchádzači ponúkli 

vyššiu cenu.  

Týchto 8 000 € poslúži na: 7 000 € sú priame náklady, ktoré hradí agentúra. 1 000 € sú 

náklady na doplnenie seniorscény, zabezpečenie pitného a stravného režimu pre 

organizačný štáb (mimo personálu agentúry), zdravotnú službu, policajtov, hasičov, 

a ostatné náklady. 

 

M. Vetrák a M. Makovníková Mosná sa zaujímali o to, či vyplývajú zo zrušenia 

predchádzajúcej zmluvy sankcie. D. Emeljanovová členov KKaM ubezpečila, že žiadne 

sankcie ani penále nehrozia.  

 

Členovia KKaM (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, M. Vetrák, A. Petrisková, M. Buberník, M. Jóna) vzali na vedomie túto 

informáciu o navýšení rozpočtu na Petržalské dni 2016. 

 

 

A. Greksa, vedúca oddelenia kultúry miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Petržalka informovala o tom, že sa množia žiadosti ľudí na sociálnych sieťach 

o kolotoče na Petržalských dňoch. V minulosti boli obmedzené až zakázané z dôvodu 

rušenia hudbou a hlukom z nich. Požiadala členov komisie o názor na znovuzavedenie 

kolotočov na toto podujatie. Členovia KKaM sa zhodli na tom, že kolotoče na toto 

podujatie patria, spôsobujú radosť deťom a dotvárajú festivalovú atmosféru podujatia. 

 

Členovia KKaM (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, M. Vetrák, A. Petrisková, M. Buberník, M. Jóna) odporúčajú poskytnúť priestor 

pre kolotoče.  

 

 

Predsedníčka Komisie kultúry a mládeže, L. Ovečková informovala členov komisie 

o tom, že na rokovaní predsedov klubov boli komisie požiadané o to aby sa znížili sumy 

pridelených dotácií tak, aby zvýšili prostriedky aj na granty, ktoré sa budú prideľovať. 

Členovia KKaM (L. Ovečková, O. Adamčiaková, M. Makovníková-Mosná, J. Gonzales 

Lemus, M. Vetrák, A. Petrisková, M. Buberník, M. Jóna) sa zhodli na tom, že upravujú 

pridelené sumy nasledovne: 
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OZ Múzeum petržalského opevnenia – pôvodne 3 500 €, teraz 3 400 € z dôvodu 
dlhodobej obnovy kultúrnych hodnôt a kontinuity, prospešnej aktivity Petržalského 
a celomestského. 
OZ Ruthenia ensemble – pôvodne 5 000 €, teraz 4 500 € z dôvodu podpory 
národnostných menšín, komunitného života a občianskeho spolunažívania. 
OZ Poleno – pôvodne 9 300 €, teraz 8 900 € z dôvodu napojenia na PHSR Mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, 30. Výročia vzniku folklórneho súboru Poleno a dlhodobej 
udržateľnosti aktivít OZ ako aj podpory šírenia kultúrneho dedičstva, aktivity pre mládež. 
OZ Bratislavský chlapčenský zbor – 2 580 € z dôvodu podpory aktivít detí a mládeže, 
ktorým sa dlhodobo venujú, OZ petržalského ako aj celomestského a celoslovenského 
významu 
OZ Packa – 0 € z dôvodu OZ bolo založené cca 2 mesiace (28.1.2016) pred podaním 
žiadosti o dotáciu, bez histórie – žiadna kontinuita, komerčná orientácia projektu. 
 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. 
 
 
Nasledujúce rokovanie komisie bude dňa 16.6.2016 o 16.30 hod. v zasadačke MÚ na 
8. poschodí. 
 
 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
 
 
v Bratislave 3. 5. 2016 
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie  
 


