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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 7.9.2016 

 

Miesto konania: Zasadačka na 7. poschodí, Miestneho úradu Bratislava-Petržalka 

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:50 

Prítomní: Lýdia Ovečková,  Miroslava Makovníková-Mosná, Milan Vetrák Daniela 

Palúchová, Oľga Adamčiaková, Martin Jóna, Marek Kovačič  

Ospravedlnený: Alexandra Petrisková 

Neospravedlnený: Jarmila Gonzales Lemus 

Program: 

1. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016 a 
monitoring PR k 30.6.2016 (vedúci FO)  

2. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok a informácia o ďalšom postupe pri 
vymáhaní pohľadávok (vedúci FO)  

3. Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2016 (vedúci FO)  
4. Návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka – 

Fuxova (vedúca ÚRaD)  
5. Koncepcia rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020 (vedúca OK)  
6. Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 (vedúca OK)  
7. Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016 (vedúca OK)  
8. Informácia z porady riaditeliek MŠ ohľadom kritérií prijímania detí do MŠ  
9. Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov (Ing. Karman, 

poslanec MZ Bratislava-Petržalka)  
10. Rôzne  

 
K bodu 1: Vzhľadom na neprítomnosť predsedníčky Komisie Kultúry a mládeže L. 

Ovečkovej – účasť na rokovaní s prednostom úradu na úvod rokovania 

podpredsedníčka Komisie kultúry a mládeže M. Makovníková-Mosná privítala členov 

komisie a predstavila program zasadnutia. Členovia komisie hlasovaním program 

schválili. 

Hlasovanie: (M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. Adamčiaková,  M. 

Kovačič) 

Prítomných: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

K bodu 2: Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 

30.6.2016 a monitoring PR k 30.6.2016  

Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho 

úradu. 
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Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie Správu o plnení rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2016. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Jóna, M. Kovačič) 
 

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

Uznesenie bolo prijaté - Materiál bol schválený. 

 
 
K bodu 3: Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2016 
 
Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho 

úradu. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť stanovisko úpravu rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka na rok 2016 s prijímami a výdavkami vo výške 31 067 885 Eur 
s úpravami podľa predloženého materiálu 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Jóna, M. Kovačič) 
 

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

Uznesenie bolo prijaté - Materiál bol schválený. 

 
 
K bodu 4: Návrh na úpravu rozpočtu k 30.9.2016 
 
Rozprava: Materiál komentoval J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia miestneho 

úradu. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť odpis pohľadávok Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v celkovej výške istiny 27 693,22 Eur a zobrať na vedomie 

informáciu o ďalšom postupe pri vymáhaní pohľadávok Mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Jóna, M. Kovačič) 
 

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

Uznesenie bolo prijaté - Materiál bol schválený. 
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K bodu 5: Návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-
Petržalka – Fuxova  

 
 
Rozprava: Materiál komentoval p. Vasek, z oddelenia Bratislava-Petržalka.  
Oddelenie odporúča, využiť voľné -rezerované popisne čísla Bosákova 1-3 a nevytvárať 
novú ulicu, keďže ide iba 150 m  dlhý úsek, ktorý je pokračovaním existujucej ulice – 
Bosákova  
 
Diskusia : 
V. Dolinay, predseda Názvoslovnej komisie informoval o skutočnosti, že Názvoslovná 
komisia prijala uznesenie vyhovieť požiadavke investora – Fuxova ulica. Napriek tomu 
poukázal na fakt, že názvy ulíc v Petržalke tvoria logické celky napr. pomenovania 
podľa významných Slovákov, hradov, atď.. Pomenovaním ulice Fuxova bude tento stav 
narušený, keďže pojem „Fuxova“ neznamená nič. Apeloval aj na fakt pomenovávanie 
ulíc je významným mestotvorným prvkom, preto by sme mali k nemu pristupovať s 
veľkou vážnosťou, nielen váhou peňazí, ktoré investor do projektu vložil. V škole učitelia 
dávajú  deťom projekty, zistiť podľa čoho/koho je pomenovaná ulica na ktorej býva 
žiak/študent – žiaľ v tomto prípade by úlohu žiak/študent nemohol splniť.  
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh na pomenovanie novej ulice 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka v lokalite Jantárova cesta-Bosákova-

Černyševského-Lužná názvom „Fuxova“ . 

Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Kovačič) 
 

Prítomných: 6  Za: 2  Proti: 2  Zdržalo sa: 2 
 

Uznesenie nebolo prijaté – Materiál nebol schválený. 

 
 
K bodu 6: Koncepcia rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020 
 
Rozprava: Materiál komentoval D. Emeljanovová z Oddelenia Kultúry 
 
Diskusia: M. Vetrák navrhuje konkretizovať krátkodobé a strednodobé ciele a doplniť 
ďalšie ciele, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy. Po doplnení navrhuje opätovné 
prerokovanie na Komisii kultúry a mládeže. 
L. Ovečková na základe vyššie uvedeného navrhuje materiál stiahnuť z rokovanie 
Miestnej rady – 13.9.2016  a predložiť ho po doplnení a prerokovaní na Komisii KaM na 
ďalšie rokovanie v októbri 2016. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča stiahnuť z rokovania 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka materiál Koncepcia 
rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020 a opätovne ho predložiť po dopracovaní. 
 

Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Kovačič) 
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Prítomných: 6 Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
K bodu 7: Návrh projektu spolupráce s Prahou 5 v roku 2017 
 
Rozprava: Materiál komentoval D. Emeljanovová z Oddelenia Kultúry  
 
Diskusia:  
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Projekt spolupráce s Prahou 5 v roku 
2017 a zahrnúť jeho financovanie do rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka 
v roku  
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Kovačič) 

 

Prítomných: 6 Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

  
Uznesenie bolo prijaté - Materiál bol schválený. 

 
 
K bodu 8: Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalky 2016 
 
Rozprava: Materiál komentoval D. Emeljanovová z Oddelenia Kultúry  
 
Diskusia:  
L. Ovečková navrhuje, aby v budúcom roku boli do sprievodných aktivít – maľovanie 
henou doplnených viacero ľudí, nie len jeden človek, keďže o túto aktivitu bol veľký 
záujem zo strany návštevníkov Petržalských dní a bolo možné z kapacitných dôvodov 
vyhovieť iba pár ľuďom. Tiež navrhuje, aby boli zachované kolotoče na parkovisku pri 
Závodisku, avšak aby bol daný priestor inej spoločnosti, ktorá bude schopná zabezpečiť 
bezpečnú a stabilnú prevádzku kolotočov (nie prostredníctvom opakovane kaziaceho sa 
a takmer horiaceho dieselagregátu).  
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie materiál 
Vyhodnotenie 19. ročníka Dni Petržalka 2016.   
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Kovačič) 

 

Prítomných: 6 Za: 6  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9: Informácia z porady riaditeliek MŠ ohľadom kritérií prijímania detí do 
MŠ  

 
L. Ovečková informovala v krátkosti o výstupoch z porady riaditeliek MŠ ohľadom kritérií 

prijímania detí do MŠ, ktorej sa 31.8.2016 zúčastnila aj spolu s členmi Školskej komisie 

– Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, A. Petrisková, Ľ. Kačírek. 

Diskusia ku kritériám prijímania deti do MŠ prebehla veľmi „emotívne“. Zo strany 

riaditeliek MŠ bola úplne zamietnutá snaha poslancov, aby boli vytvorené na 

jednotlivých MŠ transparentné poradovníky detí, realizácia zavedenia poradovníkov pri 

prijímaní detí do Petržalských MŠ sa preto odkladá na ďalšie diskusie s riaditeľkami 

MŠ. 

Keďže v momentálne platnej zákonnej úprave je stanovenie kritérií na prijímanie detí do 

MŠ ako aj posúdenie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ (rozhodnutie o prijatí alebo 

neprijatí do MŠ) výlučne v kompetencií jednotlivých riaditeliek MŠ, je obmedzená 

možnosť a snaha poslancov, či Mestskej časti Petržalka za základe tlaku zo strany 

verejnosti vniesť do procesu prijímania detí do MŠ viac transparentnosti a verejnej 

kontroly.  

Prítomní sa zhodli na nasledovných kritériách, ktoré by mali byť uplatňované pri 

prijímaní detí do MŠ v školskom roku 2017/2018: 

1. Deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

2. 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú 

dochádzku 

3. Deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

4. 3 ročné deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.12.2017 

5. Súrodenci už umiestnených detí v MŠ 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie informáciu z porady 
riaditeliek MŠ ohľadom kritérií prijímania detí do MŠ.   
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková) 

 

Prítomných: 5 Za: 5  Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10: Zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov 

Rozprava: Materiál komentoval J. Karman poslanec Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava-Petržalka  
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Diskusia:  
L. Ovečková sa stotožňuje s doplnením predložené materiálu, aby jednotlivé informácie 
o príjmoch boli rozdelené tak, aby bolo jasné za ktorú činnosť je priznaný príjem (zvlášť 
za komisiu, účasť na zastupiteľstve, sobáše, členstvo v dozornej rade, atď.) 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál Zverejňovanie miezd, platov, 
odmien alebo platových pomerov s doplnením rozdelenia príjmov za jednotlivé činnosti.   

 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná, M. Vetrák, D. Palúchová, O. 
Adamčiaková, M. Kovačič) 

 

Prítomných: 6 Za: 4  Proti: 0  Zdržalo sa: 2 

Uznesenie bolo prijaté - Materiál bol schválený. 

 
 
Na záver rokovania predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť. Ďalšie 
rokovanie Komisie kultúry a mládeže sa uskutoční 12.10.2016 o 16,30 hod. 
 
 
 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
v Bratislave 7. 9. 2016 
zapísala: Lýdia Ovečková 
 


