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Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa 13.09. 2017 

 

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

Čas zasadnutia komisie: 16:30 do 18:15 

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

Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Marek Kovačič, Alexandra Petrisková 

Ospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus 

Neospravedlnený: Martin Jóna 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka (J. Bučan, zástupca starostu) 

3. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 (vedúci FO) 

4. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej 

telocvične na rok 2017 (vedúcaOPR) 

5. Rôzne 

 
 
K bodu 1: Rokovanie Komisie kultúry a mládeže otvorila predsedníčka komisie, 
privítala členov komisie a dala hlasovať o schválení programu rokovania s tým, že sa 
o jednotlivých bodoch bude rokovať tak ako budú prichádzať prezentujúci materiálov, 
nakoľko súčasne prebiehajú ešte ďalšie komisie. 
  

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

Vetrák, D. Palúchová) 

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

 

K bodu 4: Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na 

rok 2017 

Rozprava: Materiál uviedla J. Jecková, vedúca oddelenia projektového riadenia 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Na otázku M. Makovníkovej 

Mosnej, či bude mestskej časti schválená dotácia v plnej výške a či je možné dotáciu 

odmietnuť, ak bude schválená v nedostatočnej výške J. Jecková uviedla, že nevieme 
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aká suma nám bude z dotácie schválená avšak ak nebude dostatočná, máme právo 

schválenú dotáciu odmietnuť. Výška spoluúčasti na danom projekte je minimálne 10%. 

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť materiál tak ako bol predložený. 
. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná,  O. Adamčiaková, M. Kovačič, M. 

Vetrák, D. Palúchová) 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3: Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2017 

Rozprava: Materiál uviedol J. Lukáček, vedúci finančného oddelenia Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Nakoľko o ňom už členovia komisie kultúry 
a mládeže boli oboznámený na zasadnutiach iných komisií, ktoré sa už konali, k tomuto 
bodu sa nerozvinula žiadna diskusia.  
  

Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

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

k 30.6.2017. 

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

Vetrák, D. Palúchová) 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2: Návrh VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Rozprava: Materiál uviedol J. Bučan, zástupca starostu Mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
 
Diskusia:  
M. Makovníková-Mosná a L. Ovečková navrhujú znížiť % vyčlenených finančných 
prostriedkov v zmysle návrhu z 2% na 1%. VZN následne „pilotne“ uviesť do praxe 
a v prípade potreby neskôr napr. o rok výšku % upraviť, keďže až samotná prax ukáže 
reálnu potrebu a možnosti čerpania finančných prostriedkov pre športové kluby. 
L. Ovečková taktiež navrhuje znížiť hornú hranicu počtu „licencovanej základne klubov“ 
pri kolektívnych športoch z navrhovaných 150 na 100. Nakoľko podľa jej zistení tento 
počet nespĺňa v súčasnosti žiadny zo športových klubov pre kolektívne športy a tým 
pádom nemajú možnosť dotácie čerpať.  
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L. Ovečková navrhuje stanoviť horné hranice počtov „licencovaných/registrovaných 
hráčov hrajúcich súťaže“, tak aby malo čo najväčšie množstvo klubov a tým pádom aj 
detí možnosť sa do dotačného programu zapojiť, aby tento materiál nebol o  dotáciách 
pre 2-3 športové kluby v prípade kolektívneho športu ako je tomu pri súčasnom 
nastavení znenia navrhovaného VZN a iné športy by potom ostali mimo a nemali by 
nárok/možnosť čerpať dotácie napr. florbal, hádzaná, basketbal dievčenský, volejbal, 
vodné pólo. 
 
L. Ovečková navrhuje preveriť so športovými klubmi rovnako horné hranice počtu 
„licencovanej základne klubov“ pre individuálne športy, aby sa športové kluby 
združujúce individuálnych športovcov mohli v čo najväčšej miere do dotačného 
programu zapojiť (a bolo tak podporených čo najvyšší počet) a nebolo podporené iba 
jedno odvetvie športu ale, čo možno najširšie portfólio športov. 
 
M. Makovníková-Mosná a L. Ovečková navrhujú, aby boli dotácie pre športové kluby 
(individuálne a kolektívne) riešené komplexne a prebehla o tejto problematike širšia 
diskusia (napr. rozšírená pracovná skupina) aj za účasti zástupcov športových klubov. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií pre 

oblasť športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka stiahnuť z rokovania 

Miestneho zastupiteľstva dňa 26.9.2017 a opätovne toto zaradiť po jeho 

dopracovaní na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v najbližšom ďalšom termíne. 

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

Vetrák, D. Palúchová, A. Petrisková) 

Prítomných: 7  Za: 4  Proti: 0  Zdržalo sa: 3 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
K bodu Rôzne:  
 
V súvislosti s VZN o dotáciách pre oblasť športu M. Vetrák navrhol, aby Komisia kultúry 
vypracovala a predložila na schválenie na Miestne zastupiteľstvo najneskôr do konca 
kalendárneho roka obdobný materiál – VZN o poskytovaní priamych finančných dotácií 
pre oblasť kultúry. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže odporúča vypracovať a predložiť 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka VZN o poskytovaní 

priamych finančných dotácií pre oblasť kultúry z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

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

Vetrák, D. Palúchová, A. Petrisková) 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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M. Vetrák do tohto bodu uviedol, že diskutoval s riaditeľkou miestnej knižnice K. 
Bergerovou, ktorá mu predstavila plán rekonštrukcií knižníc. V roku 2019 by rada 
naplánovala rekonštrukciu pobočky knižnice na Haanovej ulici. M. Vetrák  podporuje 
myšlienku tejto rekonštrukcie. 
 
Stanovisko komisie: Komisia kultúry a mládeže víta a podporuje zámer rekonštrukcie 
pobočky knižnice na Haanovej ulici v roku 2019. 
 
Hlasovanie: (L. Ovečková, M. Makovníková-Mosná,  O. Adamčiaková, M. Kovačič, M. 

Vetrák, D. Palúchová, A. Petrisková) 

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

 
 
 
Na záver rokovania sa predsedníčka Komisie kultúry a mládeže poďakovala za účasť. 
Ďalšie rokovanie komisie sa bude konať 18. októbra 2017. 
 
 
 
 
        za správnosť zápisu 
        Lýdia Ovečková, v. r. 
        predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave 13. 09. 2017 
zapísala: Alena Greksa, tajomníčka komisie  


