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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

dňa 4. júna 2019 

 

Prítomní: 
J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek 

Ospravedlnený: P. Hochschorner,  

Za oddelenie školstva a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: zástupcovia pozvaných oddelení podľa prezenčnej listiny 

Začiatok rokovania:    15,30 hod. 

Ukončenie rokovania: 16:35 hod. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach 

3. VZN o poskytnutí zľavy z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

4. Informácia o revitalizácii miniihriska na ZŠ Holíčska 50 (bez materiálu) 

5. Rôzne 

6. Záver  

 

Priebeh rokovania: 

K bodu 1)   

Úvod a schválenie programu rokovania 

Rokovanie komisie viedol predseda komisie športu J. Fischer, ktorý privítal prítomných 

a oboznámil ich s programom zasadania komisie. Prítomní členovia komisie športu schválili 

program. 

Hlasovanie: J. Fischer, I. Halmo, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek 

Prítomných:  5 

1. Za:  5 

2. Proti: 0 

Záver: program bolo schválený. 

 

K bodu 2 

VZN o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

 

Rozprava: VZN o určení výšky príspevku.... pripravilo oddelenie školstva a športu, predstavil ho R. 

Schnürmacher, zamestnanec OŠaŠ. Prebehla veľmi živá diskusia, do ktorej sa zapojili všetci 

prítomní členovia komisie športu. Viacerí členovia konštatovali, že vo VZN boli účelovo spojené 

dve rôzne časti do jediného celku tak, aby boli odhlasované naraz. Žiada sa tieto rozdielne časti 

oddeliť a predložiť v dvoch samostatných VZN. Ďalej odznelo, že toto VZN sa snaží o zmenu stavu 

už po prijatí detí do MŠ za určitých podmienok, tým že by malo byť účinné od 1.9.2019. Hrozí tiež 

recipročné konanie ostatných MČ Bratislavy, členovia komisie športu konštatovali, že vyháňame 

občanov pracujúcich v Petržalke (lekári, obchodníci, predavačky, úradníci....) ktorí nosia deti do 

petržalských materských škôl, lebo tu pracujú a je to pre nich výhodnejšie, preto považujú toto 

VZN za diskriminačné. Tiež pripomienkujú, že nebolo v materiáli uvedené, koľko týmto krokom 

získame v MŠ miest a teda, či je to pre Petržalku výhodné. Nakoľko sa toto rozhodnutie javí ako 

protiprávne, hrozí napadnutie prokurátorom. Z predloženého návrhu VZN však odznel aj súhlas s 
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tým, že „MČ Bratislava - Petržalka ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je povinná stanoviť 

všeobecne záväzným nariadením poplatky za nákup potravín podľa platných finančných pásiem 

vydaných ministerstvom školstva s účinnosťou od 01.09.2019 pre materské školy, základné školy 

ako aj pre diétne stravovanie a športovcov. Považujem navrhnuté zvýšenie finančných limitov na 

nákup potravín podľa 3. finančného pásma za potrebné a postačujúce na udržanie kvality 

poskytovania stravy v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ“. (I. Halmo) 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku 

a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného 

nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia 

č. 4/2019 

 

a)  s p l n o m o c n i ť 

 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby  

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia  

č. 4/2013 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015, všeobecne záväzného nariadenia  

č. 4/2019 a všeobecne záväzného nariadenia schváleného dňa 25.06.2019.  

. 

Hlasovanie: : J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek 

Prítomných:  6 

Za:   0 

Proti:  5 

Zdržal sa: 1  (S. Horínek) 

 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 3 

VZN o poskytnutí zľavy z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach 

 

Rozprava: VZN o určení poskytnutí zľavy z výšky príspevku.... pripravilo oddelenie školstva 

a športu, predstavil ho R. Schnürmacher, zamestnanec OŠaŠ. Prebehla veľmi živá diskusia, do 

ktorej sa zapojili všetci prítomní členovia komisie športu. Viacerí členovia konštatovali, že vo VZN 

nie je dostatočne zdôvodnené zvýšenie poplatku a najmä dopady tohto zvýšenia. Tiež členovia 

komisie športu poukazovali  na diskriminačné prvky VZN, ktoré budú zrejme napadnuté 

prokurátorom a že v materiáli vôbec nie je garantované vrátenie peňazí žiadateľom o zľavu ako ani 

mechanizmus tohto vrátenia. Členovia komisie navrhujú prepracovať tento materiál a odstrániť 

nezrovnalosti v ňom. 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 

Petržalka schváliť  

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku 

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie: : J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek 
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Prítomných:  6 

Za:   0 

Proti:  6 

Zdržal sa: 0  

 

Záver: Uznesenie nebolo schválené. 

 

K bodu 4  

Informácia o revitalizácii miniihriska na ZŠ Holíčska 50 (bez materiálu) 

 

Nakoľko k tomuto bodu nebol doručený materiál, o bode č. 4 sa nerokovalo. 

K bodu 5.  

Rôzne  

a) Voľby podpredsedu komisie 

Za návrh na podpredsedu hlasovali všetci prítomní súhlasne 5 – 0 – 1. Zdržal sa p. 

Bučan, ktorý sa zároveň stal podpredsedom komisie športu 

b) Členovia komisie sa dohodli, že termín zasadania komisie bude vždy v utorok s tým,  že 

v prípade kratšieho rokovania bude možná operatívna zmena hodiny začiatku z 15,30 h 

na 16,00 h. zmenu vyhlási vždy predseda, (resp. podpredseda) komisie športu. 

c) Členovia komisie športu vyjadrili poďakovanie a uznanie členovi komisie p. 

Stanislavovi Horínkovi za aktívnu účasť na plaveckom 12 – hod maratóne Petržalka na 

plavárni a dosiahnutiu vynikajúceho výkonu – najlepší plavec podujatia s odplávanými 

3,7 km.  

 

Záver 

Predseda J. Fischer poďakoval členom komisie športu za účasť na rokovaní komisie. 

 

Nasledujúce riadne zasadnutie komisie športu je plánované na 10.9.2019 v miestnosti 816 

v budove Technopolu, Kutlíková 17, Bratislava. Prajeme všetkým príjemné leto a peknú 

dovolenku.  

 

 

 

Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave 4.6.2019 

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie 

 


