Komisia kultúry a mládeže

ZÁPISNICA
z on-line zasadnutia dňa 15.3. 2021
Začiatok 15.30 h
Prítomní:
Neprítomní:
Hosť:

M. Makovníková-Mosná, L. Ovečková, I. Jančoková, M. Černý, M. Kleibl,
A. Kutlíková I. Lučanič, Ľ. Kačírek, M. Kovačič – prišiel počas rokovania
M. Vetrák
Bronislava Kováčiková, PMP

Otvorenie, schválenie programu
Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na on-line zasadnutí 7 prítomných členov
komisie a skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Prestavila návrh zmien programu, ku ktorým
prebehla krátka diskusia. Príchodom ďalších členov komisie sa kvórum zvýšilo na 9 prítomných členov,
ktorí hlasovali o predloženom programe so zmenami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program
Informácia o získaní grantu na rekonštrukciu pobočky MKP- Vaviloviek, MKP
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 16/2020
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021, FO
Výstup z PS DK Lúky, KZP
Programový plán na rok 2021 – oblasť kultúry (up-date), RKaŠ
Rôzne:
a. Info o rozširovaní kapacít materských škôl (MŠ Fedinova), Hrehorová
b. Návrh VZN o odstraňovaní prekážok cestnej premávky správcom cesty

Návrh na odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie v rámci Covid -19, OMOaI bol zaradený iba
ako Infomateriál, z rokovania komisie bol vypustený.
Uznesenie:
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže schválila upravený program rokovania.
Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 1 /

Informácia o získaní grantu na rekonštrukciu pobočky MKP- Vaviloviek, MKP
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Informáciu podala p. riaditeľka MKP, Katarína Bergerová, ktorá informovala o úspešnom projekte na
rekonštrukciu Vaviloviek, podaným na Fond na podporu umenia. Získaný grant je vo výške 77 tis. eur.
Aktuálne sú pred konsolidáciou rozpočtu. Stavebná časť má byť krytá mestskou časťou, mobilnú časť
vykryje FnPU. Z kapitálok, ktoré má MKP pre rok 2021 v rozpočte pôjde 15 tis. na projektovú dokumentáciu,
zostane im 25 tis. eur. Tieto peniaze budú použité na spolufinancovanie avšak je potrebné ešte doplnenie
kapitálového rozpočtu o 20tis. eur. v 1. Polroku 2021 a bežné výdaje v druhom polroku o 7.tis eur (kusové
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doplnky k mobilnému). Tento rok len otvoria obstarávanie, na mobiliár – tam je potrebné
spolufinancovanie. Najprv stavba. Cieľom je zvýšenie kvalita služieb aj hendikepovaným.
K téme prebehla diskusia, počas ktorej členovia KKaM poďakovali p. riaditeľke za jej úsilie a prejavili
záujem o informáciu ohľadom pobočky MKP na ZŠ Dudova, ktorá končí k 30.6.2021 (musí byť vysťahovaná).
Riaditeľka MKP uviedla, že sa jedná o 12 tis. kníh a aktuálne zapísaných 450 detí. Knižnica sa prihovára za
náhradné priestory pre detskú pobočku, príp. vie rozšíriť náhradnú pobočku na všeobecnú v nebytových
priestoroch a žiada o podporu a pomoc MČ pri získaní nových priestorov. Nové priestory sú potrebné, aj
preto, že nie je možné rozšíriť ostatné priestory na umiestnenie kníh zo ZŠ Dudova.
Uznesenie a):

Hlasovanie:
Záver:
Uznesenie b):

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný informačný materiál
a o d p o r ú č a navýšiť rozpočet kapitálových výdajov knižnice v 1. polroku 2021 v sume
20.000 € a navýšiť bežné výdaje rozpočtu knižnice v 2. polroku 2021 v sume 7.000 €.
Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže súhlasí s vytvorením náhradných priestorov pre pobočku MKP
za zrušené priestory na ZŠ Dudova.
Prítomných:9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 2 /

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ v zmysle VZN č. 16/2020

Materiál predkladala vicestarostka J. Hrehorová. Členovia komisie diskutovali o predložených projektoch,
o výške pridelených dotácií a ako sa im hodnotili dotácie. Počet hodnotených projektov: 5.
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili projekty v oblasti kultúry 8 členovia KKaM: Makovníková,
Jančoková, Kleibl, Černý, Kačírek, Lučanič, Ovečková, Kovačič
Nehodnotili: Vetrák– neprítomný, Kutlíková- z dôvodu konfliktu záujmov.
Výpočet dotácie:
Podľa VZN č. 16/2020 § 6 odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa
počtu získaných bodov. Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa.
Žiadateľ, ktorý získa najväčší počet bodov, dostane najvyššie percento z požadovanej sumy.
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov, budú uspokojení rovnakým percentom, prípadne bude
percento finančného uspokojenia krátené v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov.

Žiadateľ
OZ Múzeum
Petržalského
opevnenia
OZ Moonshine camp
OZ Hájenka
OZ Presadíme
Agentúra White
s.r.o.

Žiadaná
dotácia
v€

Názov projektu

5 000,00 €

Bunker plný energie

4 980,00 €
4 935,00 €

Na palube jednorožca
33. sezóna DFS Hájenka

2 440,00 €

DUNAJ - INFINITY
Nech divadielko pre deti
ožije

4 800,00 €

Oblasť

Hodnotenie v
bodoch

kultúra

120

Schválená
dotácia
v€
3274,-

kultúra
kultúra
kultúra

120
120
93

3260,3231,0

kultúra

85

0
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Žiadosť o dotáciu bola vyradená z hodnotenia – nebola v súlade s VZN:
- OZ SpozaVoza projekt „Guten Tag, herr Grimm! (bábkové divadlo v slovenskom a nemeckom
jazyku pre deti ZŠ)“ v sume 0 EUR.
- OZ SpozaVoza projekt „Tuč tuč“ v sume 0 EUR.
- Richard Guzman – RICHIE projekt „PETRŽALKA - nota terra“ v sume 0 EUR
V navrhovaných zlepšeniach členovia KKaM odporúčali, aby výzva a formulár reagovali viac na
hodnotiace položky (napr. vo formulári „konzument“). Ďalšie požiadavky na zmenu formuláru pošlú
členovia cez M. Makovníkovú, ktorá to pošle J. Hrehorovej.
Viacerí členovia komisie vyjadrili, že tento rok je predložených projektov málo a sú oproti minulosti
pomerne slabé. Dopytovali sa na 3 projekty, ktoré boli vyradené z hodnotenia; dôležitý je rozmer vzťah
a doterajší prínos pre MČ Petržalka. M. Makovníková upozornila, že bol veľmi krátky čas na hodnotenie
a prípadne na koordináciu pred hodnotením – požiadavka na väčší čas pre hodnotiaci proces (zapracovať
do časového harmonogramu projektového cyklu).
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný návrh na poskytnutie
dotácii z rozpočtu MČ na oblasť kultúry a o d p o r ú č a Miestnemu mestskej časti
Bratislava-Petržalka s c h v á l i ť návrhy dotácii pre žiadateľov uvedených v tabuľke.
Prítomných: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 3 /

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021

Predkladaný materiál predstavil vedúci finančného oddelenia J. Sobinovský. Ide o financovanie
odkúpeného ZSE, pričom polovička budovy bude prefinancovaná úverom (1 311 000 €), 50%
spolufinancovanie z rezervného fondu (1 311 000 €). Jedná sa o doplnenie už schváleného uznesenia.
M. Makovníková sa opýtala či je možné zakomponovať aj potrebu knižnice do úpravy rozpočtu – 20 tis.
z Rezervného fondu. J. Sobinovský informoval, že teraz sa ide záverečný účet spracovávať a schvaľovať
a potom peniaze natečú do rezervného fondu. Komisia sa rozhodla v rámci uznesení k tomuto bodu pridať
aj žiadosť o navýšenie rozpočtu pre MKP na spolufinancovanie grantu.
Uznesenie a):

Hlasovanie:
Záver:
Uznesenie b):

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže žiada o navýšenie rozpočtu kapitálových výdajov knižnice v 1.
polroku 2021 v sume 20. 000 € a navýšiť bežné výdaje rozpočtu knižnice v 2. polroku 2021
v sume 7. 000 €.
Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
Komisia kultúry a mládeže b e r i e n a v e d o m i e predkladaný materiál a
o d p o r ú č a Miestnemu mestskej časti Bratislava-Petržalka s c h v á l i ť
navrhovanú úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021
Prítomných: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:
0
Uznesenie bolo schválené.
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K bodu 4 /

Výstup z PS DK Lúky, KZP

Členovia komisie diskutovali o predložených výstupoch z PS DK Lúky a návrhu transformácie DK Lúky na
KC Lúky, ktoré predložilo KZP. Ľ. Pastorová informovala o navrhnutom postupe a možnostiach spolupráce
s STU pri rekonštrukcii DK Lúky s presahom na okolie (budova Braníka a trhoviska). Výhodou spolupráce
je získania viacerých možných zaujímavých riešení, v prípade záujmu je potrebné aby MČ oficiálne
požiadala STU (na základe Memoranda o spolupráci) o túto ďalšiu spoluprácu. K rozšírenému zámeru DK
Lúky pripravili KZP vlastný infomateriál KC Lúky, ktorý doposiaľ nebol nijako pripomienkovaný.
V následnej diskusii bol nápad využiť spoluprácu s STU vnímaný ako výhodný, členovia KKaM však ako
základnú podmienku požadovali pri príprave zadania pre STU participáciu s obyvateľmi. Zámer
revitalizácie DK Lúky aj s priľahlým okolím zhodnotili členovia KKaM pozitívne, vyjadrili ale zároveň určité
pochybnosti alebo podmienky v týchto okruhoch tém:
1. Pripravenosť a kapacita na prípravný proces
Je Petržalka na takýto veľký projekt pripravená a bude ho schopné KZP/ MU kapacitne a procesne
zvládnuť? Niektorí členovia sa vyjadrili, že sa im to zdá byť veľmi ambiciózne. Za účelom participácie bola
zriadená pracovná skupina, zatiaľ na úrovni zástupcov mestskej časti, KZO a STU. Na ďalšom stretnutí sa
má rokovať o obsahovom naplnení nového DKL. M. Kleibl informoval, že od 1.4. by mal nastúpiť do KZP
ako koordinátor/ projektový manager týchto projektov (rekonštrukcie DK ZH, DK L a CCC) a poukázal na
možný konflikt záujmov s členstvom v KKaM. Na otázku zaťaženia rozpočtu KZP týmto novým pracovným
miestom odpovedala riaditeľka KZP, že peniaze budú čerpať z ušetrených zdrojov (pracovníci doma sú
odmeňovaný na 80%). K návrhu sa vyjadrila, že je obsahovo veľmi bohatý v rozsahu možných riešení
a treba začať hovoriť o zámere a v akom časovom horizonte bude. K tomu vo štvrtok prebehne mini zoom
s STU.
2. Koncepčný prístup / koncepcia rozvoja KZP
KZP malo ku koncu roka 2020 predložiť celkovú Koncepciu rozvoja KZP na obdobie cca 5 rokov. KKaM bol
predložený len návrh transformácie KZP na príspevkovú organizáciu, ktorý však bolo potrebné dorobiť a
následne mala byť k máju 2021 predložená koncepcia rozvoja KZP. Ani jeden z dokumentov zatiaľ nebol
predložený členom komisie na rokovanie. Aktuálne KZP prichádza s veľkým projektom transformácie DKL
a okolia na kultúrno-kreatívne centrum Lúky, pričom zatiaľ nie je zrejmé, aký je plán s DK ZH a CCC
(doteraz ťažisko na DK ZH, teraz sa energia akoby presúva na DKL). Členovia vyjadrili pripomienku, že im
chýba širšia koncepcia rozvoja celkovo všetkých domov (ako to do seba zapadá). Preferujú radšej
postupne robiť veci, ako nárazové veľké obsahy. Transformácia KZP nie je jednoduchý proces, je najvyšší
čas na tom začať pracovať, pripraviť a predložiť konkrétne kroky, ktoré budú musieť nasledovať (komisia
nemá k dispozícii dorobený prvotný návrh). V roku 2021 sa má tiež zatepľovať DH Zrkadlový háj, možno
príde aj uvoľnenie opatrení na tvorbu kultúrnych programov.

K zatepleniu DK ZH oznámila p. riaditeľka Korenčiová, že teraz začínajú VO a plánujú v auguste začať na
zateplenie (bude to 2-3 mesiace) + čakajú na výsledky grantovej výzvy. Aktuálne idú spustiť portál:
kultúra v Petržalke, začali streemovanie cirkusovej školy – na stránke FB KZP. Informovala tiež, že
budujú, murujú, stále niečo prerábajú, dorábajú klubovňu a komunitnú záhradu ai.
Úloha: Členovia KKaM by žiadajú predloženie návrhu celkovej Koncepcie rozvoja KZP, t.j. programový/

obsahový/ investičný zámer aj s ostatnými kultúrnymi domami. Žiadajú tiež o informáciu, ako je na tom
transformácia KZP a postupnosť krokov.
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3. Predkladaný návrh KZP na transformáciu DKL vs. zámer MČ
K materiálu bola pripomienka, že sú jednotlivé návrhy v polohe „bude tam“, t.j. ako hotovú vec, nie ako
návrhy. Okrem toho, čo by v priestore mohlo byť z hľadiska kreativity, je dôležité mať zodpovedané, čo
tam chceme mať (vrátane verejného záujmu) a čo tam potrebujeme mať z hľadiska napĺňania
kompetencie MČ, prijatých úloh a koncepcie rozvoja kultúry. Špeciálne napr. zámer nízko-prahového
centra pre ľudí bez domova vyvoláva mnohé otázniky a dá sa predpokladať odpor obyvateľov okolia.
Priorita tohto priestoru je sfunkčnenie a rozvoj petržalskej kultúry, nezachádzať do oblastí kt. riešia
sociálne zariadenia. Na otázku či je nutné búrať telocvičňu a kvôli rozširovaniu ju to takto úplne
prebudovať (všetko ovplyvňuje konečnú sumu), p. riaditeľka vysvetlila, že: zámer bol rozšíriť telocvičňu

o hľadisko a bola by pridaná ďalšia funkcia. P. riaditeľka KZP uviedla, že materiál je spracovaný ako
kreatívna ponuka ľudí z KZP k tomu, čo tento priestor ponúka. Navodzuje to kreativitu. Čo tam nakoniec
bude, to bude na konci tohto roku, keď do toho vstúpi verejnosť, sme v tom kreatívnom procese na
začiatku.
Parkovanie - V komunikovanom zámere nie je spomenuté riešenie parkoviska; obslužného ku DK, pre
návštevníkov ani pre obyvateľov v tomto území. Na mieste trhoviska, kde je súčasné parkovisko už plocha
na parkovanie nebude (nie je tam ani v UP). Treba nejaké parkovisko aj pre rezidentov, aj pre návštevníkov
aj pre umelcov DK – koncept parkovacej politiky existuje už 2 roky a spoluprácu s magistrátom a DK Lúky
tam zatiaľ zaradený nie je.
4. Proces participácie a podpornej komunikačnej stratégie
Je dôležité zapojiť do tejto diskusie viacerých rôznych aktérov a MČ má veľký záujem, aby boli do
prieskumu záujmu - čo bude náplňou vnútri, čo tam budeme poskytovať - zapojení aj obyvatelia. Je
dôležité aby v procese tvorby bol intenzívny participatívny element (mala by tam byt aj vízia obyvateľov,
čo chcú, čo preferujú..) Takto treba nastaviť aj komunikačnú stratégiu, ideálne by bolo zohnať peniaze na
participáciu aby to bolo kvalitné (jedná sa dlhší proces, ale je to veľký projekt). Článok v petržalských
novinách potom vyznieva ako keby to bola hotová vec. Môže to navodiť dojem, že participácia je zbytočná.

P. riaditeľka uviedla, že možno to príliš rýchlo spustili, ale čas tlačí do toho, aby rozmýšľali čo všetko tam
môže byt. Teraz je treba zapojiť kultúrno-osvetových pracovníkov a ľudí, ktorí pracujú v kultúre a s prvým
zámerom, by išli na verejnosť, spolu s dotazníkom. V tejto fáze je najdôležitejší ten proces a postup, aby
sme neprišli o možnú spoluprácu s STU, ktorej výsledkom by mohlo byť 12-15 predstáv / vizualizácií a až
potom to dať verejnosti. Majú tiež v pláne 3-dňova konferenciu na lúkach s ľudmi a anketu.
Uznesenie:

Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie výstup z pracovnej skupiny DK Lúky
(Memorandum s STU podporujeme) a
a) podporuje navrhovaný postup;
b) podporuje proces participácie;
c) odporúča koordinovať komunikáciu o zámere (cielene a citlivo)
Prítomných: 7
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 5 / Programový plán na rok 2021 – oblasť kultúry (up-date), RKaŠ
Programový plán na r.2021 predstavila v skratke vedúca RKaŠ Ľ. Pastorová. Ťažisko činnosti okrem
podujatí, ktoré sa aktuálne opäť posúvajú na apríl/máj (závislé od aktuálnej pandemickej situácie) by sa
chcel RKaŠ venovať pamätihodnostiam Petržalky. Plánovaná pracovná skupina bude zvolaná na 1.4.2021,
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čas sa ešte upresní, ako i obsah (L. Kačírek a M. Kleibl – nahlásili záujem). V tejto súvislosti by RKaŠ
chcel pripraviť strategický dokument, kde by bola podpora rozvoja kultúry v MČ v náväznosti na prijaté
ciele v PHSR a aktuálne výzvy vrátane Koncepcie rozvoja KZP, MKP a spolupráci s OZ a ostatnými aktérmi
v oblasti kultúry. Hlavné mestsko-časné podujatie Dni Petržalky vzhľadom na situáciu RKaŠ navrhuje
presunúť na september 2021 (zatiaľ predbežne rezervovaný 4.9.2021 na Dostihovej dráhe). Členovia
diskutovali o mieste a čase podujatia a prijali k tomu uznesenie.
Uznesenie:
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže súhlasí s presunutím podujatia Dni Petržalky z júna 2021 na
koniec leta/začiatok septembra.
Prítomných: 6
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

K bodu 6 / Rôzne:
a. Info o rozširovaní kapacít materských škôl (MŠ Fedinova)
J. Hrehorová informovala o situácii: uvoľňujú sa priestory býv. škôlky na Fedinovej 7 a otázka je či máme
záujem, aby sa rozširovali kapacity MŠ týmto smerom (manikúra, pedikúra, Vysnívaný domov, fitnes, ...
majú záujem o predĺženie, súkromná MS Kľúčik – nechce predĺžiť nájom dobehne nájom k 30.6.). Je to
naša posledná budova, odhad je možná 7-triedka (150 detí), je to v lepšom stave ako Hrobákova.
K 31.8.2022 sa vyprázdni najväčšia časť škôlky.
Uznesenie:

Komisia kultúry a mládeže sa stotožňuje so zámerom používať budovu na Fedinovej 7 na
vlastné potreby pre MS.

Hlasovanie:
Záver:

Prítomných: 6
Uznesenie bolo schválené.

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa:

0

b. Návrh VZN o odstraňovaní prekážok cestnej premávky správcom cesty
Nakoľko prišiel materiál neskoro, komisia len berie na vedomie informáciu o obsahu VZN. Cieľom je odťah
vozidiel na základe VZN v rozsahu zákona, ale týka sa to najviac tých, ktorí porušujú legislatívu /
dopravné značenie dlhodobo stoja proti pravidlám rezidenčného parkovania, okrem vrakov.
Uznesenie:
Hlasovanie:
Záver:

Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predložený materiál.
Prítomných: 6
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa:
Uznesenie bolo schválené.
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Členovia komisie nemala ďalšie podnety do programu, zasadnutie komisie bolo ukončené.

Zapísala:
Schválila:

Ľudmila Pastorová, tajomníčka komisie
Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie
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