
Zápisnica 

 
 

zo zasadnutia Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Petržalka dňa 14. septembra 2021 

 
Prítomní: J. Fischer, L. Ovečková, S. Horínek, M. Dragun, B. Kleinert  
Ospravedlnení: J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, I. Halmo 

Neprítomní: P. Hochschorner,  
Za referát komunikácie: D. Pavlík 

Hostia a prizvaní: podľa prezenčnej listiny  
Začiatok rokovania: 15:30 hod. 
 
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu / Jozef Fischer 

2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 

republiky / Alžbeta Broszová, Referát správy miestneho majetku  

3. Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 MČ 

Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 

18/2019 a č. 15/2020 / Oddelenie školstva (Mandúch/Monsberger) 

4. Vyjadrenie k stavbe Multifunkčná športová hala, Holíčska, žiadateľ HajPo s. r. o., 

investor Zápasnícky klub BARS Bratislava / Ing. arch. Lucia Končal Klinková, 

Referát územného rozvoja a GIS 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným 

nariadením / Andrea Jendeková, Referát predbežnej právnej ochrany a 

podnikateľských činností 

6. Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. / Adam Sarlós, kancelária zástupcov 

starostu 

7. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 / Mário 

Turan, Finančné oddelenie 

8. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru / Mário Turan, Finančné oddelenie 

9. Rôzne 

 

Priebeh rokovania:  
K bodu 1  
Úvod a schválenie programu rokovania  
Rokovanie komisie prebiehalo prezenčnou formou a viedol ho predseda Komisie športu J. 

Fischer, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom komisie. Vyjadril zároveň 

radosť z toho, že sa členovia a členka mohli po dlhšej dobe stretnúť pri rokovaní komisie 

prezenčne. Prítomných tiež informoval o drobnej zmene v pozvánke (p. Končal Klinková 



odprezentovala bod 4 namiesto pána Hasičku) a vzhľadom na počet prítomných členov 

informoval aj o tom, že Komisia nie je uznášania schopná. Kvôli neskoršiemu príchodu p. 

Broszovej na komisiu (z dôvodu účasti na inej komisie) dostal pred bodom 2 prednosť bod 3. 

 

K bodu 3  

Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 

  

Diskusia:  
Materiál uviedli zamestnanci oddelenia školstva – p. Mandúch a p. Monsberger. Aj na 
základe otázky od poslanca Kleinerta uviedli, že návrh kopíruje zákon. Pán Monsberger 
následne doplnil, že vychádzame zo skúseností medzi marcom a júnom. 

 

Uznesenie: 

Prítomní členovia Komisie športu mestskej časti Bratislava-Petržalka zobrali materiál na 

vedomie. 

 

K bodu 2  
Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku – na Námestí 

republiky 

 

Diskusia:  
Materiál predložila vedúca referátu správy miestneho majetku, p. Broszová. Ako 
informovala, ide o žiadosť hlavného mesta na odzverenie pozemkov na Námestí republiky, 
pričom v rámci dohody by mestská časť veľké podujatia na tomto mieste robila len na 
základe ohlásenia. Poslankyňa Ovečková je názoru, že nie je v záujme MČ, aby Nám. 
Republiky bolo odzverené vzhľadom na zámer MČ námestie v budúcnosti využívať na 
kultúrne a spoločenské podujatia organizované MČ Petržalka a poukázala tiež na obmedzenú 
možnosť po odzverení využívať pre potreby MČ Petržalka Sad J. Kráľa, kde v prípade 
záujmu si MČ Petržalka musela pýtať súhlas od Magistrátu, ktorý má po odzverení SJK v 
správe. . Podobného názoru sú aj poslanci Kleinert a Dragun – p. Kleinert sa spýtal na možné 
podmienenie odovzdania priestoru tak, aby bolo odovzdanie pre MČ výhodné – výška 
preinvestovaných finančných prostriedkov zo strany MIB,  
 

Uznesenie: 
Prítomní členovia Komisie športu sú proti odovzdaniu, poslanec Fischer je na vážkach – skôr 
by išiel do riešenia revitalizácie mestskou časťou, aby bol priestor Petržalke k dispozícii. 

 

K bodu 4  

Vyjadrenie k stavbe Multifunkčná športová hala, Holíčska, žiadateľ HajPo s. r. o., 

investor Zápasnícky klub BARS Bratislava 

 

Diskusia:  
Materiál predložila p. Končal Klinková z referátu územného rozvoja a GIS. Podľa názoru 
referátu je na mieste nedostatočne spevnená plocha – prvým variantom je posunúť priestor 
bližšie k Smolenickej – zrušiť workoutové ihrisko, zvýšila by sa prevádzková kvalita 
územia. Druhá alternatíva – zrkadlovo otočiť budovu, vstup by bol zo Smolenickej ulice. 
Poslankyňa Ovečková spomenula, že BARS nespomína v materiáli vzťah k priestoru. 
Ovečková požaduje, aby investor okrem splnenia všetkých územno-plánovacích náležitostí – 
dopravné napojenie, parkovanie a zabezpečenie revitalizácie zostávajúceho priestoru pre 
ovál bol ako kompenzácia za podstatné zmenšenie verejného priestoru určeného na šport 



zrevitalizovaný na náklady investora aj priestor basketbalových ihrisk a boli tak podľa 
paramentrov určených MČ Petržalka vytvorené 3 plnohodnotné basketbalové ihriská. 
Neposlanec Horínek načrtol aj možnosť vybudovania 4 basketbalových ihrísk rozšírením 
plochy smerom k priľahlým tenisovým kurtom. Pán Horínek sa zamýšľal aj nad možnosťou 
vybudovania hľadiska. Poslanec Kleinert zas uviedol, že to bude predovšetkým o finančných 
otázkach. Poslanec Dragun dodal, že ide v tomto prípade skôr o územnoplánovaciu 
informáciu a zaoberať sa ňou musí najmä príslušná komisia. Poslankyňa Ovečková 
pripomenula, že priestor aktuálne ako celok slúži športu, dá sa tam hrať futbal, investor 
zámerom zoberie športové využitie, čím sa stane bežecký ovál neplnohodnotný.. 
Kompenzáciou teda bude ovál a basketbalové ihriská. V závere ešte prebehla diskusia aj 
o nutnosti vybudovanie parkovacích plôch a miest. 
 
Uznesenie: 
Prítomní členovia Komisie športu sú ZA v  prípade, pokiaľ investor splní všetky 
územnoplánovacie náležitosti. Zámer podporujú, ak investor splní všetko vrátane 
parkovacích miest. Vzhľadom na to, že investor zoberie funkciu športu, žiadajú, aby 
vybudoval na svoje náklady bežecký  ovál a tri plnohodnotné basketbalové ihriská na 
existujúcej ploche podľa zadaných parametrov – dopadová plocha, rozmery, atď.. 
 

 

K bodu 5 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením 

 

Diskusia:  

Materiál prezentovala p. Jendeková z referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských 

činností. Tá prítomných informovala, že ide o stanovisko pre hlavné mesto k VZN, ktoré 

pripravili. Ide o materiál, ktorý sa bude robiť každoročne – ide tu o 12 dní v roku 2022, kedy 

sa hazard nemôže vykonávať – okrem internetových hier, ktoré majú osobitný predpis. 

Prítomní členovia komisie sa zhodli, že by bol vhodný všeobecný materiál bez vymenovania 

konkrétnych dní, ktorý by nebolo potrebné rok čo rok obnovovať. 

 

Uznesenie:  

Prítomní členovia Komisie športu navrhujú umiestniť do stanoviska pripomienku, aby návrh 

VZN hlavného mesta obsahoval všetky dni pracovného pokoja. Poslanec Dragun takýto 

pozmeňovací návrh pripraví a predloží na zastupiteľstve.   

 

K bodu 6 

Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o. 

 

Diskusia:  

Materiál predložil p. Sarlós z Kancelárie zástupcov starostu. Predkladateľ informoval, že 

požiadavka na vyhlásenie VK vzišla po stretnutí predsedov poslaneckých klubov so 

starostom. Keďže je Petržalská plaváreň v mínuse, predsedovia klubov podľa Sarlósa navrhli 

vypísanie výberového konania. Poslankyňa Ovečková poukázala na skutočnosť, že porade 

predsedov poslaneckých klubov nepadlo jednoznačne súhlasné väčšinové stanovisko za 

vyhlásenie výberových konaní. Ovečková nesúhlasí a nestotožňuje sa s postupom akcionára 

so spôsobom akým akcionár – MČ Petržalka a jej vedenie oznámilo výberové konanie – že 

konatelia spoločností Športové zariadenia a BPP neboli informovaní zo strany akcionára 



o zamýšľaných krokoch ale dozvedeli sa o nich až z pozvánky na Komisiu športu a rovnako 

tak neboli informovaní ani členovia, či predsedovia oboch dozorných rád.. Všetci prítomní sa 

zhodli, že Dozorná rada Športových zariadení Petržalky mala o tomto kroku vedieť ako prvá. 

Podľa p. Ovečkovej mohol byť konateľ aktívnejší, ale všetko, čo mu Dozorná rada uložila, 

splnil. Nemá preto dôvod hlasovať za jeho odvolanie. Poslanec Dragun okrajovo spomenul aj 

stretnutie Dozornej rady Bytového podniku, zaslané bolo stanovisko na všetkých poslancov – 

nesúhlasia s výberovým konaním – konateľ, p. Plučinský má plnú podporu – ak bude 

vypísané nové výberové konanie, p. Plučinský sa neprihlási. Poslanec Kleinert uviedol, že ak 

chce konkrétny poslanec nejakú zmenu,– nemôže úrad bez predchádzajúcej diskusie so 

všetkými zainteresovanými iniciovať odvolanie a vyhlásenie výberových konaní..  Dodal, že 

Dozorná rada by mala byť partner a mali by byť brané do úvahy podklady a odporúčania pre 

akcionára. 

 

Uznesenie:  

Prítomní členovia Komisie športu schválenie návrhu neodporúčajú a so samotným návrhom 

nesúhlasia. 

 

K bodu 7 

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2021 

 

Diskusia:  

Materiál prezentoval vedúci finančného oddelenia, p. Turan. Ten prítomných informoval 

o plnení rozpočtu k spomenutému dátumu. Poslanci a neposlanec nemali doplňujúce otázky, 

pričom predseda Komisie Fischer dodal, že materiál by mala posudzovať predovšetkým 

finančná komisia. 

 

Uznesenie:  

Prítomní členovia Komisie športu zobrali materiál na vedomie. 

 

K bodu 8 

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie 

výdavkov čerpaných z úveru 

 

Diskusia:  

Aj v tomto prípade materiál prezentoval vedúci finančného oddelenia, p. Turan. Na základe 

prehodnotenia  vzišiel návrh na úpravu rozpočtu, pričom p. Turan bližšie predstavil príjmové 

a výdavkové zmeny. Poslankyňu Ovečkovú bližšie zaujímali kapitoly 6.2. a 6.3. v súvislosti 

s rušením kultúrnych podujatí. Úspora podľa Turana nastala iba z dôvodu COVIDU a 

ušetrenia na mzdových výdavkoch, zatvorení a výplat iba na 80 percent. V kapitole 6.1. bude 

podľa Ovečkovej potrebné dofinancovanie Knižnice – predkladateľ v danej veci diskutoval 

s riaditeľkou Knižnice, p. Bergerovou a potvrdil nutnosť dofinancovania. Aj sám predkladateľ 

priznal, že by si predstavoval vypracovať podrobnejší materiál, chýbajú však ešte informácie 

od viacerých referátov a oddelení. Ovečková považuje návrh na úpravu rozpočtu za 

nedostatočný a požaduje, aby bol materiál dopracovaný o podrobnejšie informácie k úpravám 

v jednotlivých kapitolách a podkapitolách – doplnenie špecifikácie a dôvodu úpravy napr. pri 

6.2. a 6.3. aké konkrétne podujatia sa nerealizovali, či neplánujú realizovať a z tohto dôvodu 

prichádza k úprave rozpočtu aj doplnenie informácie o výdavku 26 000 (oprava MPS). 

 

Uznesenie:  



Prítomní členovia Komisie športu požadujú konkretizovanie položiek a kapitol – žiadajú, aby 

v návrhu boli body a položky konkretizované (rámcovo). 
 

K bodu 9 

Rôzne 

 

Diskusia:  

Neposlanec Horínek sa informoval o publikácii o petržalskom futbale, tajomník mu podal 

informáciu, že podklady spracúva grafik a pracuje sa na sfinalizovaní vydania knihy.  

 

Uznesenie:  

Po preverení u kolegov z úradu budú p. Horínkovi poskytnuté bližšie informácie a termíny. 
  

 

Záver  
Predseda Komisie športu J. Fischer poďakoval účastníkom rokovania za ich aktívnu účasť a 
ukončil rokovanie.  
 
Nasledujúce zasadnutie Komisie športu je plánované na 12.10.2021. 
 

 

 

V Bratislave 14.9.2021 
 

Mgr. Jozef Fischer, v. r. 

predseda komisie 
 

 

Zapísal: D. Pavlík, tajomník komisie 

 


