
Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia školskej komisie 

 

Termín a čas:  13. 10. 2021, 15.30 hod  

Miesto: Miestny úrad mestskej  časti Bratislava-Petržalka - prostredníctvom online pripojenia cez 

aplikáciu „ZOOM“ meeting  

Prítomní:  

a) Zoznam členov komisie: Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Gabriela 

Fulová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, Mgr. Juraj Kríž, PhD., 

Milan Polešenský, Ing. Gros, Mgr. Michal Horváth, Mgr. Daniel Hevier 

b) Prítomní : 

- podľa predloženej prezenčnej listiny - pripojenie prostredníctvom online pripojenia 

cez „ZOOM“ – pripojených  8 členov ŠK  

(komisia bola uznášania sa schopná) 

c) Tajomníčka komisie: PaedDr. Katarína Brťková 

d) Ospravedlnení vopred: 3 (Mgr. Michal Horváth, Mgr. Daniel Hevier, Ing. Peter Gros)   

e) Neprítomní bez ospravedlnenia: 0 

f) Prizvaní k materiálom p. Broszová, p. Mgr. Turan 

g) Hostia: Ing. Andrea Garanová, JUDr. Štefániková Eva 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania 

  

2. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova – p. 

Broszová  

3. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 957/18 v k. ú. Petržalka v areáli ZŠ Dudova 2, 

Bratislava pre Barboru Konrádovú ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Broszová 

4. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC 

Petržalka družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa – p. Broszová  

5. Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Broszová  

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

čerpaných z úveru – p. Turan, p.Orságová  

7. Rôzne a diskusia 

 

8. Záver rokovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

K bodu 1   

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania  

 

Predseda školskej komisie Doc. Ľuboš Kačírek, PhD. privítal všetkých prítomných na online  

6. riadnom zasadnutí školskej komisie v roku 2021. Predložil na schválenie program rokovania 

podľa pozvánky. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania o programe: Doc. Ľuboš Kačírek, , PhDr. Ľudmila 

Farkašovská, Lenka Bočkayová, David Běhal, Mgr. Juraj Kríž, PhD.,  

Milan Polešenský,  

Hlasovanie o programe:            

za: 6 členov 

proti: 0  

zdržalo sa: 0 
 

Program 6. Riadneho zasadnutia školskej komisie bol schválený. 

 

 

K bodu 2 

. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova – p. 

Broszová. 

Diskusia – bez diskusie 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

 

Uznesenie č. 1 
 

Návrh uznesenia 

 

Školská komisia  

odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 

 

v súlade s článkom 84 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a v súčinnosti s článkom 84 ods. 

1 písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vrátenie nehnuteľného majetku zvereného do 

správy Mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúceho sa na ulici Haanova za účelom využitia 

predmetných nehnuteľnosti na plnenie prevažne celomestských potrieb a na zabezpečenie plnenia 

funkcií Bratislavy. 

 

Ide o nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavby pod spoločných súpis. č. 2694 – tvoriace komplex bývalého údržbárskeho strediska 

pre bytový fond, pozostávajúceho z troch samostatných stavieb situovaných na pozemkoch 

registra „C“ KN parc. č. 818/2, 818/3 a 818/13, k. ú. Petržalka, zapísané na LV č. 2632, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo 

výmere 1996 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo 

výmere 565 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo 

výmere 1386 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/12, druh pozemku ostatná plocha, vo výmere 528 m
2
, 

k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644, 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 818/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo 

výmere 39 m
2
, k. ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 2644. 

- Diskusia : 

Bez diskusie 

      

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

 

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, , Mgr. 

Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  1 člen – p. Farkašovská 

Záver:      Uznesenie bolo schválené 
 

 

K bodu 3 

Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 957/18 v k. ú. Petržalka v areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava 

pre Barboru Konrádovú ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Broszová 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

 

 

 

Uznesenie č. 2 
 

Návrh uznesenia 

 

Školská komisia 
odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov prenájom časti pozemku parc.č. 957/18 o výmere 26 m
2
 vytvorenej na základe 

geometrického plánu č. 15/2012 zo dňa 03.05.2012 z pozemku parc. č. 957/2 v k.ú. Petržalka, 

nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy Dudova 2, Bratislava pre Barboru Konrádovú, Dudova 

4, 851 04 Bratislava na záhradkárske účely, na dobu určitú od 01.12.2021 do 31.12.2023 za cenu 

1,00 €/m
2
/rok, celkovo za 26,00 €/rok . 

Zmluva o nájme nebytového priestoru bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

Diskusia. 

Bez diskusie  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 7 členov 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, , Mgr. 

Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  0  

Záver:      Uznesenie bolo schválené 
 

 

K bodu 4 

 

Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka 

družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa – p. Broszová  

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

 

Uznesenie č.3 

Návrh uznesenia  

Školská komisia 

o d p o r ú č a  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru – telocvične, blok A3 o  výmere 292 m
2
 

v objekte Základnej školy Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo, Viedenská cesta 

257/1869, 851 01 Bratislava, IČO: 50847392, na dobu určitú od 01.11.2021 do 31.03.2022, mimo 

školských prázdnin, pondelok až piatok, celkom  9 hodín týždenne za cenu  10,50 €/hod., celkovo 

za 94,50 Eur týždenne. 

Zmluva o nájme nebytového priestoru bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 

toto uznesenie stratí platnosť. 

 

Diskusia: 

Bez diskusie  
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Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 8 členov 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal, , Mgr. 

Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, Ing.Fulová 

 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  0  

Záver:      Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 5 

 

. Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub 

modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Broszová  

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

 

 

Uznesenie č. 4 

 

Návrh uznesenia 
 

Školská komisia 

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

schváliť  

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov rozšírenie prenájmu veľkej a malej telocvične v objekte Základnej školy Prokofievova 5, 851 

01 Bratislava navýšením tréningových hodín pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o.z., 

Topoľčianska 33, 851 05 Bratislava, IČO: 36071498, nasledovne:  

1/ veľká telocvičňa: pondelok až piatok v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu od 9.00 hod. do 

13.00 hod., celkovo 19 hodín/týždenne  

2/ malá telocvičňa: pondelok, utorok a piatok v čase od 17.00 hod. do 19.00 hod., celkovo 6 

hodín/týždenne  

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.08-33-2017 bude podpísaný do 60 dní od 

schválenia uznesenia v miestnom zastupiteľstve. V prípade, že dodatok k zmluve v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

Diskusia: 

Bez diskusie  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 8 členov 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Mgr. 

Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, Ing. Fulová 
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Hlasovanie:  

Za: 8 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  0  

Záver:      Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

 

K bodu 6 

 

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

čerpaných z úveru – p. Turan, p.Orságová 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

 

Uznesenie  č. 5 

 

Návrh uznesenia 

 

Školská komisia 
 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s c h v á l i ť  

 

1. Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 nasledovne:  

 

- zvýšenie bežných príjmov o 892 505 €  

- zvýšenie bežných výdavkov o 940 925 €  

- zníženie kapitálových príjmov o 100 000 €  

- zníženie kapitálových výdavkov o 137 892 €  

- zníženie príjmových finančných operácií o 9 472 € (z toho zníženie prevodu z rezervného fondu o 67 

472 € a zvýšenie čerpania úveru o 58 000 €)  

- zníženie výdavkových finančných operácií 20 000 €  

 

2. Prehľad výdavkov čerpaných z úveru vo výške 180 820 €  

 

 

Diskusia: 

Poslanci sa informovali, či je materiál oproti pôvodnému upravený. Bola im poskytnutá informácia, 

že bol materiál upravený. 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

 

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania: 8 členov 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Mgr. 

Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský, Lenka Bočkayová, Ing.Fulová 

 

 

Hlasovanie:  

Za: 5 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  3  

Záver:      Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 
K bodu 7 

Rôzne a diskusia 

p.Ing. Garanová poskytla informácie o výsledkoch z EDU zberu/počty žiakov v prvých ročníkoch 

a celkových počtoch žiakov v základných školách k 15.9.2021 pre školský rok 2021/2022/ 

-ďalej na otázku p. Farkašovskej o situácii s Covid 19 na školách poskytla informácie o počte tried 

v karanténe a celkovo o vývoji chorobnosti žiakov a pedagógov 

-informovala o priebehu rekonštrukčných prác na jednotlivých školách 

p. Brťková –informovala o počte detí v rámci EDU zberu v materských školách k 15.9.2021,tiež 

informovala o situácii s dokončovaním stavebných prác na MŠ Turnianska 10,o personálnej situácii 

v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka- chýbajúci zamestnanci/MŠ a ŠJ/ 

K bodu 8 

-rokovanie ukončil a za účasť poďakoval predseda školskej komisie p. Kačírek 

 

                                                                     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD  

                                                                             predseda komisie 

 

 

Zapísala 13.10.2021          

PaedDr. Katarína Brťková 

tajomníčka školskej komisie 
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