
1 

 

 

Komisia kultúry a mládeže 

ZÁPISNICA 

z on-line zasadnutia dňa 31.01.2022 

Zasadnutie: 31.01.2022 o 15.30 h 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, 

 M. Kovačič, M. Černý, I. Lučanič, V. Kasala 

Neprítomní: A. Kutlíková, M. Vetrák 

Otvorenie, schválenie programu 

Predsedníčka komisie p. Makovníková-Mosná privítala na on-line zasadnutí prítomných 

členov komisie a skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Predstavila členom komisie návrh 

programu, o ktorom komisia následne hlasovala. 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 

15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 

 /Odd. školstva - p. Garanová / p. Brťková/ 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  

Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 /Stredisko 

sociálnych služieb - p. Chanečková/ 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská 

a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 /Referát predbežnej právnej 

ochrany a podnikateľských činností p. Jendeková/  

5. Informačný materiál - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  

Mestská časť 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 
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6. Štatút „Osobnosť Petržalky“ /Referát kultúry a športu - p. Tereková/ 

7. Rôzne – stav pamätihodností, spolupráca s MUOP Bratislava, rekonštrukcia pobočky 

knižnice na Vavilovovej, Koncepcia rozvoja kultúry MČ Petržalka /Referát kultúry a športu 

- p. Tereková/ 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 6            Za: 6              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 

7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 

 

Návrh prezentovala za odd. školstva p. Brťková. Potreba zmeny a doplnenia Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 vznikla z dôvodu novely zákona č. 245 z r.2008, ktorá je 

v platnosti od 1. januára 2022. Zmeny sa týkajú kompetencií zriaďovateľa - zníženia, zvýšenia 

a odpustenia príspevkov, ktoré určí zriaďovateľ Všeobecne záväzným nariadením. Výška poplatku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole počas školského roka sa nemení. Mení sa spôsob a povinnosť 

prihlásiť dieťa na pobyt v škôlke osobitnou žiadosťou v prípade záujmu počas letných prázdnin – júl – 

august.  

Ak sa stane, že dieťa nenastúpi na pobyt škôlke počas letných prázdnin a rodič túto skutočnosť 

neoznámi najneskôr 7 dní pred nástupom dieťaťa do škôlky, nebude mu odpustený poplatok za pobyt 

v škôlke a aj napriek neúčasti dieťaťa je povinný ho uhradiť. 

Ďalšia zmena sa týka mechanizmu prerušenia školskej dochádzky – ak dieťa nenavštevuje škôlku 

viac ako 1 mesiac, rodičovi sa odpúšťa poplatok za pobyt v škôlke za daný mesiac 

Poplatok za pobyt v školskom klube ostáva nezmenený vo výške 20€. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 6               Za: 6            Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 3 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby 

v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 

/Stredisko sociálnych služieb - p. Chanečková/ 
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Materiál predložila riaditeľka Strediska sociálnych služieb, p. Chanečková. Je potrebné vstúpiť 

a doplniť pôvodné VZN z dôvodu skvalitnenia stravovacích služieb v sociálnych zariadeniach 

a zvýšenia cien potravín. Zmena prichádza v úprave sumy za dennú stravu pre klientov zo 6,47€ na 

sumu 7,11€ a pre diétne stravovanie zo 7,70€ na 8,06€.  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7             Za: 6              Proti:    0     Zdržal sa: 0       Nehlasovali: 1 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre 

trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, Všeobecne záväzného nariadenia č. 

4/2018, Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 /Referát 

predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností p. Jendeková/  

 

VZN o trhových poriadkoch predstavila pani Jendeková z referátu predbežnej právnej ochrany 

a podnikateľských činností na základe podnetu od správcu trhoviska na Mlynarovičovej ul. 

Požiadal o zmenu trhového poriadku - prevádzkovej doby v zimnom období, v letnom období, zmenu 

prevádzky otváracích hodín pri predaji kvetín počas sviatku 8.3. a pred začiatkom školského roka. 

 

Pani Jedneková komisii predstavila návrh úpravy VZN, ktorým sa mení prevádzková doba a otváracie 

hodiny trhoviska nasledovne: 

- prevádzková doba trhoviska v zimnom období (od 1.10. do 31.3.) v pracovných dňoch po – 

pia od 07:00-18:00, so 07:00-16:00 h, ne 08:00-15:00. 

- prevádzková doba trhoviska v letnom období (od 01.04. do 30.09.) v pracovných dňoch po – 

pia od 06:00-19:00, so 06:00-17:00 h, ne 07:00-15:00. 

 

V príslušnom kalendárnom roku bude v dňoch 8. marec, Deň matiek, v deň pred prvým a v deň 

pred posledným dňom školského roka povolený predaj kvetín do 20.00 h. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

  

Hlasovanie: Prítomných: 7           Za: 7              Proti:    0     Zdržal sa:       Nehlasovali: 0 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 5  Informačný materiál - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Petržalka  
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Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál, ktorý je len 

informačný, nehlasovala o ňom.  

 

 

K bodu 6  Štatút „Osobnosť Petržalky“ /Referát kultúry a športu - p. Tereková/ 

 

Štatút Osobnosť Petržalky bol vytvorený na základe uznesenia kultúrnej komisie.  

Obsah predkladaného materiálu predstavila M. Tereková z Referátu kultúry a športu. Materiál popisuje 

pravidlá celkovej koordinácie podujatia Osobnosť Petržalky od jeho vyhlásenia, spôsobu získavania 

nominácií, spôsobu vyhodnotenia až po oceňovanie laureátov v jednotlivých kategóriách. K materiálu 

vyjadrila svoje podnety pani poslankyňa Ovečková. Drobné administratívno-technické pripomienky boli 

v materiáli zapracované. Svoje výhrady mala aj voči spôsobu výberu komisie. Spôsob je v dokumente 

popísaný tak, že závisí od výberu Starostu.  

Pani poslankyňa Ovečková navrhla 3 spôsoby: 

1. Z kategórií 1–5 by boli zvolení 5 predsedovia jednotlivých gesčných komisií, 5 vedúci 

jednotlivých odborov a 5 odborníci – 1 za každú kategóriu, vznikne teda 15 členná komisia 

ktorá bude rozhodovať o všetkých nominantoch v kategóriách 1–5. 

2. Z kategórií 1–5 by boli zvolení 5 predsedovia jednotlivých gesčných komisií, 5 vedúci 

jednotlivých odborov a 5 odborníci – 1 za každú kategóriu, vznikne teda 15 členná komisia s 3 

zástupcami v jednotlivých kategóriách, kde každá trojčlenná komisia rozhodne o nomináciách 

vo svojej gesčnej oblasti. 

3. Každú kategóriu bude hodnotiť gesčná komisia podľa svojho odboru na svojom zasadnutí. 

 

 

Komisia sa dohodla, že na porade predsedov poslaneckých klubov bude upresnený spôsob 

ustanovenia a fungovania komisie, počet členov, spôsob hodnotenia - t.j. ktorý z navrhovaných 3 

alternatív preferuje väčšina poslancov. 

Pani predsedníčka komisie Makovníková-Mosná by do materiálu rada zapracovala konkrétnejší 

časový harmonogram, ktorý v materiáli závisí od dohody organizátora so starostom.    

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál nehlasovala o ňom 

ako o celku, hlasovala o doplnení presnejšieho harmonogramu koordinácie oceňovania (trvanie 

zasielania nominácií, trvanie výberu nominantov komisiou, trvanie verejného hlasovania), ktorý by mal 

byť zapracovaný do Štatútu Osobnosť Petržalky. Hlasovanie prebiehalo nasledovne: 

  

Hlasovanie: Prítomných: 8           Za: 5              Proti:  0     Zdržal sa:  2       Nehlasovali: 1 

Záver:  Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 7  Rôzne – stav pamätihodností, spolupráca s MUOP Bratislava, rekonštrukcia pobočky 

knižnice na Vavilovovej, Koncepcia rozvoja kultúry MČ Petržalka /Referát kultúry 

a športu - p. Tereková/ 

K bodu: „Rôzne“ sa vyjadrila pani Tereková z referátu kultúry a športu. Kultúrnu komisiu informovala o 

tom, že pokračuje v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave (ďalej len MUOP), 

kde v súčasnosti porovnáva získanú agendu po predchádzajúcich kolegoch s agendou zapísaných 

pamiatok registrovanú v Mestskom ústave ochrany pamiatok Bratislava. Pokračovanie v spolupráci na 

monitorovaní prisľúbil aj p. poslanec Kačírek, ktorý dodá výsledky predošlej spolupráce s p. 

Pastorovou a p. Kleinertom. V spolupráci s komunikačným oddelením má referát kultúry a športu 

v pláne zostaviť mapku pamätihodností, ktorá bude zaznamenávať jednotlivé historické lokality. Pri 
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pamätihodnostiach budú nainštalované informačné tabuľky s QR kódom. Po jeho načítaní sa 

návštevníci lokality dozvedia o histórii danej pamiatky.  

Ďalej spomenula pokračovanie riešenia podnetu na odstránenie umeleckého diela – sochy s názvom 

Oddanosť strane umiestnenej na Bulíkovej ulici v Bratislave-Petržalke. Referát kultúry a športu 

požiadal o vyjadrenie sa k odstráneniu / zachovaniu tohto diela Mestský ústav ochrany pamiatok 

v Bratislave. Ten podnet postúpil na príslušnú komisiu Magistrátu mesta Bratislava a tiež na Ústav 

pamäti národa, ktorí sú v tejto veci oprávnení zaujať stanovisko. Referát kultúry a športu tiež požiada 

o stanovisko generálnu riaditeľku Slovenskej národnej galérie, pani Alexandru Kusú. 

K podnetu sa vyjadril aj pán Šesták, ktorý mal v minulosti osobnú nepríjemnú skúsenosť 

s nedemokratickým režimom, no napriek tomu by bol rád, aby sa v tejto veci zaujalo všeobecné 

stanovisko v rámci mesta Bratislavy ako celku a bol vytvorený skanzen takýchto sôch s patričným 

vysvetlením histórie. 

 

Diskusia pokračovala informovaním o stave rekonštrukcie pobočky knižnice na Vavilovovej ulici. 

Projekt rekonštrukcie bol ku koncu roka pozastavený, nakoľko v decembri r. 2021 bolo potrebné 

prehodnotenie rozpočtu na zastupiteľstve aj vplyvom rastu cien.  

Rozpočet bol navýšený, v súčasnosti prebiehajú prípravné práce k vyhláseniu verejného obstarávania 

na stavebné práce. V blízkej budúcnosti bude vyhlásené i verejné obstarávanie k zhotoveniu 

vnútorného vybavenia pobočky knižnice. 

 

P. Tereková informovala aj o práci na vytvorení nového strategického dokumentu pre oblasť kultúry 

pod názvom Koncepcia kultúry mestskej časti Bratislava-Petržalka. Kultúrnu komisiu informovala 

o tom, že nedávno prebehlo prvé stretnutie s predstaviteľmi oddelenia kultúry Magistrátu mesta 

Bratislava a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, s ktorými bude MČ Bratislava-

Petržalka spolupracovať na zosúladení budúceho vývoja kultúry oboch mestských častí. 

Spomenula tiež spoluprácu s príslušnými organizáciami, ktorých koncepcia rozvoja kultúry bude tvoriť 

časť celku Koncepcie rozvoja kultúry mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

 

 
Zapísala: Monika Tereková, tajomníčka komisie 
 
Schválila: Miroslava Makovníková-Mosná, predsedníčka komisie 
 
 
 

 

 


