
Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Zápisnica z 1.  riadneho zasadnutia školskej komisie 

 

Termín a čas:  02.02.2022, 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, Milan Polešenský, Ing. 

Gros, Mgr. Michal Horváth 

b) Prítomní : 

- podľa predloženej prezenčnej listiny - pripojenie prostredníctvom online pripojenia 

cez „ZOOM“ – pripojených  7 + 1 osobne  členov ŠK  

(komisia bola uznášania sa schopná) 

c) Tajomníčka komisie: PaedDr. Katarína Brťková 

d) Ospravedlnení vopred: 1 (Mgr. Michal Horváth, p. Farkašovská prítomná-sobášiaca)   

e) Neprítomní bez ospravedlnenia: 0 

f) Prizvaní k materiálom pp. Chanečková, Jendeková,  Kupková, Tereková, Baumann 

,Adameková 

g) Hostia: Ing. Andrea Garanová 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania – p. Kačírek 

 

2. 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 – p. Chanečková  

 

3. 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- p. Jendeková  

 

4. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka – p. Kupková 

 

5. Štatút „Osobnosť Petržalky“ – p. Tereková  

 

6. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, Bratislava pre MC 

BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 

 

7. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Súkromnú materskú školu, n.o., 

Vavilovova 18, 851 01 Bratislava – p. Baumann 

 

8. Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na 

projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na 

základe výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

 – p. Adameková 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

9.  Zámer kúpy – školy – CRESCO – kancelária vicestarostiek, kancelária prednostky 

 

10. 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  

– p. Brťková, p. Garanová 

 

11. Rôzne a diskusia 

 

12. Záver rokovania 

 

K bodu 1   

Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania  

 

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

1. riadnom zasadnutí školskej komisie v roku 2022. Predložil na schválenie program rokovania, 

korekcia  oproti pozvánke body 7,8,9 tvoria jeden bod pod č.7,takto upravený program bol 

predložený na schválenie. 

 

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

Mgr. Lenka Bočkayová, David Běhal, Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta Jančoková, Ing. Peter Gros, 

Milan Polešenský 

Hlasovanie o programe:            

za: 7 členov 

proti: 0  

zdržalo sa: 0 
 

Program 1.  Riadneho zasadnutia školskej komisie bol schválený. 

 

 

K bodu 2 

 

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 – p. Chanečková  

 

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

 

Uznesenie č. 1 
 

 

Školská komisia  

 

o d p o r ú č a     



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   

A. s ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzne nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2022 , ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzne 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 

B. s p l n o m o c ň u j e  

 

starostu mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 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 a VZN 

schváleného  dňa... 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa:  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. 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- p. 

Jendeková  

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

. 

 

Uznesenie č. 2 
 

 
Školská komisia 

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

s ch v á l i ť  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 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. 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 členov 

Proti: 0 členov 

Zdržalo sa: 1 p. Běhal 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

K bodu 4 

  

Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka – p. Kupková 

 

Diskusia – bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia.  

 

 

Uznesenie č. 3 
 

 
Školská komisia 

  

                                              berie na vedomie 

 

 Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

 

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 5 

 

Štatút „Osobnosť Petržalky“ – p. Tereková  

Diskusia –  

 

p. Fulová- aký systém konštituovania hodnotiacej komisie bol doteraz 

p. Jančoková- upozornila na rôznosť názorov poslancov v rôznych komisiách na výber hodnotiacej 

komisie 

p. Tereková- vysvetlila zámer navrhovanej úpravy 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia 

. Uznesenie č. 4 

 

 

Školská komisia 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schváliť 

 

Štatút ocenenia Osobnosť Petržalky 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

 

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

. 

K bodu 6 

 

Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, Bratislava pre MC 

BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa – p. Baumann 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

Materiál prezentovala p. Brťková 

 

Diskusia  
p. Kačírek – je obvyklé dávať do zmluvy záväzok k poskytnutiu náhradných priestorov   

p. Jančoková- vysvetlila stanovisko k potrebnosti takého typu zariadenia v systéme starostlivosti 

o deti v predškolskom veku 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia 

 

Uznesenie č. 5 

 

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 nebytových priestorov o výmere 243 m
2
, miestnosti č.64 až 79   na 

I. nadzemnom podlaží v bývalej časti detských jaslí v objekte Materskej školy Holíčska 30, 851 05 

Bratislava na pozemku parc.č.1712, súp.č.3080 v k.ú. Petržalka pre Materské centrum BUDATKO, 

o.z., Holíčska 30, 851 05 Bratislava, IČO: 37925598 na dobu neurčitú od 1.03.2022, 

s jednomesačnou výpovednou lehotou s povinnosťou prenajímateľa zabezpečiť nájomcovi po 

skončení výpovednej doby primerané náhradné priestory, v prípade potreby navýšenia kapacít v 

materskej škole, za cenu 1,50 Eur/m
2
/rok, celkovo za 364,50 Eur/rok. 

Zmluva o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia                  

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

uznesenie stratí platnosť. 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 7  

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 

18, 851 01 Bratislava – p. Baumann 

 Prezentovala  materiál p. Brťková 

Diskusia – 

p.Kačírek – chýbal mu údaj o výške prenájmu na m2,navrhol toto zapracovať do uznesenia komisie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia 

Uznesenie č. 6 

 

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 nebytových priestorov v objekte Vavilovova 18, súp.č. 1221 na 

pozemku parc.č.4481, zapísaný na LV č. 2644 o celkovej ploche 37,05 m2 (bývalý školnícky byt) / 

nájom za m2 ...doplniť v k. ú. Petržalka pre Súkromnú materskú školu, Vavilovova 18, 851 01 

Bratislava, nezisková organizácia, IČO: 42126401 za účelom prevádzkovania medzinárodnej 

materskej a základnej školy na dobu určitú do 31.07.2033. 

Dodatok k zmluve  o nájme nebytových priestorov bude podpísaná do 60 dní od schválenia 

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

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  7 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD.,  Mgr. Iveta Jančoková, David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka 

Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

 

K bodu 8 

 

Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na 

projekt „Rozširovanie kapacít MŠ – vytvorenie novej MŠ – otvorenie sedem nových tried“ na 

základe výzvy na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

 – p. Adameková  

Diskusia – 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

p. Běhal- chcel bližšie vysvetliť finančné členenie/celková možná výška projektu 500 000 eur 

a spolufinancovanie, možnosti ,čerpanie, nájomníci v objekte 

p. Jančoková- informovala o potupe voči bývalým aj súčasným nájomcom/ukončené nájmy 

a informovanie vopred o ukončovaní nájmov./ 

p. Běhal- prikláňa sa k riešeniu ísť do celej možnej výšky a riešiť škôlku ako komplex 7 tried. 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia 

 

Uznesenie č. 7 

 
Školská komisia 

s ú h l a s í  

so spolufinancovaním mestskej časti Bratislava-Petržalka vo výške minimálne 10% celkových 

oprávnených výdavkov na projekt „Obnova MŠ na Fedinovej č. 7, Bratislava“ maximálne do 

výšky 50 000 eur. 

 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  6 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., David Běhal,  Milan Polešenský,  Mgr. Lenka Bočkayová,  Ing. 

Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros 

 

Hlasovanie:  

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 9 

 

Zámer kúpy – školy – CRESCO – kancelária vicestarostiek, kancelária prednostky 

Prezentovala p. Jančoková- vicestarostka 

Poskytla informácie o rozpracovanosti projektu postavenia novej školy v oblasti Slnečnice. 

 

Diskusia – 

p. Jančoková –informovala o finančných požiadavkách na zakúpenie pozemku, o komunikácii 

s developerom Cresco a komunikácii s projektantmi, o možnosti financovania, stavebnom konaní 

a pod. Na materiáli sa pracuje.  

 

  

 

 



Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

K bodu 10 

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  

– p. Brťková  

 

Diskusia –  

Bez diskusie 

 

Členovia boli oboznámení s textom navrhovaného uznesenia 

 

Uznesenie č. 9 

 
Školská komisia 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a) s c h v á l i ť 

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 

b) s p l n o m o c n i ť 

starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie 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 

Predseda komisie požiadal prítomných, aby hlasovali. 

 

Prítomní členovia komisie v čase hlasovania:  8 členov  

Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., David Běhal, Mgr. Iveta Jančoková, Milan Polešenský,  

Mgr. Lenka Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Ing. Peter Gros, PhDr. Ľudmila Farkašovská 

 

Hlasovanie:  

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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K bodu  11 

 

Rôzne a diskusia: 

p. Kačírek a ostatní sa informovali o stave karantény tak na základných školách aj na materských 

školách. Boli im poskytnuté aktuálne informácie o počte tried v karanténe na ZŠ aj MŠ- pp. 

Garanová, Brťková 

 

K bodu 12 

Záver rokovania 

Pán predseda poďakoval za účasť a ukončil rokovanie školskej komisie. 

 

                                                                    

 

                                                                     Doc. Ľuboš Kačírek, PhD  

                                                                             predseda komisie 

 

 

Zapísala 02.02.2022          

PaedDr. Katarína Brťková 

tajomníčka školskej komisie 
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