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Komisia kultúry a mládeže 

ZÁPISNICA 

z on-line zasadnutia dňa 25.04.2022 

Zasadnutie: 25.04.2022 o 15:30 h 

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

Černý, I. Lučanič, V. Kasala 

Neprítomní: A. Kutlíková, M.Kovačič, 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 zasadnutia: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Zámer navýšenia kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022 (p. Korenčiová, p. Kleibl) 

3. Socha Oddanosť strane (M. Tereková) 

4. Spolupráca s BKIS - Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto, Holubica mieru 

(M. Tereková) 

5. Program kultúrneho leta Kultúrnych zariadení Petržalka, účasť KZP na grantoch a prehľad 

úspešnosti podaných grantov KZP (p. Benčík, p. Korenčiová) 

6. Priebeh projektu rekonštrukcie knižnice Vavilovova a Gessayova, program kultúrneho 

leta Miestnej knižnice Petržalka (p. Bergerová).  

7. Rekonštrukcia kaplnky v Starom Háji  

8. Rôzne 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania. 

 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

Mestská časť 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 
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K bodu 2 Zámer navýšenia kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022 (p. Kleibl) 

 

Materiál predstavil p. Kleibl. Projekt bol zhotovený v r. 2014, vtedy išlo o celkové zateplenie DK 

Zrkadlový háj. Projekt bol prepracovaný na čiastočné zateplenie DK Zrkadlový háj a opravu terás. Pán 

Kleibl spomínal aj opravu fasády, úpravu východnej strany steny s vytvorením zelenej steny a opravu 

parapiet. Uvažuje sa aj o fotovoltaických paneloch. Pani poslankyňa Ovečková  mala pripomienku ku 

konkretizovaniu rozpočtu, aby sa vedelo, na čo presne a v akej sume bude potrebné vynaložiť 

finančné prostriedky a čo z predloženého celkového projektu sa konkrétne podarí v danej sume 

spraviť. Najskôr by mala nasledovať oprava fasády, parapetných dosiek, terasy a výmena schodiska. 

Po diskusii členovia KKaM hlasovali o nasledovnom uznesení. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča schváliť zámer navýšenia finančných prostriedkov  

v programe - 6.2 kapitálové výdavky KZP v sume 210 000€ na čiastočné zateplenie, 

opravu fasády, schodiska a terás DK ZH. 

 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

 

K bodu 3 Socha Oddanosť strane (M. Tereková) 

 

Koncom roka 2021 bol na zastupiteľstve prednesený podnet na odstránenie sochy robotníka 

s názvom Oddanosť strane. Podnetom sa preto začal zaoberať Referát kultúry a športu, ktorý zvolil 

nasledovný postup: 

- Podnet a postup jeho riešenia bol konzultovaný telefonicky aj osobne so zástupcami 

Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave . Následne dňa 13.1. 2022 bol zaslaný oficiálny list 

so žiadosťou o zaujatie stanoviska k odstráneniu / uchovaniu diela adresovaný riaditeľovi Mestského 

ústavu ochrany pamiatok. Dňa 28.1. prišla odpoveď na list, kde sa píše, že podnet bude posunutý na 

najbližšie zasadnutie Komisie kultúry hlavného mesta Bratislava a tiež na Ústav pamäti národa.  

S postupom bola oboznámená aj Komisia kultúry a športu MČ Petržalka, kde padli návrhy 

o zriadení skanzenu, kde by boli takéto a podobné diela premiestnené, alebo o dovysvetlení 

diela informačnou tabuľkou. Podnetom sa kompetentní zaoberajú a medzi tým bola zriadená na 

Magistráte nová komisia - Komisia pre diela vo verejnom priestore, kde MČ Petržalka nominovala 

svojho zástupcu 
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MgA. Martina Kleibla. Podnet je stále v stave riešenia na Magistráte. Referát kultúry a športu 

spolupracuje s magistrátom, Mestským ústavom ochrany pamiatok a rozvíja aj nové vzťahy s 

inštitúciami, ktoré sa problematikou zaoberajú. 

Po oboznámení sa s postupom riešenia pani Ovečková ocenila prácu ref. kultúry a športu, 

nestrannosť a objektívne riešenie problému. 

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný informačný materiál. 

 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 4 Spolupráca s BKIS - Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto, Holubica mieru 

      (M. Tereková) 

 

Vzhľadom na vyslovený podnet k nedostatočnej propagácii podujatí organizovaných na pôde 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka sa referát kultúry a športu MiU Bratislava-Petržalka začal zaoberať 

riešením tohto podnetu a otázkou propagácie podujatí organizovaných MiU a jeho rozpočtovými 

organizáciami na celomestskej úrovni. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka má ambíciu otvoriť sa širokej verejnosti, ľuďom žijúcim aj v iných 

mestských častiach, či turistom prichádzajúcim do Bratislavy z iných miest Slovenska, či zo zahraničia. 

Preto referát kultúry a športu otvoril kultúrno-spoločenskú spoluprácu s BKIS a Magistrátom hl. 

mesta Bratislava. 

Spolupráca sa začala počas novembra/decembra 2021 kedy BKIS propagovalo podujatia miestneho 

úradu a jeho rozpočtových organizácií bezplatne prostredníctvom online platformy GO OUT a tiež na 

stránkach BKIS. Táto spolupráca bola úspešná, preto pokračuje naďalej. 

Ambíciou je propagovať podujatia mestskej časti Petržalka ako aj iných mestských častí, ako súčasť 

najvýznamnejších podujatí mesta Bratislava, ako sú Bratislavské mestské dni, Kultúrne leto Bratislavy, 

Vianočná Bratislava. Podujatia mestskej časti Bratislava-Petržalka tak naberú celomestský, celoštátny 

i medzinárodný význam a mestská časť tým môže prilákať návštevníkov na svoje podujatia, či do 

pobočiek knižníc a tým zvyšovať povedomie o kultúrno-spoločenskom dianí v mestskej časti a tiež 

zvyšovať príjmy do rozpočtu mestskej časti, ktoré môže využiť na rozvíjanie kultúry a vzdelávania 

investovaním do kvalitného programu v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, či zakúpením atraktívnej 
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literatúry do pobočiek Miestnej knižnice Petržalka. Prvý ročník zapojenia aktivít organizácii MČ 

v rámci Bratislavských mestských dní priniesol pozitívne výsledky. Miestna knižnica Petržalka poskytla 

výstupy v podobe zvýšeného počtu návštevníkov Na lokálnych pobočkách knižnice (Prokofievova 5, 

Turnianska 10, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, Lietavská 16, Rovniankova 3 a Vavilovova 

26) sa programu zúčastnilo 212 návštevníkov, bezplatne sa do knižnice zaregistrovalo 47 nových 

čitateľov a vypožičali takmer 500 kníh. V priestoroch pred knižnicou Prokofievova 5 prebehala „Burza 

kníh“, ktorej sa zúčastnilo mimo návštevy knižnice 130 návštevníkov a záujemcov.  

Bratislavské mestské dni sa počas soboty 23.4. 2022 po prvýkrát uskutočnili aj v petržalskej knižnici 

a záujem zo strany návštevníkov, čitateľov a priateľov petržalskej knižnice milo a pozitívne prekvapil. 

 

Kultúrne zariadenia Petržalky organizovali susedské dni zeme, predstavili mobilné pódium, p. Benčík 

avizoval nižšiu účasť, ktorú prikladal chladnejšiemu počasiu. Dobrú návštevnosť avizoval pri 

podujatiach pre deti v DK Lúky.  

Pán Lučanič ako aj p. predsedníčka Makovníková-Mosná vyslovili nespokojnosť s nízkou 

návštevnosťou akcií v DK Zrkadlový háj, ktorých sa zúčastnili počas víkendu.  

Pán Lučanič vyslovil tiež nespokojnosť s dramaturgiou KZP ohľadom plánovaného Majálesu KZP na 

dostihovej dráhe. V tom čase sa totiž organizuje Bratislavský majáles s oveľa vyššou propagáciou 

a opäť sa obáva nízkej návštevnosti verejnosti.  

 

Spolupráca s BKIS – iluminácia Holubice mieru 

Empatiu, spolupatričnosť a túžbu po mieri sa rozhodla vyjadriť aj MČ Petržalka, ktorá našim susedom 

prichádzajúcim na Slovensko poskytuje dočasné ubytovanie, organizuje zbierky potravín 

a potrebných vecí, organizuje proces inklúzie ukrajinských obyvateľov na Slovensku formou 

poskytovania jazykových kurzov, pracovných ponúk a ďalšej sociálnej pomoci. 

MČ Petržalka chcela svoju empatiu a túžbu po mieri na Ukrajine vyjadriť aj prostredníctvom umenia, 

preto v spolupráci s BKIS, Magistrátom hl. mesta Bratislava a Mestským ústavom ochrany pamiatok 

referát kultúry a športu otvoril spoluprácu pri iluminácii diela Holubice mieru vo farbách ukrajinskej 

vlajky. 

Mestská časť zakúpila 4 reflektory spolu v hodnote necelých 2500 € a ostatní partneri dodali 

personál, techniku a nasvietili dielo. 

Navyše vysoko výkonnostné reflektory meniace farbu podľa nastavenia sa dajú využiť aj na iné 

príležitosti, napríklad osvetlenie vianočných trhov a iných podujatí, kde v priestore chýba svetlo, 

preto je to rentabilná investícia. 
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Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný informačný materiál. 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 5  Program kultúrneho leta Kultúrnych zariadení Petržalka, účasť KZP na grantoch 

a prehľad úspešnosti podaných grantov KZP (p. Benčík, p. Korenčiová) 

Program prezentoval programový riaditeľ pán Benčík. Na 95% je program na kultúrne leto vymyslený. 

KKaM dostala návrh programu KZP v e-maile počas trvania komisie, p. Benčík ho predstavil. 

Pripravujú sa vystúpenia folklóristov, v príprave miesto 9 plánovaných víkendov bude 5, pripravuje sa 

retro víkend v sade Janka Kráľa a následne každý druhý víkend bude tematicky ladený, pripravujú sa 

aktivity SNP, spolupráca s Dostihovou dráhou, akcie na Veľkom Draždiaku, rozprávkové nedele,  

cvičenia v prírode – joga, zumba, Petržalka v pohybe, a pod.   

Kvantita programu je oproti minulého roka o 30 – 40% nižšia, o to viac sa bude KZO snažiť vsadiť na 

kvalitu programu. 

Čo sa týka grantov, niektoré sa presúvajú z minulého roka, napr. Folklórne zrkadlenie (6000€), WC 

pre imobilných, AVF, Digitalizácia kina Lúky,  

10 grantov bolo nepodporených z FPU, 3 nepodporené granty od BSK a na ostatné sa čaká na 

vyjadrenie. 

Pani predsedníčka požiadala KZP o zaslanie tabuľky prehľadu podpory grantových výziev, o ktoré sa 

KZP uchádzali. 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný informačný materiál.  

 
Hlasovanie: Prítomných: 7        Za: 5            Proti: 0                 Zdržal sa: 0            Nehlasovali: 2 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

 

K bodu 6  Priebeh projektu rekonštrukcie knižnice Vavilovova a Gessayova, program kultúrneho 

leta Miestnej knižnice Petržalka (p. Bergerová). 

 

Materiál prezentovala riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka (MKP). Ohľadom rekonštrukcie Knižnice 

Vavilovova bolo podaná žiadosť o predĺženie čerpania grantu. 
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Pani predsedníčka sa opýtala, či knižnica  neuvažuje o externej firme na verejné obstarávanie. 

Situáciu konzultovala s vedúcim odd. verejného obvstarávania, od ktorého by mali prísť inštrukcie, 

ako ďalej postupovať, nakoľko ako rozpočtová organizácia je Knižnica naviazaná na rozpočet MČ. 

Pani riaditeľka poprosila zástupcov komisie o dohľad nad procesmi verejného obstarávania 

a stavebných prác.  

 P. Jančoková vidí riešenie buď vo verejnom obstarávaní pod hlavičkou MČ, alebo si MKP nájde 

externého verejného obstarávateľa, v tejto veci bude iniciovať stretnutie s MKP.  

Pani Bergerová reagovala, že hľadanie externého obstarávateľa je náročné a podľa zákona 

o knižniciach MKP nemôže hľadať externého dodávateľa, lebo nemôžu robiť investičnú činnosť, sú 

zriadené na inú činnosť. Pani riaditeľka nemá kapacity na urobenie verejného obstarávania 

a stavebného dohľadu. Na BSK či Magistráte sú zamestnanci, ktorí sa špeciálne venujú obstarávaniam 

svojich organizácii. MKP by potrebovala súčinnosť investičného odd. MČ pri prípravných prácach          

(určiť PHZ, určiť kritériá, charakterizovať a vyplniť krycí list a pod.). 

Ohľadom Gessayovej bude potrebné prehodnotenie rozpočtu buď v tomto, alebo budúcom roku. 

Program Kultúrneho leta bol predstavený ako info materiál písomnou formou. 

Komisia informácie zobrala na vedomie.  

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný informačný materiál. 

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

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 
 

 

 

K bodu 7  Rekonštrukcia kaplnky v Starom Háji  

 

Rekonštrukcia kaplnky a jeho okolia je dodnes predmetom rokovaní KKaM. Sporným bodom je 

budovanie exteriérového Sanktuária v blízkosti Kaplnky, ktoré má byť ohraničené živým plotom.  

Tým pádom by priestor v okolí Kaplnky neslúžil širokej verejnosti, ktorá v okolí trávi voľný čas 

prechádzkou, bicyklovaním či posedávaním na lavičkách a vychutnávaním si krás okolia, ale len 

verejnosti, ktorá príde v stanovený čas na bohoslužbu.  

K rekonštrukcii exteriéru bolo dňa 8. 4. v priestoroch farnosti Saleziánov na Mamateyovej ul. 

v Bratislave-Petržalke zorganizované aj verejné zhromaždenie,, kde sa tento problém prejednával. 

Členovia komisie si svoje názory následne vymieňali aj e-mailovou komunikáciou a riešenie problému 

zaujatia verejného priestranstva a jeho ohraničenia živým plotom pokračovalo i na zasadnutí 
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kultúrnej komisie.  

Pani predsedníčka spomínala, že sa po stretnutí komunikovali drobné zmeny a pripomienky 

zúčastnenej verejnosti – miesto stacionárneho kamenného oltáru bude v projekte navrhnutý mobilný 

prenosný oltár, upustilo sa od ohraničenia kaplnky vysadením vysokých tují. Živý plot, ktorý mal 

ohraničiť priestor tiež nie je po novom ucelený.  

P. Kasala sa vyjadril, že k návrhu síce boli urobené zmeny (zredukované množstvo lavičiek, zmeny 

v osadení kríkov), ale nie výrazné, podstata problému ostáva tá istá. Priestor je stále vymedzený 

a ohraničený. Pán Kasala trvá na svojom názore, že na dané územie by mal byť spracovaný 

participatívny prieskum ako na celok a z neho má vzniknúť architektonická súťaž, ktorá bola 

odporúčaná aj v stanovisku Starostu MČ, a na základe nej má byť riešený čiastkový projekt pre toto 

sanktuárium (priestor pred kaplnkou). Považuje to za základnú vec, ktorá by mala byť urobená mala 

pri riešení verejného priestoru. Nie sú na to financie, no časopriestor je na to vyhradený je. Takto by 

sa vyhovelo veriacim i neveriacim. P. Kasala vyjadril pohoršenie nad zhutnením štrku, ktorý by mal 

byť navezený do priestoru lesa. 

Pani Makovníková sa vyjadrila, že štúdiu si robila farnosť a p. Kasala sa vyjadril, že by mala byť 

vytvorená súťaž ako pri iných priestranstvách. Jedná sa o strategické miesto, ktoré využíva široká 

verejnosť- veriaci i neveriaci, ktorí v danej lokalite žijú. 

Pani poslankyňa Sklenková sa vyjadrila, že sa jedná o nedorozumenie, základný problém je  v hľadaní 

financií, kde sa nájdu financie na ďalšie pokračovanie projektu. Nesúhlasí tiež s riešením povrchu 

štrkom, páči sa jej nápad umiestniť diela na stromy.  

K projektu sa vyjadril aj pán poslanec Kačírek, ktorý spomenul, že by sme mohli prijať uznesenie p. 

Hrčku, starostu MČ Petržalka, kde spomína odporúčanie vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže 

v spolupráci s Magistrátom mesta. Projekt sa môže rozdeliť na dve časti – projekt Sanktuária 

a projekt revitalizácie okolia až po chodníček popri dostihovej dráhy. Ak sa na projekt verejnej súťaže 

nenájdu peniaze, čo po tom? Vyjadrila svoje obavy pani poslankyňa Sklenková. Zatiaľ sú financie na 

rekonštrukciu kaplnky, do budúcna sa budú hľadať financie na rekonštrukciu okolia. 

Pán architekt na verejnej prezentácii predstavil projekt s prístavbou kaplnky, ktorá nebola ďalej 

komunikovaná a môže narušiť vzhľad kaplnky. Miesto prístavby kaplnky ako pamätihodnosti by sa 

mohla rozbehnúť komunikácia napríklad s majiteľmi horárne a príslušných pozemkov o možnosti 

postaviť drobný mobiliár, ktorý by vynahradil prístavbu kaplnky. 

Po diskusii členovia KKaM hlasovali o nasledovnom uznesení.  
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Uznesenie: Komisia Kultúry a Mládeže odporúča majiteľovi (Hlavné mesto SR Bratislava) v spolupráci 
s nájomcom pozemku reg. C parc.č. 818/25 a parc.č.819, k.ú. Petržalka a majiteľmi 
priľahlých pozemkov, reg. C par.č. 824/9, 824/11, 824/12, 824/17, 825/1, 825/2 a reg. E 
parc.č. 818/1, 820, 6055, 9-5973/1, k.ú. Petržalka, vyhlásiť verejnú architektonickú súťaž, 
tak ako to žiada MČ Petržalka v liste č. 9456/2021/09/ Be zo dňa 20.12.2021 - "Stanovisko 
k uzatvoreniu nájomného vzťahu k novovytvoreným pozemkom pre Rímskokatolícku 
cirkev, Farnosť Povýšenia Svätého kríža - na Starohájskej ulici", ktorej bude predchádzať 
participatívny prieskum s verejnosťou. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 7               Za: 5             Proti:    0     Zdržal sa: 1      Nehlasovali: 1 

Záver:  Uznesenie bolo schválené. 
 

 

 
K bodu 8 Rôzne 

 Koncepcia rozvoja kultúry – bude prebiehaľ počas celého roka 2022, schválená novým 
zastupiteľstvom od r. 2023 

 

 Osobnosť Petržalky – nominácie je možné podať do 1. mája 
 

 Pozvanie členov komisie na krst knihy – Za Starým mostom – najvýznamnejšie kapitoly 

petržalského futbalu. 

 
 

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


