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Komisia kultúry a mládeže 

ZÁPISNICA 

z on-line zasadnutia dňa 06.06.2022 

Zasadnutie: 06.06.2022 o 15.30 h 

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

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

Neprítomní: A. Kutlíková 

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 k zriadeniu 

Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava (p. Garanová) 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k zriadeniu 

Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava (p. Garanová) 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (p. Garanová) 

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2022/2023 v 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

(p. Garanová) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o organizácii 

miestneho referenda (p. Neuschlová) 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku (p. Zacharová) 

8. Stanovisko k návrhu 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  

(p. Horniaková) 

9. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021 

 (p. Orságová) 

 10.   Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022  (p. Orságová) 

Mestská časť 

BRATISLAVA-PETRŽALKA 
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11. Projekt rekonštrukcie DK Zrkadlový háj a DK Lúky (p. Kleibl) 

12. Program – Kultúrne leto KZP (p. Korenčiová) 

13. Projekt rekonštrukcie priestorov knižníc Vavilovova, Gessayova (p. Bergerová) 

14. Program – Kultúrne leto Miestna knižnica Petržalka (p. Bergerová) 

15. Povolenie na realizáciu Graffiti – Mlynarovičova ul. a ihrisko Gercenova (M. Tereková) 

16. Diela vo verejnom priestore – umiestňovanie, revitalizácia (M. Tereková) 

17. Rôzne 

 

K bodu 1  Otvorenie a schválenie programu 

  

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže schválila program rokovania. 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Uznesenie 2: Komisia kultúry a mládeže schválila zmenu v programe rokovania – zmena poradia 

bodu 9 na bod 2. 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 
 
K bodu 2 Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2021 (p. Orságová) 

 

Komisii bol predstavený materiál o záverečnom účte a finančnom hospodárení za rok 2021. Celkové 

príjmy boli plnené na 101,76 % vďaka podielu na výnose z príjmom FO a podielu na výnose z dane 

z nehnuteľností.  

Na prerozdelenie do fondov ostalo 5 648 993,86 € navrhovaných na prerozdelenie: 

 Do konta zelene 2371,21€ v zmysle zákona č. 543 na výsadbu zelene 

 Zvyšnú čiastku previesť do rezervného fondu MČ Petržalka 

 

Po celkovom informovaní komisie o záverečnom účte a finančnom usporiadaní MČ Bratislava-

Petržalka komisia hlasovala o nasledovnom uznesení. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 
Hlasovanie: Prítomných: 8            Za: 7              Proti: 0             Zdržal sa: 0          Nehlasovali:1 
Záver:  Uznesenie bolo schválené 
 
_________________________________________________________________________________ 
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K bodu 3 Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022  

(p. Orságová) 

 

Pani Orságová predniesla komisii informáciu o návrhu úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Petržalka na rok 2022 nasledovne: 

 zvýšenie bežných príjmov o 1 626 443 €, z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb 

o 1 376 443 €, podiel na dani z nehnuteľností o 250 000 € 

 zvýšenie bežných výdavkov o 1 626 443 €, z toho prog. 2.2 Úrad ako podpora o 20 000 € 

 prog. 5.1.1 Materské školy o 1 094 000 € 

 prog. 5.5 Podpora voľnočasových aktivít v ZŠ o 178 550 € 

 prog. 5.6 Školské stravovanie v ZŠ o 297 893 € 

 prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 14 000 € 

 prog. 10.6.1 Zariadenia sociálnych služieb o 22 000 € 

 zvýšenie príjmových finančných operácií o 4 058 000 € 

 z toho prevod prostriedkov z rezervného fondu o 4 058 000 € 

 zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 058 000 € 

 z toho prog. 1.1 Výkon funkcie poslancov o 110 000 € 

 prog. 4.1.1 Miestne komunikácie a chodníky o 200 000 € 

 prog. 5.3.1 Projekt Zlepšenie technic. stavu budov o 1 867 000 € 

 prog. 5.3.2 Rozvoj kapacít MŠ o 218 000 € 

 prog. 6.2 Kultúrne zariadenia Petržalky o 210 000 € 

 prog. 6.4.2 Rozvoj športovej infraštruktúry o 500 000 € 

 prog. 7.1 Starostlivosť o zeleň o 138 000 € 

 prog. 7.3.1 Údržba a čistota verej. priestranstiev o 590 000 € 

 prog. 9.3 Obnova a údržba majetku o 225 000 € 

 

Komisia sa pýtala na otázku projektovania a financovania športovej haly v areáli ZŠ Pankúchova, ku 

ktorej požiadala informácie od zodpovednej osoby na budúce zasadnutie.  

 
Uznesenie č.1: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 
 
Hlasovanie: Prítomných: 8               Za: 7            Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 1  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Uznesenie č.2: Komisia kultúry a mládeže schválila zmenu v programe rokovania – zmena poradia 

bodu 9 na bod 3. 

   

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

Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č.3: Komisia kultúry a mládeže navrhuje zmenu v programe svojho rokovania – zmena 

poradia bodu 6 na bod 4. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 8            Za: 8              Proti: 0             Zdržal sa: 0         Nehlasovali: 0 

Záver:  Uznesenie bolo schválené 
 

 

 

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

o organizácii miestneho referenda (p. Neuschlová) 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o organizácii miestneho 

referenda (ďalej len „VZN“) je predkladaný na základe zákona NR SR č. 70/2018 Z. z. účinného od 

01.04.2018, ktorým sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ktorým vznikla povinnosť spracovania všeobecne záväzného nariadenia. Ide teda o prvú 

právnu úpravu. 

V roku 2018 po prijatí zákona NR SR č. 70/2018 Z. z. účinného od 01.04.2018, ktorým sa novelizuje 

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa začal v rámci Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestny úrad“) spracovávať návrh VZN, avšak 

nakoniec sa nepredložil na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

(ďalej len „miestne zastupiteľstvo“). Dňa 27.04.2022 obdržal miestny úrad žiadosť Okresnej 

prokuratúry Bratislava V o poskytnutie súčinnosti v súvislosti s previerkou stavu zákonnosti tzv. 

obligatórnych všeobecne záväzných nariadení obcí (mestských častí) prijatých vo veciach územnej 

samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) body 1. až 5. zákona o obecnom zriadení. 

 

Podľa § 37 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov žiadali 

mestskú časť, aby na Okresnú prokuratúru Bratislava V oznámila, či prijala všeobecne záväzné 

nariadenie vo veciach územnej samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) bodu 4. zákona o obecnom 

zriadení, ktorým ustanovila podrobnosti o organizácii miestneho referenda. 

 
Dňa 04.05.2022 sme Okresnej prokuratúre Bratislava V oznámili, že mestská časť Bratislava-

Petržalka (ďalej len „mestská časť“) dané VZN neprijala a že VZN bude bezodkladne prijaté, a to na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva naplánovaného na 28.06.2022 tak, aby boli dodržané zákonné 

náležitosti vrátane lehoty na vyvesenie VZN pred rokovaním zastupiteľstva a lehoty na uplatňovanie 

pripomienok podľa zákona o obecnom zriadení. 

Na 1 okrsok bude pripadať na 2000 obyvateľov, obyvatelia budú informovaní. Trvanie bude od 7:00 do 

22:00 hod. 
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Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 8              Za: 8             Proti:    0     Zdržal sa:      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 
________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka k 

zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava (p. Garanová / p. 

Sonneková) 

 

Mestská časť naplánovala ďalšie zvyšovanie kapacít materských škôl obnovou Materskej 

školy, Fedinova 7, Bratislava (ďalej len „MŠ Fedinova 7). Na rokovaní miestneho zastupiteľstva 

dňa 22. februára 2022 bol prerokovaný materiál „Schválenie spolufinancovania mestskej časti 

Bratislava-Petržalka v prípade podania žiadosti o dotáciu na projekt „Obnova MŠ Fedinova č. 7, 

Bratislava“ na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácia SR 

na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“. 

Uznesenie č. 514 – miestne zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný príspevok 

za účelom realizácie projektu „Obnova MŠ Fedinova č. 7, Bratislava“. 

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 8               Za: 8              Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka k 

zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava (p. Garanová / p. 

Sonneková) 

 

Mestská časť naplánovala ďalšie zvyšovanie kapacít materských škôl v časti Slnečnice. Na rokovaní 

miestneho zastupiteľstva dňa 14. decembra 2021 bol prerokovaný materiál „Návrh na kúpu objektu 

materskej školy v zóne Slnečnice“. Uznesenie č. 476 – miestne zastupiteľstvo schválilo prevod práv k 

stavbe Fialová 12 a prevod vlastníctva práva k inžinierskym sieťam a splnomocnilo starostu vykonať 

rozpočtové opatrenia v roku 2022 na kúpu objektu materskej školy v zóne Slnečnice.  

Mestská časť požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo 

školstva“) o zaradenie Materskej školy, Fialová 12, Bratislava (ďalej len „MŠ Fialová 12“) do siete škôl 

a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“) od 1. septembra 2022. V MŠ Fialová 12 budú zriadené 3 

triedy s kapacitou 68 detí.  

Mestská časť na výstavbu novej MŠ Fialová 12 požiada o dotáciu Ministerstvo investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR – Výzva IROP-PO2-SC221-2022-94.  
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Zriadeniu MŠ predchádza jej zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „sieť“). V 

zmysle zákona 596/2003 Z.z. § 16 ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve žiadosť o zaradenie 

školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva do 31. marca 

kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. 

MŠVVaŠ SR v rozhodnutí vyznačí termín začatia činnosti školy a školského zariadenia od 1. 

septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená.  

 

Hlasovanie: Prítomných: 8               Za: 8              Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7:  Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  

(p. Garanová /p. Sonneková) 

 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách je 

každoročne predkladaný materiál na odsúhlasenie počtu prvých tried v ZŠ, ktorých bude 53, z toho 5 

tried bude určených pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Materiál obsahuje aj 

informácie o počte pedagogických zamestnancov. Mestská časť pokrýva aj financie na podporu 

asistentov detí so zdravotným znevýhodnením. Pripravuje aj materiál o nezrušení finančnej podpory  

Výchovno-vzdelávacieho procesu detí so špeciálnymi potrebami zo strany štátu, ktorá je v súčasnosti 
menšia.  
 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 9               Za: 9           Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 8:  Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka 2022/2023 v 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka  (p. Sonneková) 

 

Pani Sonneková priblížila komisii predložený materiál, prezentovala zaujímavú analýzu o prijímaní detí 

do MŠ - k 6 máju bolo prijatých 2400 žiadostí, z toho počet reálnych žiadostí 1356, prijíma sa 1089 

detí – oproti minulému roku (913 detí). Z 267 neprijatých detí je 101 dvojročných detí, 30 detí, ktoré 

navštevujú inú MŠ v mestskej časti Petržalka a 23 detí so špeciálnymi potrebami, ktoré nemožno 

prijať z kapacitných a personálnych dôvodov. Ostalo 113 detí, ktoré je možné prijať do 

novootvorených MŠ. Z analýzy vyplýva, že po otvorení nových MŠ je možné prijať všetky deti, ktorých 

rodičia podali žiadosť. Momentálne prebieha personálny nábor.  
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Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál a odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

 

Hlasovanie: Prítomných: 9               Za: 9           Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 9:  Stanovisko k návrhu 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. (p. Horniaková / p. Jančovičová) 

 

Magistrát hl. mesta Bratislava písomne požiadal o stanovisko zastupiteľstvo MČ Petržalka k VZN 

o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hl. m. Bratislava počas nasledovných dní:   

1. januára, 6. januára, Veľkonočná sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 29. augusta, 1. 

septembra, 15. septembra, 1. Novembra, 2. novembra, 17. Novembra, 26. decembra. Stanovisko sa 

každoročne obnovuje.  

 

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

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka materiál schváliť. 

Hlasovanie: Prítomných: 8               Za: 8           Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

   

K bodu 10:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 

poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného 

dôchodku (p. Zacharová / p. Guľová) 

VZN vychádza zo súčasnej ekonomickej situácie seniorov, zvyšovania cien potravín v porovnaní 

s výškou dôchodkov. Novinkou je výška príspevku najviac 2€ pre seniorov s najnižším dôchodkom, 

najnižší príspevok 0,50€ bude pre seniorov s najvyšším dôchodkom.  

Poberateľ bude akceptovať vydávanie stravy vo forme vlastných obedárov, ktoré si budú obmieňať 

z hygienických dôvodov. Systém by mal byť zavedený od 1.júla 2022. 

VZN je doplnené vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu, cena obedov je po novom nastavená 

na sumu 3,84€. 

 
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: 1      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 11: Projekt rekonštrukcie DK Zrkadlový háj a DK Lúky (p. Korenčiová, p. Kleibl) 

 
Riaditeľka KZP, pani Korenčiová a p. Kleibl predniesli nové správy o projektoch rekonštrukcie dvoch 

objektov – Domu kultúry Lúky a Domu kultúry Zrkadlový háj. Na návrhu projektu rekonštrukcie DK 

Lúky pracovali študenti Architektúry STU v rámci svojho dvojsemestrálneho zadania, kde v piatok 10. 

júna prebehnú obhajoby, na ktoré bola komisia pozvaná.  

Výsledky študentských návrhov budú prezentované aj verejnosti formou výstavy počas leta 2022. 

Sú to ideové štúdie, ktoré môžu byť použité pri príprave rekonštrukcie objektu DK Lúky a jeho 

exteriéru. 

Čo sa týka projektu DK Zrkadlový háj, zastupiteľstvo schválilo presun 210 000 na jeho rekonštrukciu. 

Pani riaditeľka Korenčiová komisiu informovala, že prichystali upravený rozpočet podľa zvýšených 

cien, ktoré sa predpokladajú a tiež v súčasnosti pripravujú verejné obstarávanie. Komisiu informovala, 

že cena rekonštrukcie sa zvýši na cca. 260 000€.  

V prípade schválenia financií na projekt bude rekonštrukcia pripravená na realizáciu najneskôr 

v septembri.  

 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál, ktorý mal len 

informatívny charakter, nehlasovala o ňom.  

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 12: Program – Kultúrne leto KZP (p. Korenčiová) 

 

Pani riaditeľka Korenčiová komisiu informovala o programe kultúrneho leta s otvorenejšími 

možnosťami – o príprave 5 víkendov so začiatkom od 1.7. pri príležitosti slávnostného otvorenia 

Petržalského informačného centra, informovala o výstave fotografii od Reného Miku, o pripravovanom 

retro víkende na Dostihovej dráhe, o víkende Petržalky v pohybe, rozprávkach na Draždiaku, 

jazzovom festivale, petržalskom Dínom Dánom, súťaži petržalských plavidiel a oslavách SNP. 

Vyvrcholením bude pripravovaná výstava Stromorodie.  

Pani riaditeľka informovala, že v tomto roku nebudú v ponuke denné tábory, nahradia ich kreatívne 

workshopy.  

 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál, ktorý mal len 

informatívny charakter, nehlasovala o ňom. 

________________________________________________________________________________ 

 
K bodu 13: Projekt rekonštrukcie priestorov knižníc Vavilovova, Gessayova (p. Bergerová) 
 

Vavilovova 26 – obnova pobočky odbornej a cudzojazyčnej literatúry. 

Vedenie Miestnej knižnice Petržalka oslovilo e-mailom vedenie Miestneho úradu Petržalka s 

požiadavkou o stanovisko k postupu zabezpečovania realizácie prác po schválení predĺženia termínu 

čerpania dotácie z FPU o 12 mesiacov (do 30.6.2023). 
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Na základe vzájomnej dohody s pani prednostkou a po konzultácii s investičným oddelením 

miestneho úradu požiadali dňa 30.5.2022 projektanta o prehodnotenie rozpočtu stavebných prác a 

interiérového vybavenia v súčasných podmienkach. Čaká sa na odpoveď. Výsledok vedenie 

prehodnotí a prijme ďalšie kroky. 

 
Gessayova 43 (Jupiter) – nebytový priestor mestskej časti s priľahlou vonkajšou plochou  
 
Pani riaditeľka informovala, že nadviazala na rozpracované prvé kroky z júla 2021, kedy bola po 

spoločnej obhliadke odhadnutá zodpovednými odborníkmi investičného oddelenia miestneho úradu 

predbežná suma investície (spomínaných 150.000 €). Zároveň bola navrhnutá príprava a realizácia 

projektu (dokumentácie) pre obe podlažia (1. etapa). 

Daný objekt bude slúžiť v podzemnom podlaží – suteréne – mestskej časti Petržalka. Z pohľadu 

knižnice je bez problémov možné zdieľanie. Podľa dostupných podkladov je nevyhnutný projekt. 

Požiadavka na prehodnotenie sumy v súčasných podmienkach a tiež na realizačný projekt bola 

zaslaná oddeleniu investičných činností miestneho úradu. Pripravujú sa odborné finančné odhady pre 

projektovú dokumentáciu (1. fáza) a následne pre stavebné práce (2. fáza). Knižnica má možnosť sa 

zapájať v rámci infraštruktúry - vybavenie, elektronizácia, prevádzka - rozpočet a podporné granty. 

Knižnica uvoľnila priestor na základnej škole Dudova 2 (2021) a uvoľní priestor v DK ZH (2023-2024). 

 

Uznesenie 1: Komisia kultúry a mládeže súhlasí s prípravou projektovej dokumentácie na  

rekonštrukciu nebytového priestoru na Gessayovej 43 v sume do 20 000 € podľa 

odborného prepočtu a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- 

Petržalka materiál schváliť. 

 

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

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie 2:  Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava- Petržalka schváliť úpravu rozpočtu MČ Petržalka v druhom polroku o sumu 
20 000 € pre prípravu realizácie projektovej dokumentácie.  

Hlasovanie: Prítomných: 9               Za: 9           Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

 
K bodu 14  Program – Kultúrne leto Miestna knižnica Petržalka (p. Bergerová) 
 
 

Miestna knižnica Petržalka dopĺňa dramaturgiu Kultúrneho leta Petržalky projektom  

„Leto s petržalskou knižnicou 2022“ v termíne 15.6. - 31.8.2022.  

Základné informácie z minulého materiálu sú doplnené, program je ucelený a pripravený so zahrnutím 

exteriérov pred vybranými pobočkami – lokálnymi knižnicami: 

Terasa Vavilon – Vavilovova 26, Haanova 37, Vyšehradská 27, Lietavská 16, Prokofievova 5, 

Furdekova 1. 
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Režim knižnično-informačných služieb - letná prevádzka knižníc – smernica o letnej prevádzke. 

Všetky informácie sú pravidelne zverejňované na webe knižnice, fb, instagrame, zverejňované budú 

vybrané programy tiež cestou BKIS – hlavné mesto, web Petržalky, zdieľane na  fb Petržalky a pod. 

Pozvania na podujatia budú zasielané e-mailami (podľa vzájomnej dohody) čitateľom a poslancom 

miestneho zastupiteľstva. 

Zmeny alebo úpravy programu vyhradené, môžu vzniknúť v súvislosti s neočakávanými 

skutočnosťami a pod. 

 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál, ktorý mal len 

informatívny charakter, nehlasovala o ňom. 

________________________________________________________________________________ 

 
K bodu 15 Povolenie na realizáciu Graffiti – Mlynarovičova ul. a ihrisko Gercenova  

 

Komisia bola oboznámená s 2 zaslanými žiadosťami o povolenie na maľbu graffiti na 2 objektoch – na 

stene ihriska Gercenova a na múre na um. Mlynarovičova. Povolenie na maľbu v oboch prípadoch 

neodporučili schváliť, pokiaľ nebude realizovaná pasportizácia voľných plôch na realizáciu graffiti na 

amatérskej i profesionálnej úrovni, ktorú komisia mestskej časti odporúča v dohľadnej dobe 

zrealizovať. Mohla by byť vyhlásená i súťaž na realizáciu graffiti na zvolených objektoch mestskej 

časti Petržalka. Pán Kasala navrhol aj spoluprácu so subjektmi, ktoré zastupujú graffiti umelcov.  

Po diskusii členovia komisie hlasovali o nasledovnom uznesení. 

 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča vypracovať pasport vhodných plôch, ktoré by 

slúžili na graffiti umenie a následne vyhlásenie súťaže na niektoré z vybraných plôch 

a do tej doby žiadateľom nedávať možnosť realizovať graffiti. Pasport by definoval aj 

hierarchizáciu stien. 

Hlasovanie: Prítomných: 9               Za: 9          Proti:    0     Zdržal sa: 0      Nehlasovali: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

_________________________________________________________________________________ 

 
K bodu 16 Diela vo verejnom priestore – umiestňovanie, revitalizácia (M. Tereková) 

 

Komisia bola informovaná o riešení podnetov z referátu kultúry a športu ohľadom pamätohodností 

a umeleckých diel ohľadom: 

 osadenia diela Metamorfóza na Gessayovej ulici, ktoré neschválila komisia pre diela vo 

verejnom priestore Magistrátu mesta Bratislava 

 revitalizácie diela Žena s holubicou s názvom Posolstvo mieru na Budatínskej ulici a diel Listy 

na Hrobákovej ul., ktoré budú v najbližšej dobe očistené 

 myšlienky obnovenia pomníka fr. vojakov na Kočánkovej ulici, ktorý bol zbombardovaný  

 odstránenia sochy robotníka s názvom Oddanosť strane – k žiadosti sa vyjadrila Komisia pre 

diela vo verejnom priestore Magistrátu hl. mesta Bratislava, ktorý sa neprikláňa k odstráneniu 
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tohto diela, nakoľko je to súčasť identity národa a našej minulosti, ktorú treba budúcim 

generáciám dovysvetliť informatívnou formou – osadením informačnej tabuľky o diele 

a období počas ktorého dielo vzniklo a aké znaky na sebe signalizuje.  

  možnosti osadenia diela The Gut – Marxove črevá, ktoré malo byť pôvodne umiestnené 

v hájovni na Starhradskej ulici, no vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu exteriéru objektu nie 

je možné jeho umiestnenie. O výber inej lokality požiadala Komisia pre diela vo verejnom 

priestore Magistrátu hl. mesta Bratislava, ktorému bolo odporučené osloviť iné mestské časti, 

ktoré disponujú pozemkami v lesnom prostredí.  

 
Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie predkladaný materiál, ktorý mal len 

informatívny charakter, nehlasovala o ňom. 

 
 

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


