
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Petržalka dňa 7. júna 2022 

 
Prítomní: J. Fischer, I. Halmo, M. Dragun, P. Hochschorner, B. Kleinert, L. Ovečková, S. 

Horínek 

 

Ospravedlnení: J. Bučan, M. Vičan 
 

Neprítomný: R. Vančo 
 

Za referát komunikácie: D. Pavlík 
 

Hostia a prizvaní: podľa prezenčnej listiny 
 

Začiatok rokovania: 15:30 hod. 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / J. Fischer 
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Jozef Fischer. Členovia komisie v úvode 

zasadnutia odhlasovali schválenie pôvodne určeného programu. 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / Jozef Fischer 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 

Bratislava / Oddelenie školstva, p. Garanová 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 

Bratislava / Oddelenie školstva, p. Garanová 

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

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka / 

Oddelenie školstva, p. Garanová 

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

v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka / Oddelenie školstva, p. Garanová (informačný materiál) 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

../2022 zo dňa ..... o organizácii miestneho referenda / Referát organizačných 

vecí, p. Neuschlová 

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

/2022 z ......, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného 

a invalidného dôchodku / Oddelenie sociálnych vecí, 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 / Referát predbežnej právnej ochrany a 

podnikateľských činností, p. Horniaková 

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

rok 2021 / Referát rozpočtu, p. Orságová 



10. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 / Referát 

rozpočtu, p. Orságová 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké 

námestie 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa / Referát správy miestneho 

majetku, p. Baumann 

12. Osobnosť Petržalky - hodnotenie nominácií v oblasti Šport / Jozef Fischer 

13. Rôzne 

 

 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. 

Ovečková, M. Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

Záver: Program bol schválený. 

 

Po komunikácii s tajomníkom Pavlíkom navrhol predseda Fischer úpravu programu 

tak, aby bol bod č. 11 odprezentovaný hneď v úvode programu ako bod č. 2.   

 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. 

Ovečková, M. Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

Záver: Zmena programu bola schválená. 

 

 

Na základe návrhu poslanca Halma prebehlo hlasovanie o vyradení bodov 2-5 a tiež 7 

z pôvodného programu z dôvodu, že obsahovo nesúviseli s oblasťou športu a komisiu 

športu nie je ich gestorskou komisiou. 

 

  Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. 

Ovečková, M. Dragun) 

ZA: 6 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun) 

PROTI: 1 (L. Ovečková) 

ZDRŽAL SA: 0  

NEHLASOVAL: 0  

 

Záver: Zmena programu bola schválená. 



Finálny program zasadnutia bol teda nasledovný: 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / Jozef Fischer 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké 

námestie 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa / Referát správy miestneho 

majetku, p. Baumann 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

../2022 zo dňa ..... o organizácii miestneho referenda / Referát organizačných 

vecí, p. Neuschlová 

4. 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 / Referát predbežnej právnej ochrany a 

podnikateľských činností, p. Horniaková 

5. Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za 

rok 2021 / Referát rozpočtu, p. Orságová 

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 / Referát 

rozpočtu, p. Orságová 

7. Osobnosť Petržalky - hodnotenie nominácií v oblasti Šport / Jozef Fischer 

8. Rôzne 

 

 

 

2. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1 

ako prípad hodný osobitného zreteľa / Referát správy miestneho majetku, p. Baumann 

Bod odprezentoval vedúci referátu správy miestneho majetku, p. Baumann, pri rokovaní o tomto 

bode boli prítomní aj zástupcovia tenisovej školy PRO-SET (p. Ba a p. Madajová). Predmetný 

materiál sa predkladá ako prípad hodný osobitného zreteľa, ide o prenájom časti pozemku 

a súčasne aj nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ na Vlasteneckom námestí.  

Nakoľko k uvedenému predmetu nájmu v rozsahu NP nám boli doručené dve žiadosti – 

predĺženie existujúceho nájomného a v druhom uzavretie nového nájomného vzťahu, resp. 

rozšírenie nájomného vzťahu sme na pokyn vedenia sme pripravili materiál s alternatívnymi 

návrhmi (A až C). 

A – navrhuje sa schváliť nájom NP v bývalej ZŠ pre súkromnú školu umeleckého priemyslu 

animovanej tvorby za účelom prevádzkovania školskej jedálne do konca roka 2029. Dôvodom 

dĺžky nájomného vzťahu je skutočnosť, že daný žiadateľ má v objekte ZŠ ďalšie dve 

v súčasnosti platné nájomné zmluvy do konca roka 2029 (zabezpečené zosúladenie všetkých 

nájmov) 

B – na základe žiadosti p. Ba (tenisová škola PRO_SET) sa navrhuje predĺženie nájomného 

vzťahu za účelom prevádzky tenisových kurtov a zázemia od 1.1.2023 do 31.12.2023.  

C – na základe podnetu vedenia bol súčasnému nájomcovi p. Ba ponúknutý náhradný priestor, 

ktorý v súčasnosti nie je vybudovaný. Navrhuje sa teda nájom NP pre p. Ba od 1.1.2023 do 

okamihu zabezpečenia NP vo forme modulárnych kontajnerov. Súčasne by sa schválil nájom 

NP pre súkromnú školu umeleckého priemyslu animovanej tvorby za účelom prevádzkovania 

školskej jedálne na dobu určitú po zaniknutí nájmu p. Ba do 31.12.2029.  

Poslancovi Kleinertovi bol vysvetlený vzťah k pozemkom i nebytovým priestorom. 



Poslanec Dragun uviedol, že starosta MČ preferuje variant C, podľa Draguna je to logické 

riešenie situácie. Dragun je názoru, aby sa našlo riešenie, kde sa vyjde v ústrety súkromnej 

škole, ale tiež tenisovej škole. Podľa Draguna robí súčasný nájomca (p. Ba) dobrú prácu. Dragun 

uviedol, že zabezpečenie modulárnych kontajnerov a tohto riešenia by malo byť rýchle. 

Poslanec Halmo sa vyjadril k variantu C, podľa neho by mal pre tenisovú školu význam, kladie 

si však otázku, koľko by vybudovanie šatní či nových priestorov, rovnako tak zavedenie vody 

a elektriny stálo. Spýtal sa, aký zmysel by tento krok mal pre mestskú časť. Uviedol tiež, že už 

súčasná jedáleň súkromnej školy je pomerne veľká a stredoškoláci jedáleň v plnej miere 

nevyužívajú. Nechcú podľa neho vybudovať jedáleň, ale výdajňu jedla – funguje denne hodinu, 

kým priestory pre tenisový klub fungujú celý deň. Nerozumie tomu. Poslanec Kleinert vyjadril 

absolútny súhlas.  

Nesúhlasí s investovaním do kontajnerov, nevidí v tom zmysel. Halmo sa bol osobne pozrieť na 

mieste a o tenisovej škole podľa neho všetci hovorili v superlatívoch. Nevidí dôvod, aby 

zahlasoval za akúkoľvek alternatívu. 

Dragun reagoval faktickou poznámkou – členovia komisie podľa neho môžu ísť do alternatívy 

tenisovej školy, starosta sa ale snažil nájsť riešenie, keďže prišli dve žiadosti a snažil sa nájsť 

kompromis. Kleinert zdôraznil, že tenisová škola je v lokalite 26 rokov.  

Poslankyňa Ovečková uviedla, že kolega Halmo povedal väčšinu z toho, čo chcela povedať ona. 

Nevidí prínos rušiť nájom PRO-SETU, kontajnerové stavby sú nákladné, keďže to chceme 

napájať na vodu, kanalizáciu, nebude to jednoduché. Súhlasí s p. Halmom, jedná sa 

o stredoškolákov. Tenisová škola je na mieste 26 rokov, má to uspôsobené na svoje potreby, aby 

tam bola výdajňa na 1-2 hodiny podľa nej nemá význam. Za peniaze MČ nemá zmysel budovať 

modulárny systém kdekoľvek. Je za to, aby priestory i pozemky zostali v nájme tenisovej škole. 

S povedaným súhlasí aj poslanec Hochschorner. Je za spoločný výstup, od komisie športu to 

podľa neho najviac záleží. Nechce narušiť systém, ktorý funguje 26 rokov. 

Neposlanec Horínek uviedol príklad Makarenkovej, kde sa stravovalo v jednej budove viacero 

subjektov. Príklady uviedli aj poslanec Kleinert (Haanova, Pankúchova) a tiež poslankyňa 

Ovečková (ZŠ Turnianska). 

Dragun na základe diskusie navrhuje dať hlasovať ako o prvej alternatíve o predĺžení nájmu pre 

pána Ba (variant B). Ak by sme ho odhlasovali, nemusíme hlasovať o ďalších. 

Slovo následne dostali aj zástupcovia PROSET-u (aktuálny nájomca). Veľmi si vážia názor 

členov komisie. Nájomná zmluva na kurty bude schválená na 10 rokov, veľmi žiadajú aj 

o zázemie do roku 2033. Úctivo žiadajú o doplnenie alternatívy na 10 rokov.  

Odhadovaná cena nákladov na kontajnery je podľa Baumanna na úrovni 110 000 EUR, ide 

o hrubý odhad. V priebehu prípravy materiálu úrad dostal vstupné dáta od pána Ba, rozsah 

náhradného riešenia bude determinovať. Do Miestnej rady budeme vedieť náklad spresniť. 

Súhlas so slovami poslanca Halma vyjadril aj predseda Fischer. Vyjadril názor, že športová 

komisia podporuje tenisový klub, aspoň tak to cíti z diskusie. V menších obciach na Slovensku 

to podľa neho bežne funguje tak, že sa v školskej jedálni prestravujú aj dôchodcovia či iní 

pracujúci. Týmto smerom by sme podľa Fischera mohli ísť aj v Petržalke. 

Poslanec Kleinert sa následne informoval, či je možné, aby sa ostatné dve alternatívy nedostali 

do zastupiteľstva. Poslanec Dragun reagoval, že musia ísť, lebo žiadatelia sú dvaja. Vyzval 

k urobeniu si poriadku v poslaneckých kluboch. 

Poslankyňa Ovečková následne dala do pozornosti, že aj v prípade, ak by neprešla alternatíva na 

10 rokov, ale iba ako ostatné prenájmy do 2023, nájmy budú potom predĺžované v jednom 

balíku a nebude s tým problém. Akékoľvek súdne zastupiteľstvo by malo podľa nej mať prioritu 



podporovať projekty, ktoré dlhodobo fungujú. Nájom do 2033 by však nemusel byť fér voči 

ostatným klubom. Doplnila tiež, že zastupiteľstvo sa na začiatku so starostom dohodlo, že 

všetky nájmy sa budú predlžovať max. do termínu 31.12.2023. 

Poslanec Kleinert sa chce vyhnúť tomu, že príde iné zastupiteľstvo a zruší nájom, poslankyňa 

Ovečková zopakoval, že nájom do konca roku 2023 majú aj ďalšie kluby, vrátane FC Petržalka.  

Poslanec Dragun navrhol, aby sa nájom tenisovej škole schválil do roku 2023. Rozumie, že sa 

hovorí o 26-ročnej práci, pán Ba je podľa neho pozitívny príklad vlastníka, ale máme aj 

vlastníkov s dlhodobými zmluvami, s ktorými nie sme spokojní. Verí, že budúce MZ bude 

príčetné.  

Predseda Fischer navrhol, aby sa hlasovalo najprv o alternatíve B, ak bude schválená, 

o alternatívach A a C sa už nebude hlasovať. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť alternatívu B ako 

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

znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v prístavbe objektu 

bývalej ZŠ Vlastenecké námestie 1,851 01 Bratislava, súp.č.1251 na pozemku parc.č.4430 o 

výmere 173,75 m2 a časť pozemku reg.“C“ KN parc.č. 4431/3 o výmere 2675,5 m2 - zastavaná 

plocha, zapísaný na LV č. 4550 v k.ú. Petržalka pre Štefan Ba - PRO SET, podnikateľ –fyzická 

osoba, Wolkrova 37, 851 01 Bratislava, IČO: 34448047 za účelom prevádzky tenisových kurtov 

a zázemia (šatne, sprchy, spoločenská miestnosť) na dobu určitú od 1.01.2023 do 31.12.2033, za 

cenu 13,00 €/m2 /rok za nebytové priestory, celkovo za 2 258,75 €/rok a za časť pozemku 

3,33/€/m2 /rok, celkovo za 8909,41 €/rok, spolu 11 168,16 €/rok. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo 

dňa ..... o organizácii miestneho referenda / Referát organizačných vecí, p. Neuschlová 

Ďalší bod programu odprezentovala vedúca referátu organizačných vecí Alžbeta Neuschlová. 

Ide o obligatórne VZN, musí ho mať prijaté každá obec. Za bývalého vedenia sa tento materiál 

nedostal na MR ani MZ. Až tento rok, keď nám okresná prokurátora avizovala, že bude 

obligatórne VZN kontrolovať sme zistili, že takéto VZN nemáme v Petržalke prijaté. 

Sľúbili sme prokuratúre prijatie VZN na júnovom MZ, aby boli dodržané lehoty napr. na 

vyjadrenie verejnosti. Vo VZN sme sa snažili kopírovať veci dané zákonmi, inšpirovali sme sa 

tiež tým, ako zvykneme organizovať napr. voľby. Určili sme volebný okrsok na 2000 voličov, 

pri bežných voľbách to zvykne byť 1000 voličov. Nedostáva sa príspevok od štátu, zvolili sme 

teda vyšší počet, aby sme nemali príliš veľa okrskov.  

VZN bude zverejnené aj na pripomienkovanie na úradnej tabuli (15 dní). 



Predseda Fischer sa informoval, aké typy otázok sa zvyknú riešiť cez takéto referendum. Pani 

Neuschlová informovala, že ide predovšetkým o povinnú jazdu, zákonne sa ale rieši cez 

referendum napr. zmena názvu mestskej časti či zlúčenie s inou mestskou časťou. Často je tiež 

využívané pri odvolávaní starostu. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa ..... o organizácii 

miestneho referenda. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

4. 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 / Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností, p. Horniaková 

Bod odprezentovala vedúca referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností, p. 

Horniaková. Predkladateľom je primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Vo VZN je uvedených 

12 dní, počas ktorých by bolo zakázané prevádzkovať hazard. Každoročne sa súhlas so zákazom 

musí obnovovať zastupiteľstvom. Ide o 12 dní – štátne sviatky i dni pracovného pokoja, zákon 

hovorí o maximálne 12 dňoch, kde sa môže hazard zakázať. 

Neposlanec Horínek sa informoval, prečo primátor Bratislavy neosloví priamo starostu MČ, ale 

oslovuje ho cez všeobecný list. Zároveň sa tiež informoval, prečo v návrhu VZN nie sú dané 

konkrétne dni (napr. na Veľkonočné sviatky). Pani Horniaková informovala, že sa môže mestu 

odoslať pripomienka s tým, že do VZN doplnia pre rok 2023 konkrétne dni. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu odoslať súhlasné 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. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 6 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun) 

ZA: 6 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 



 

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

/ Referát rozpočtu, p. Orságová 

Ďalší bod programu odprezentovala p. Orságová, vedúca referátu rozpočtu. Tá uviedla, že ide 

o záverečný účet MČ za rok 2021, na základe ktorého sa vyčíslený prebytok presúva do 

rezervného fondu a potom môže byť ďalej použitý v rozpočte pre rok 2022. 

Záverečný účet pozostáva zo samotnej správy, tabuľkového prehľadu, programového rozpočtu 

a materiálov od jednotlivých miestnych podnikov. 

Pani Orságová predstavila príjmové položky, výdavkové položky, finančné operácie za rok 2021 

i ďalšie detaily z pripravených materiálov. 

Poslanec Dragun požiadal komisiu o podporu zmeny rozpočtu uznesením, kde sa odporučí 

vyčlenenie 60 000 EUR na hokejbalové ihrisko na Markovej ulici. Vie, že niektorí môžu 

oponovať, že podporuje len hokejbal, no hotové môžu byť všetky hokejbalové ihriská a ďalšie 

MZ sa môže venovať basketbalu či futbalu. Hokejbal by bol teda podľa neho na 20 rokov 

vyriešený. Dáva návrh na doplnenie uznesenia, bude doplnený v ďalšom bode rokovania. Podľa 

Draguna bol projekt podporený aj poslancom Bučanom. 

Neposlanec Horínek sa informoval, či sa ihriska na Markovej nedotkne aj revitalizácia Námestia 

republiky zo strany hlavného mesta – Dragun uviedol, že nie, ihrisko sa revitalizácie netýka.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet a 

finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022 / Referát 

rozpočtu, p. Orságová 

Návrh sa podľa predkladateľky p. Orságovej skladá z dvoch častí – bežný rozpočet a kapitálový 

rozpočet. 

Bežné výdavky sú podľa p. Orságovej určené predovšetkým na energie a zvýšenie osobných 

výdavkov MŠ a ZŠ. Kapitálové vychádzajú z častí zo schválených uznesení (priority) a tiež 

ďalších výdavkov, ktoré následne predkladateľka ozrejmila podľa predložených materiálov. 

Poslankyňa Ovečková predostrela požiadavku špecifikovať niektoré položky dôvodovej správy. 

Ide konkrétne o položky 5.3.1 (toalety v školách, rekonštrukcie bazénov v ZŠ), 7.1. 

(starostlivosť o zeleň), 7.3.1 (detské ihriská a aké stroje sa idú kupovať). Ovečková sa tiež 

informovala na program 5.5.  

Poslanec Dragun následne pripomenul požiadavku hlasovať za vyčlenenie 60 000 EUR na 

hokejbalové ihrisko na Markovej. Poslankyňa Ovečková pripomenula prijaté uznesenie, aby MZ 



podporovalo športy rovnomerne, uviedla napr. futbalové ihrisko na Vavilovovej ulici. To sa 

podľa Draguna už rieši. Zároveň doplnil, že tri hokejbalové plochy sú zrevitalizované a chce 

rekonštrukciu hokejbalových ihrísk uzavrieť. Dodal tiež, že ihrisko na Vavilovovej sa s ďalšími 

poslancami rieši, aby sa povrch cez leto vymenil, zrekonštruované by malo byť aj ihrisko 

Pankúchova.  

Ovečková zopakovala, že je za rovnomerné rozdelenie prostriedkov pre všetky športy, doplnila 

ešte potrebu opravy basketbalového ihriska na Holíčskej. 

Poslanec Halmo navrhol, aby sa najprv hlasovalo za návrh poslanca Draguna, následne je 

vhodné pridať návrh na vyčlenenie sumy 200 000 EUR na rekonštrukciu ďalších športových 

plôch.  

Poslanec Kleinert sa poslanca Draguna spýtal, koľko z poslaneckých priorít ide na aktuálnu 

rekonštrukciu hokejbalového ihriska. Dragun uviedol, že nič, poslanecké priority idú len na 

rekonštrukciu futbalových ihrísk na Pankúchovej a Vavilovovej ulici v rozsahu desiatok tisíc 

EUR, percentuálne vyjadrenie nemá, čaká na cenové ponuky.  

Kleinert tiež uviedol, že niektorým obyvateľom hluk z hokejbalových ihrísk vadí. Dragun 

reagoval, že ak by sa MZ pozeralo na všetko, čo ľuďom vadí, neurobilo by sa nič. Príkladom 

boli podľa Draguna finálové zápasy hokejbalovej extraligy, kde sa stretli stovky obyvateľov a je 

obrovský záujem verejnosti. Kleinert súhlasí, ihriská podľa neho patria pod domy.  

Predseda Fischer uviedol, že je vhodné prejsť k hlasovaniam. Prvé hlasovanie sa týkalo návrhu 

poslanca Draguna na vyčlenenie 60 000 EUR na opravu hokejbalového ihriska na Markovej 

ulici. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu vyčleniť 60 000 EUR 

z rozpočtu na rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Markovej ulici. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

ZA: 6 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽALA SA: 1 (L. Ovečková) 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Nasledovalo hlasovanie o návrhu poslanca Halma vyčleniť sumu 200 000 EUR na revitalizáciu 

ďalších športových plôch v Petržalke. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu vyčleniť 200 000 EUR 

z rozpočtu na rekonštrukciu ďalších športových plôch v Petržalke. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun, L. Ovečková) 



PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod uzavrelo hlasovanie o materiáli ako celku, pričom požiadavky na špecifikovanie položiek 

zo strany poslankyne Ovečkovej budú referátom rozpočtu zapracované. 

Uznesenie: Komisia športu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh úpravy rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, L. Ovečková, M. 

Dragun) 

ZA: 7 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun, L. Ovečková) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

7. Osobnosť Petržalky - hodnotenie nominácií v oblasti Šport / Jozef Fischer 

Po krátkej pauze a presune prezenčne prítomných členov komisie do náhradnej zasadačky 

pokračovalo rokovanie bodom číslo 7.  

K bodu prebehla len krátka diskusia. Neposlanec Horínek uviedol, že do budúcnosti je za 

nastavenie prísnejších mantinelov nominácií, aby sa medzi nominovanými ocitli len ľudia, ktorí 

majú výsledky a niečo dosiahli.  

Hlasovanie ani uznesenie z bodu nevzišlo. 

 

8. Rôzne 

A) Žiadosť o finančnú podporu zo strany FC Petržalka (200 000 EUR) 

Členovia komisie diskutovali o žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na rekonštrukciu 

športovísk FC Petržalka, ktorú prezident FC Petržalka (p. Mojto) doručil členom komisie, 

pričom predsedovi Fischerovi ju avizoval ešte v piatok 3. júna. 

Tajomník Pavlík avizoval, že vedenie je naklonené skôr variantu podpory financovania projektu 

na Pankúchovej ulici, kde sú pozemky v správe MČ (na rozdiel od ulice Sklodowskej, kde je 

finančná podpora požadovaná). Poslanec Dragun súhlasí s tým, že potrebná je diskusia 

s vedením MČ a starostom Hrčkom. Je za podporu poskytnutia dotácie bez uvedenia konkrétnej 

sumy. Navrhuje uznesenie v zmysle, že komisia je za poskytnutie dotácie po rokovaní s vedením 

mestskej časti a klubom FC Petržalka. 



Potrebu ďalšieho rokovania s vedením mestskej časti vníma aj poslanec Halmo, požaduje bližšie 

ozrejmenie žiadosti, keďže má zatiaľ o nej málo informácií.  

Predseda Fischer navrhol, že pri plánovanom stretnutí starostu Hrčku s poslancami MZ by bolo 

vhodné mať aj prezidenta FC Petržalka, p. Mojta.  

Uznesenie: Komisia športu podporuje rekonštrukciu športovísk FC Petržalka, odporúča však 

žiadosť klubu o finančnú podporu prerokovať s vedením MČ, majetkovým referátom 

a poslancami. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 6 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun) 

ZA: 6 (J. Fischer, I. Halmo, P. Hochschorner, B. Kleinert, S. Horínek, M. Dragun) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

B) Výberové konanie na pozíciu konateľa Športových zariadení Petržalky 

Tajomník Pavlík informoval členov komisie, že v listinnej podobe po splnení všetkých 

podmienok bola na úrad doručená jediná žiadosť kandidáta. Vzhľadom na nízky počet 

prihlásených kandidátov personálny referát prediskutuje možnosti predĺženia výberového 

konania, prípadne zmeny podmienok výberového konania. 

 

Záver 
 

Predseda komisie Fischer následne poďakoval účastníkom komisie za ich aktívnu účasť a 

ukončil rokovanie. Ďalšie, posledné zasadnutie komisie v tomto volebnom období sa 

uskutoční 6. septembra. 

 

Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 

 

V Bratislave 7.6.2022, 

Jozef Fischer,  predseda komisie 

Zapísal: D. Pavlík, tajomník komisie 


