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Z Á P I S N I C A  č. 9/2018 
 

zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 12. 3. 2019 o 10:00 hod. 

v zasadacej miestnosti č. 214 na II. poschodí Úradu BSK 
 
 
Členovia: Zuzana Rattajová, predsedníčka  

Adamec Igor 
Aufrichtová Zuzana  
Buzáš Peter 
Dolinay Vladimír 
Greksa Marián 
Machata Marek 
Solga Oliver  
Vidanová Lucia 

  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Aufrichtová, Solga 
Tajomník:  Renáta Staněková  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

2. Body rokovania komisie 
 

 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja 

č.../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 

zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 

24.06.2011 a VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20.06. 2014 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 

kraja č.   /2019 zo dňa 29. 03. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 

25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému 

subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN 

BSK č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a VZN BSK 

č. 3/2014 zo dňa 11. 04. 2014 
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Bod 
č. 3 

 

Pracovný návrh - Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, 

Bratislava a Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6 a schválenie prenájmu častí budov ako 

prípadov hodných osobitného zreteľa 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Správa o činnosti kultúrnych zariadení  
 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zo rok 2018 

 
 
 

3. Rôzne 
 

4. Záver 
 

1. Otvorenie 
 

Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, konštatovala, že komisia je 
uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Členovia komisie sa zhodli, aby sa dnešná 
plánovaná návšteva kultúrnych zariadení – Malokarpatskej knižnice a Malokarpatského múzea 
v Pezinku preložila na termín 2. apríla o 8,30 hod. z dôvodu, že veľká väčšina členov komisie sa 

z dnešnej plánovanej návštevy ospravedlnila. Rozposlanie pozvánky a prepravu členov komisie 
zabezpečí oddelenie kultúry. Členovia komisie schválili návrh programu zasadnutia v zmysle 
nasledujúceho zápisu. 
 
Uznesenie č. 1 

Komisia schválila návrh programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Adamec, Dolinay, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

2. Body rokovania komisie 
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Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja 

č.../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 
zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 
24.06.2011 a VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20.06. 2014 

 

 
 
Materiál prezentovala:  PhDr. Marica Šiková, vedúca oddelenia registrácie a financovania 

sociálnych služieb 
 
Uznesenie č. 2 :. 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 

prítomní: Rattajová, Adamec, Dolinay, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 

kraja č.   /2019 zo dňa 29. 03. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 
25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému 
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN 
BSK č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a VZN BSK 
č. 3/2014 zo dňa 11. 04. 2014 

 
 
 
Materiál prezentovala:  PhDr. Marica Šiková, vedúca oddelenia registrácie a financovania 
sociálnych služieb 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 

prítomní: Rattajová, Adamec, Dolinay, Machata, Vidanová 
za: 5 
proti:0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
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Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020. 

 
 
Materiál prezentoval:  Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRRP 

V priebehu prezentácie materiálu sa na rokovanie komisie dostavili p. poslanec Buzáš a p. 
poslanec Greksa. 
 
Uznesenie č. 4: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 7 
proti:0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval:0  
 

Bod 
č. 4 

  Pracovný návrh - Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho 

rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 

 
. 
 
Materiál prezentoval:  Ing. Ivan Bošňák, riaditeľ OF 
 
Uznesenie č. 5: 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 7 
proti:0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval:0  
 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, 

Bratislava a Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6 a schválenie prenájmu častí budov ako 

prípadov hodných osobitného zreteľa 

 
V priebehu prezentácie materiálu rokovanie komisie opustil p. poslanec Adamec 
 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia školstva 
 
Uznesenie č. 6: 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
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Hlasovanie: 

prítomní: Rattajová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 6 
proti:0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval:0  
 

Bod č. 
6 

Pracovný návrh - Správa o činnosti kultúrnych zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja zo rok 2018 

 
 
Materiál prezentovala: Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka OCRaK 
 
Uznesenie č. 7: 

Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 

prítomní:  Rattajová, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Vidanová 
za: 6 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

1. Rôzne 
 

a. Rekonštrukcia Divadla ARÉNA 
Predsedníčka komisie p. Rattajová požadovala informáciu, aký je súčasný stav 
s dlhodobo plánovanou rekonštrukciou Divadla ARÉNA. Situáciu vysvetlila 
riaditeľka OCRaK Ing. Mikulová, po rokovaní s MF SR sa alokovaná suma rozdelila 
na dve položky s dátumom čerpania prvej časti do konca roku 2019 a druhej do 
konca roku 2020. Prebieha úprava podkladov v projektovej dokumentácii a kľúčové 
bude získanie stavebného povolenia. Vysvetlenie zhrnul aj riaditeľ Ú BSK M. 
Viskupič, zdôraznil, že prebiehajú intenzívne rokovania s vedením divadla, 
projektantom a hľadá sa optimálne riešenie. Z dôvodu naliehavosti tohto problému 
členovia komisie kultúry navrhli nasledujúce rokovanie komisie 28. mája 
realizovať v priestoroch Divadla ARÉNA za účasti pána riaditeľa Kukuru, pána 
riaditeľa Ú BSK Viskupiča, pána riaditeľa FO Ú BSK Bošňáka a určených zástupcov 
odboru IČaVO. Po prerokovaní agendy súvisiacej s rekonštrukciou divadla sa 
rokovanie komisie presunie do budovy Úradu BSK. Súčinnosť pri realizácii prvej 
časti v Divadle ARÉNA zabezpečí oddelenie kultúry. 

b. Fungovanie a výsledky Divadla LUDUS 
P. poslanec Greksa vystúpil v rozprave a vyjadril svoj názor na nedostatočné 
výsledky divadla LUDUS v pomere k zvyšujúcim sa nákladom v rozpočtoch 
posledných rokoch. Divadlo vykazuje 4-5 predstavení mesačne, čo je 34 
predstavení za obdobie 7 mesiacov a má nízku návštevnosť, čo podľa pána Greksu 
predstavuje dotáciu na jednu vstupenku 48,51 EUR. Situáciu v Divadle LUDUS 
vysvetlila riaditeľka OCRaK Ing. Mikulová, ktorá uviedla, že tieto ukazovatele sú 
skreslené vzhľadom na skutočnosť, že divadlo nemá vlastné divadelné zázemie 
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a pôsobí v prenajatých priestoroch, prispôsobuje sa voľným kapacitám v Štúdiu L+S 
a priestoroch CULTUSu. Divadlo je v neľahkom prechodnom období a pod 
taktovkou nového riaditeľa mení celý repertoár. Dramaturgický plán a celkové nové 
smerovanie divadla je odsúhlasený a vnímaný vedením OCRaK ako vysoko kvalitný 
a prínosný. Vedenie Ú BSK v spolupráci s odborom CRaK intenzívne hľadá riešenie 
pre nájdenie stáleho sídla pre Divadlo LUDUS. 

c. Zverejňovanie povinných údajov na webovej stránke 
    Ing. Bošňák vyslovil obavu z nedostatočného zverejňovania povinných údajov 

v zmysle príslušného zákona na  webovej stránke Divadla LUDUS. Riaditeľka 
OCRaK Ing. Mikulová preverí relevantnosť tohto údaja, 

 
Záver 
 

O 12,00 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program rokovania 
komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 
 
 
Zapísala:                                          Zuzana Rattajová v. r. 
R. Staněková               predsedníčka komisie kultúry 

  

  

  

  

  

 
 


