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Juraj Droba 

 

Vážené kolegyne a kolegovia, poprosím, aby ste si sadli na svoje miesta, rád by som začal. Poprosím 

ešte raz o ticho v sále a poprosím poslancov, aby zaujali svoje miesta v sále, ďakujem. Vážení 

poslanci, ctené panie poslankyne, dovoľte, aby som otvoril X. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja, poprosím o ticho v sále. Otváram teda X. zasadnutie a tak ako 

sme si zvykli, dovolím si poprosiť vás, aby ste povstali, zahráme štátnu hymnu (zaznie štátna hymna). 

Na úvod mi dovoľte privítať medzi nami v rokovacej sále študentov z Gymnázia Ivana Horvátha 

z Bratislavy, sú to tí mladí ľudia v zadnom rade. Vitajte. Vo vestibule úradu sa nám prezentujú študenti 

Strednej odbornej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 a tiež Strednej priemyselnej školy stavebnej 

a geodetickej na Drieňovej 35, rovnako z Bratislavy. Zároveň medzi nami vítam zástupcov Domova 

sociálnych služieb pre deti a dospelých profesora Karola Matulaya. Klienti pre vás pripravili výrobky 

z drevárskej, keramickej a textilnej dielne, taktiež výrobky z pleteného papiera a maľované obrazy 

ako výsledok artterapeutických a výtvarných činností. Kúpou predmetov prispejeme spolu na dobrú 

vec, takže ak máte záujem, tak sa počas prestávok, alebo po, choďte pozrieť na tie výrobky. Súčasťou 

je aj prezentácia vyhodnotených projektov, ocenení za príkladnú obnovu objektov kultúrneho 

dedičstva nášho kraja, ktoré každoročne organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci 

s Akadémiou Istropolitana Nova. Vyhodnotené objekty, ktoré veľkou mierou prispievajú k zachovaniu 

našich historických objektov si môžete pozrieť na paneloch. Takisto tu dole na prízemí. Táto výstava 

bude pokračovať vo vestibule aj v ďalších dňoch. Teda aj dnes je hojná účasť všetkých vyššie 

spomínaných a sú spestrením nášho dnešného rokovania. O občerstvenie sa starajú študenti 

Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 z Petržalky. Pri včerajšej 

plavbe Twincitylinerom sa nám možno podarilo dohodnúť a vyrokovať, že tie dobré bratislavské rožky, 

ktoré pečú naši študenti, sa budú predávať na palube tejto lode z Viedne do Bratislavy, teším sa, to 

sú také tie drobnosti, ktoré robia našu prácu krajšou. Ešte raz všetkých prítomných u nás srdečne 

vítam. Začnem zastupiteľstvo malou korupciou, každý z vás dostane dva odznačiky BSK, dali sme 

ich vyrobiť, čiže ak túžite reprezentovať kraj na klope svojich sák, alebo dámy na kostýmoch, tak 

kolegynka vám každému rozdá dva takéto odznačiky, ak by ste ich náhodou stratili, tak môžete 

nafasovať ďalšie. Sú magnetické, nemusíte si ani prepichovať sako. Dovolím si ešte raz upriamiť 

vašu pozornosť na aktuálne nové číslo mesačníka Bratislavský kraj, ktorý ste si tiež našli na stoloch 

a dovoľte, aby som pristúpil k oficiálnej časti nášho dnešného zasadnutia. Ospravedlnení sú: pani 

poslankyňa Zuzana Rattajová, pán poslanec Ivan Patoprstý, poslanec Martin Borguľa, poslanec Juraj 

Káčer a mal som tu, že poslanec Meška, ale takého som nepoznal, ale je tu napísané, že mešká 

Krúpa, takže. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je z celkového počtu 50 poslancov 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnom zasadnutí momentálne prítomných 

33 poslancov a predpokladám, že to číslo ešte stúpne. V súlade s touto informáciou je zrejmé, že 

zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa v zmysle zákona o samosprávnych krajoch. 

V zmysle článku VI bod 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK, zastupiteľstvo volí z poslancov 

troch overovateľov zápisnice, prikročíme teda k voľbe overovateľov. Môj návrh je, aby sa nimi stali 

pani poslankyňa Jana Hrehorová, pán poslanec Martin Patoprstý a pán poslanec Martin Zaťovič. Má 

niekto z vás iný návrh? Neevidujem žiadny ďalší návrh, takže prikročme prosím k hlasovaniu, buďte 

takí dobrí prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 1 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 35 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI, 

konštatujem, že za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania boli zvolení pani poslankyňa 

Hrehorová, pán poslanec Patoprstý a pán poslanec Zaťovič. 



V prípade nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia určujem za skrutátorov v zmysle rokovacieho 

poriadku našich technikov a dovoľte, aby sme teraz prikročili k voľbe návrhovej komisie. Predkladám 

návrhy na nasledovných poslancov: pani poslankyňu Zuzanu Aufrichtovú, pani poslankyňu Luciu 

Vidanovú a pána poslanca Mareka Machatu. Má niekto iné návrhy? Neevidujem žiadne ďalšie 

návrhy, čiže máme túto ostrieľanú, osvedčenú trojku a dovoľte, aby sme o nich teraz hlasovali. 

Poprosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 2 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. Toto uznesenie 

teda prešlo.  

 

Žiadam členov návrhovej komisie, aby zaujali miesta za pracovným stolom určeným pre návrhovú 

komisiu a určili si spomedzi seba predsedu. Môžete si ho určiť buď voľbami, alebo všeobecným 

súhlasom. Chcem vám pripomenúť, aby ste si nezabudli vziať hlasovacie kartičky. Čo sa týka 

programu, prejdeme k schvaľovaniu nášho dnešného programu rokovania. V súlade so zákonom 

o samosprávnych krajoch a rokovacím poriadkom Bratislavského samosprávneho kraja bol všetkým 

poslancom zaslaný návrh programu rokovania v Pozvánke zo dňa 18. marca 2019. V Pozvánke na 

dnešné zasadnutie je uvedených 18 bodov rokovania, vrátane bodu Rôzne. Máme avizované, že nás 

opäť navštívi pán Maxim, takže pripravte sa, že budeme hlasovať o možnosti dať mu vystúpiť. 

V stredu 27. marca na pracovnom stretnutí predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií ste 

boli bližšie oboznámení s niektorými konkrétnymi doplnenými spresneniami v materiáloch. Materiály 

vám boli doručené do mailových schránok v takej podobe, ako sú dnes predložené. Konkrétne sa 

jedná o doplnenie uznesenia o požiadavku na predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 115/2019 zo 

dňa 8. februára 2019 do bodu programu navrhovaného pod číslom 1 a zároveň ste boli informovaní 

o korekcii v názve predkladaného Všeobecne záväzného nariadenia – bod č. 4. V jednom prípade 

išlo o doplnenie dnešného dátumu schvaľovania VZN a tiež o duplicitu časti vety v názve VZN. 

V bode č. 14 z Pozvánky bolo opravené stanovisko komisie európskych záležitostí, regionálnej 

spolupráce a cestovného ruchu k Návrhu výzvy na predkladanie dotácií z participatívneho rozpočtu 

BSK na rok 2019. Toľko k aktualizovaným spresneniam v materiáloch z Pozvánky. Pýtam sa, má 

niekto z vás ešte nejaký ďalší návrh na doplnenie programu rokovania? Keďže sa nikto nehlási, 

dovoľte, aby sme hlasovali o programe ako celku. Teraz. 

 

Hlasovanie č. 3 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI a nikto sa NEZDRŽAL. 

Program bol tým pádom zastupiteľstvom kraja schválený. 

 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, máme v programe niekoľko bodov, ktoré si vyžadujú 

na schválenie trojpätinovú väčšinu všetkých hlasov. V našom prípade to znamená, že ak chceme 

materiál schváliť, je potrebných 30 a viac hlasov na to, aby sa vec z papiera presunula do reality. 

Preto vás prosím, aby ste sa nevzďaľovali a zotrvali v rokovacej sále počas rozpráv k jednotlivým 

bodom rokovania. Len pre úplnosť pripomeniem, že sa jedná o dva Návrhy Všeobecne záväzných 

nariadení a tiež o Návrh zámeru na zriadenie spojenej školy so sídlom Ostredková 10 a spojenej 

školy so sídlom Pankúchová 6 a schválenie prenájmú častí budov ako prípadov hodných osobitného 

zreteľa. Čiže ešte raz v číslach, tri body schvaľujeme trojpätinovou väčšinou. Podľa Pozvánky sa 

jedná o body číslo 4, 5 a 11. Ďalej si dovolím pripomenúť, že dnes máte v programe predložený aj 

personálny návrh na menovanie nového riaditeľa Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné 



stredisko ROSA. Navrhovaným riaditeľom je pán Pavol Orlovský, s ktorým sa už v týchto dňoch 

aktívne pripravujeme na zavedenie novej špecializovanej dennej služby pre pobyt detí s autizmom, 

čo považujem za mimoriadnu úlohu nášho úradu a tým z vás, ktorí na tejto veľkej veci pomáhali 

a spolupracovali, chcem veľmi pekne poďakovať. Ambícia nášho úradu je postupne ten počet detí 

z ôsmich rozšíriť na šestnásť a to sa vôbec nevylučuje ešte aj s ďalšími plánmi pre výstavbu 

a prípravu autistického centra pre dospelých. Ešte dva krátke technické oznamy. Odstraňujte prosím 

hlasovaciu kartu zo zariadenia ak sa vzdialite zo svojho miesta, aby boli záznamy z hlasovaní presné. 

Tlačivá na písomné podanie interpelácií či navrhovaného nového znenia uznesenia vám v prípade 

potreby poskytne naše organizačné oddelenie. A teraz už prikročme k jednotlivým bodom rokovania 

podľa schváleného programu. 

 

Bod č. 1 
 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia február 2019. Panie 

poslankyne, páni poslanci, materiál máte pred sebou a poprosím pána riaditeľa úradu Mariána 

Viskupiča, aby nám ho krátko uviedol. 

 

Marián Viskupič 

 

Pán predseda ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predloženým 

pravidelným materiálom odpočtujeme plnenie uznesení, tentokrát s termínom plnenia február 2019. 

Aktuálne je v časti I. splnené uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

odpočtovaných jedenásť uznesení. V časti II. dlhodobo plnené uznesenia nájdete odpočet 

dvadsiatich šiestich uznesení. V stredu na pracovnom stretnutí predsedov poslaneckých klubov 

a predsedov komisií bola akceptovaná poslancami jedna požiadavka úradu na predĺženie termínu 

plnenia uznesenia. Konkrétne sa jedná o uznesenia č. 115/2019 z 8. februára 2019 k Návrhu na 

vyhodnotenie OVS na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve BSK nehnuteľnosti budovy 

bývalého SOU a pozemkov na Starej Vajnorskej č. 14 v katastrálnom území Nové Mesto. Z dôvodu 

prebiehajúcich rokovaní vzišla požiadavka na predĺženie termínu o ďalších 30 dní. V uznesení máte 

túto požiadavku zapracovanú v časti III. uznesenie so zmenou termínu plnenia. Doplnenie vám bolo 

doručené v stredu 27. marca 2019 do vašich mailových schránok po ukončení rokovania predsedov 

poslaneckých klubov a predsedov komisií BSK s vedením Úradu BSK. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prvým prihláseným do rozpravy je pán poslanec Uhler. Nech sa páči. 

 

Jozef Uhler 

 

Ďakujem za slovo. Ja skôr technickú poznámku k tomu, čo odznelo pred chvíľou. Pokiaľ viem, tak na 

schvaľovanie Všeobecne záväzných nariadení stačí trojpätinová väčšina prítomných a nemusí byť 

všetkých, tak, aby sme v tom mali jasno skôr ako budeme hlasovať. Možno pán Šaray sa vie k tomu 

vyjadriť. Viem, že na miestnom a mestskom zastupiteľstve stačia tri pätiny prítomných, preto sa 

pýtam. Ďakujem. 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Pán poslanec ďakujeme za pripomienku, pán Šaray to teraz skontroluje pre istotu, aby sme robili 

s faktami a dáme vedieť, ale nahliadne do VZN, aby sme si boli úplne na istom. Ďakujem. Nech sa 

páči, otváram priestor na diskusiu, ak sa do nej nikto ďalší nehlási, ukončujem rozpravu k bodu č. 1. 

Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie návrhu uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Takže tak, ako už prezentoval v úvode pán župan aj pán riaditeľ úradu, návrhová 

komisia k tomuto bodu predkladá na hlasovanie uznesenie tak, že návrhová komisia predkladá na 

hlasovanie uznesenie k bodu č. 1 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom 

plnenia február 2019 s doplnenou časťou III. uznesenie so zmenou termínu plnenia tak, ako vám bolo 

dnes prezentované a vopred mailom doručené a doplnené po zasadnutí predsedov poslaneckých 

klubov a predsedov komisií s vedením úradu dňa 27. marca. Pán župan dajte hlasovať. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne, prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 4 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 43 poslancov, PROTI nebol nik a NEZDRŽAL sa nik. Ukončujem bod 

č. 1 programu a odovzdávam slovo pánovi Šarayovi. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem pekne. Takže tá úprava, je to tri pätiny všetkých, priamo v zákone 302 o samosprávnych 

krajoch, kde je explicitne uvedené, že na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

hlasov všetkých poslancov. Ďakujem a bol som poprosený ešte, pripomenúť, keď už mám slovo, blíži 

sa nám termín veľmi na odovzdávanie vašich oznámení verejných funkcionárov. Tento rok to padlo 

na víkend, takže v zmysle judikatúry ústavného súdu je tam termín na prvého, to znamená najbližší 

pracovný deň, ale pokiaľ to tu máte, treba to čím skôr odovzdať, aby sme sa vyhli do budúcna 

zbytočnému konaniu v tejto veci. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prechádzame k bodu č. 2. 

 

Bod č. 2 
 

Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania 

Zastupiteľstva BSK. O úvodné slovo k predkladanému materiálu opäť poprosím pána riaditeľa úradu 

Mariána Viskupiča. 

 

 

 

 



Marián Viskupič 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Tento materiál vzniká na základe požiadavky pána poslanca 

Ing. Jána Karmana, ktorý požiadal o uvoľnenie z pozície člena Komisie majetku, investícií 

a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Náhradným členom 

pána poslanca Karmana by sa podľa predloženého materiálu mal stať pán poslanec Mgr. Oliver 

Solga, ktorého navrhol ako náhradníka poslanecký klub Klub siedmich strán. Pán poslanec Solga 

prijal tento návrh a preto dnes máte na stole materiál, ktorý vyžaduje odvolanie aktuálneho člena 

a zároveň voľbu nového člena komisie poslancami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja. Ešte by som chcel poďakovať pánovi poslancovi Karmanovi za jeho prácu v komisii. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do rozpravy nehlási nik, 

dovoľte, aby som ukončil rozpravu a dal vám možnosť hlasovať teraz. Ospravedlňujem sa, zabudol 

som na návrhovú komisiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala uznesenie. 

 

Marek Machata 

 

Samozrejme. Takže prečítame: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní 

materiálu po A odvoláva Ing. Jána Karmana z funkcie člena Komisie majetku, investícií a verejného 

obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a po B volí Mgr. Olivera Solgu za 

člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Prosím, prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 5 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA návrh hlasovalo 41 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI 

a ZDRŽAL sa jeden poslanec. Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu č. 2, tým 

pádom ho ukončujem a otváram bod č. 3. 

 

Bod č. 3 
 

Informácia Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK. Nech sa páči s úvodným 

slovom k predkladanému materiálu vystúpi pani riaditeľka odboru sociálnych vecí, Marica Šiková. 

Marica, nech sa páči. 

 

Marica Šiková 

 

Ďakujem pekne. Super, funguje. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, máte pred sebou informačný 

materiál Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho 

kraja za rok 2018. Materiál vypovedá o stave zabezpečenia a poskytovania sociálnych služieb 

Bratislavským samosprávnym krajom a to tým občanom regiónu, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej 

situácii. Jednak z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, ale tiež 



z dôvodu, že nemali zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb pre svoje životné návyky, pre svoj spôsob života a pre ohrozenie správaním iných fyzických 

osôb. Údaje uvedené v predkladanom materiáli informujú o sociálno-poradenskej činnosti prvého 

kontaktu, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie kvalitných dostupných a na občanov 

cielených sociálnych služieb. Ďalej zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti, ktorá je vykonávaná 

na odbore sociálnych vecí za účelom posúdenia, či sú žiadatelia odkázaní na poskytovanie 

požadovaného druhu sociálnej služby. Údaje ďalej informujú aj o zabezpečení poskytovania 

sociálnych služieb zariadeniami sociálnych služieb v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale aj 

v zriaďovateľskej pôsobnosti iných vyšších územných celkov a neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb. Ďalej o financovaní sociálnych služieb z rozpočtu Bratislavského samosprávneho 

kraja a o opatreniach sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kurately prostredníctvom, ktorých sa 

BSK snaží predchádzať vzniku krízovým situáciám v rodine a nárastu sociálno-patologických javov 

v regióne. Predkladaný materiál informuje aj o nových poskytovateľoch sociálnych služieb, ktorí boli 

v roku 2018 zapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý je BSK povinný viesť zo 

zákona. A tiež sú v ňom informácie o výmaze poskytovateľoch a o dôvodoch ich výmazu. Záverečná 

časť predkladaného materiálu v súlade s koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK 

na roky 2018 – 2023, informuje o plnení cieľov a priorít BSK, ktoré boli stanovené za účelom rozvoja 

sociálnych služieb v regióne. Úvodom je to z mojej strany všetko, ďakujem vám za pozornosť, pokiaľ 

máte nejaké otázky, rada vám na ne zodpoviem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujeme pani riaditeľke, nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 

Bajan. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne pani kolegyňa. Ja som sa chcel opýtať, vieme, že kreativita poslancov národnej rady 

stúpa s blížiacimi sa jesennými mesiacmi a okrem iného je tam novela sociálneho zákona, ktorá môže 

mať výrazný dopad na rozpočet nie len miest a obcí, ale aj samosprávnych krajov. Tým, že prebiehali 

diskusie medzi asociáciami samosprávnych krajoch a iných organizácií, či by ste v spolupráci 

s finančným oddelením nemohli pripraviť informáciu, aj povedzme, na májovú komisiu finančnú, ak 

prejde ten zákon v pôvodnej podobe, či to bude mať a aký dopad na rozpočet BSK. Všetko. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Nasleduje pán vicežupan, pán Krippel. Nakoniec potom zodpovieme. 

 

Mikuláš Krippel 

 

Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť k materiálu. Chcel by som povedať to, že je to 

informačný materiál, ktorý každý rok ide do zastupiteľstva vyššieho územného celku, ale aj, že za tým 

informačným materiálom je obrovská práca. Keď si pozriete napríklad 1034 vydaných rozhodnutí, 

alebo napríklad 3743 poradenských výkonov, tak isto je za tým práca v zariadeniach našich ako aj 

práca neverejných poskytovateľov. Čiže je to ako taký štatisticko-informačný prehľad, čo sa robilo za 

predchádzajúci kalendárny rok, ale zároveň je za tým obrovské množstvo práce zamestnancov 

odboru sociálnych vecí a takisto v našich zariadeniach, takisto neverejných poskytovateľov. Ja by 



som z tohto miesta chcel povedať ďakujem za túto prácu, ktorú vlastne aj tento materiál mapuje. 

Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne, poprosím o kľud v sále, nepočujeme sa navzájom. Ďakujem vám veľmi pekne. 

Nasleduje pán poslanec Štekláč. 

 

Juraj Štekláč 

 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Ja teda ďakujem za správu oddeleniu sociálnych vecí a rád by som 

povedal teda, tiež sa poďakoval za prácu všetkým pracovníkom, ktorí pracujú v sociálnej oblasti. Tá 

informácia, tá správa vypovedá teda skutočne o tom rozsahu, ktorí oni vykonávajú, takže ešte jedno 

veľké ďakujem a chcel by som povedať, že správa prešla komisiou zdravotníctva a sociálnych vecí, 

takže vás poprosíme o podporu. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pekne. Keďže nemáme nikoho prihláseného, poprosím pani riaditeľku, aby sa vyjadrila 

k otázke pána poslanca Bajana. 

 

Marica Šiková 

 

Ďakujem pekne za otázku. Len sa chcem spýtať, pokiaľ mám ja informáciu, tak pripravuje sa novela 

zákona o sociálnych službách, boli sme na stretnutí možno pred 3 týždňami aj s pánom 

podpredsedom na ministerstve práce. Táto novela by mala byť na jeseň v parlamente, ale týka sa 

elektronizácie sociálnych služieb. Neviem o inej novele, ale zistím si a pripravíme stanovisko. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán vicežupan Krippel. 

 

Mikuláš Krippel 

 

Pán poslanec má na mysli ešte inú novelu, pani riaditeľka, on má na mysli asi tú novelu financovania 

neverejných poskytovateľov. Čo ja mám informácie, tak september, alebo prvý január budúceho roka 

naozaj by sa mal meniť výpočet výšky vlastne príspevku na prevádzku neverejných poskytovateľov. 

Áno, bude to znamenať aj dopad na náš rozpočet, ale ešte to nie je až tak aktuálne, nakoľko nevieme, 

či to bude od januára budúceho roka, alebo teda októbra. Zatiaľ je to v legislatívnom konaní. 

 

Marica Šiková 

 

Môžem doplniť, spomenula som si, ďakujem pekne. Vlastne táto novela by mala priniesť to, že pri 

prepočte finančného príspevku na prevádzku, by sa malo vychádzať, v súčasnosti sa vychádza 

z úhrad neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pokiaľ sa im poskytuje finančný príspevok 

a novela by mala upravovať to, že sa akceptuje, alebo berú do úvahy úhrady v zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov alebo obcí. Takže predpokladám, že to ste 

mali na mysli. Takže pripravíme. 



Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne, takže ak nemáme nikoho, slovo má návrhová komisia. A poprosím, poprosím, 

počúvajme sa, a keď máte nejaký problém prosím vás pekne, tak riešte to vonku. Vážme si prácu 

navzájom jeden druhého, ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči, návrhová komisia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Správu o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského 

samosprávneho kraja. Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem. Takže hlasujem teraz. Ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 6 
 

ZA bolo 45 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL hlasovania. Uznesenie bolo prijaté. 

Pristúpime k bodu č. 4. Nech sa páči pán župan. 

 

Bod č. 4 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK zo dňa 29. 03. 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, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované 

zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v znení VZN BSK č. 35/2010 zo 

dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15. 12. 2010 a VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 

24. júna 2011 a ešte VZN BSK č. 6/2014 zo dňa 20. 06. 2014. O úvod k predkladanému materiálu 

poprosím opäť pani riaditeľku odboru sociálnych vecí Maricu Šikovú. 

 

Marica Šikovú 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, máte pred sebou Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie BSK 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 neskorších vydaných Všeobecne 

záväzných nariadení. Dôvodom pre spracovanie tohto VZN je poskytovanie nového druhu sociálnej 

služby zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Domov sociálnych služieb 

pre deti a dospelých Sibírka rozšíril svoje služby o poskytovanie služby včasnej intervencie. Je to 

služba, ktorá je určená pre deti so zdravotným postihnutím, alebo rizikovým vývinom od 0 – 7 rokov 

veku a pre rodiny týchto detí. V súlade so zákonom o sociálnych službách je potrebné VZN upraviť 

výšku úhrady za poskytovanie služby včasnej intervencie, ktorá je poskytovaná terénnou, ale aj 

ambulantnou formou. Konkrétne sa v návrhu VZN stanovuje, že prijímateľ služby včasnej intervencie 

neplatí úhradu za poskytovanie odborných činností, ktorými sú špecializované sociálne poradenstvo, 

sociálna rehabilitácia a neplatí ani za vykonávanie odborných činností, ktorými sú stimulácia 



komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna aktivita. Úhradu platí iba 

prijímateľ, ktorému sa poskytuje služba včasnej intervencie ambulantnou formou a to iba za 

poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných 

priestoroch. Okrem uvedeného, navrhované VZN na základe skúseností z praxe, precizuje text 

spôsobu prepočtu úhrady za ubytovanie a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním 

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

a to tak, aby jeho znenie bolo jednoznačné a zrozumiteľné pre všetkých prijímateľov sociálnych 

služieb. V súlade s legislatívou bol návrh tohto VZN predložený na verejné pripomienkové konanie, 

v rámci ktorého nebola vznesená žiadna pripomienka fyzickej ani právnickej osoby. Vážené pani 

poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi uchádzať sa o vašu podporu tohto Všeobecne záväzného 

nariadenia. Ďakujem a ďakujem za pozornosť. 

 

Juraj Droba 

 

Teraz dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadnu prihlášku 

do rozpravy, dovoľte, aby som odovzdal slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja 

na schválenie návrh tohto VZN tak, ako bolo uvedené pánom županom a tak, ako vám bol doručený 

s dnešným doplneným termínom uznesenia a upravenou duplicitou v názve výroku VZN. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som teraz uviedol teda hlasovanie, poprosím vás o hlasovanie, upozorňujem, 

že jedná sa o materiál, na ktorý je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov. Hlasujte 

prosím. 

 

Hlasovanie č. 7 
 

Ďakujem za hlasy, konštatujem, že ZA bolo 44 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL a nikto nebol PROTI. 

Konštatujem, že zastupiteľstvo schválilo uznesenie k bodu č. 4 programu, týmto ho ukončujem 

a otváram bod č. 5. 

 

Bod č. 5 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK s číslom .../2019 zo dňa 29. 03. 2019, ktorým sa mení 

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 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK 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. 

Tento materiál nám opäť do tretice predstaví riaditeľka odboru sociálnych vecí, pani Marica Šiková. 

 

Marica Šiková 

 

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tak ako pomenoval pán predseda, máte 

pred sebou Návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK, 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 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na území BSK v znení neskoršie vydaných VZN. 

Dôvodom zmeny tohto VZN je jeho zosúladenie s novelou zákona č. 305/2005 o sociálno-právnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele. Do účinnosti tejto novely Bratislavský samosprávny kraj poskytoval 

finančné príspevky aj pre subjekty, ktoré vykonávali opatrenia sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v krízových strediskách a resocializačných zariadeniach. Predmetno-právnou 

úpravou sa navrhlo, aby tieto zariadenia, vrátane detských domovov, boli centrá pre deti a rodinu, 

ktorým od 01. 01. 2019 poskytuje finančný príspevok ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Znamená to teda, že BSK od 01. 01. 2019 v súlade s legislatívou neposkytuje finančné príspevky 

bývalým krízovým strediskám a resocializačným zariadeniam, ktoré sú v súčasnosti centrami pre deti 

a rodinu. Tieto legislatívne zmeny je potrebné aktualizovať a upraviť aj do podmienok poskytovania 

finančného príspevku stanoveného v aktuálnom znení VZN. Naďalej však platí, že BSK môže 

akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom pre deti a rodinu, právnickej osobe alebo fyzickej 

osobe alebo obci poskytovať finančný príspevok na vykonávanie opatrení ak je to v súlade s prioritami 

obyvateľov územia BSK. Okrem uvedeného, predložené znenie VZN upravuje tiež výšku finančného 

príspevku na jeden vecný projekt a na jeden sociálny projekt v rámci sociálneho programu BSK. 

Navrhovaná výška finančného príspevku nemá vplyv na schválený rozpočet BSK v roku 2019. Aj 

tento návrh VZN bol v súlade s legislatívou predložený na verejné pripomienkové konanie, v rámci 

ktorého nebola vznesená žiadna pripomienka fyzickej ani právnickej osoby. Vážené pani poslankyne, 

páni poslanci, dovoľte mi uchádzať sa o vašu podporu aj u tohto návrhu VZN. Ďakujem a ďakujem za 

pozornosť.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pani Šikovej, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže sa do rozpravy nikto 

nehlási, dovoľte, aby som odovzdal slovo návrhovej komisii, ktorá prednesie návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, dovoľte, aby som vás teraz požiadal o hlasovanie. 

 

Hlasovanie č. 8 
 

Ďakujem, konštatujem, že ZA hlasovalo 45 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Konštatujem, že zastupiteľstvo návrh uznesenia k bodu č. 5 schválilo. Týmto pádom bod 

č. 5 ukončujem a otváram bod č. 6. 

 

Bod č. 6 
 

Návrh na menovanie Mgr. Pavla Orlovského do funkcie riaditeľa zariadenia Domov sociálnych služieb 

pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Predkladaný návrh nám 

bližšie priblíži pani riaditeľka odboru sociálnych vecí Marica Šiková. 



Marica Šiková 

 

Ďakujem pekne. Vážené pani pani poslankyne, páni poslanci, už názov samotného materiálu 

vypovedá, že ide o menovanie Mgr. Pavla Orlovského do funkcie riaditeľa zariadenia Domova 

sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, na Dúbravskej ceste v Bratislave. Na 

základe žiadosti a následnej dohody o skončení pracovného pomeru s doktorom Miroslavom Kuricom 

bolo od 01. 09. 2018 uvoľnené miesto riaditeľa tohto zariadenia. Predseda BSK vypísal na voľnú 

pracovnú pozíciu riaditeľa zariadenia výberové konanie. Výberová komisia v počte sedem členov 

skonštatovala, že najvyšší počet bodov z troch uchádzačov dosiahol Mgr. Pavol Orlovský, a preto 

odporučila predsedovi BSK navrhnúť zastupiteľstvu na vymenovanie Mgr. Pavla Orlovského za 

riaditeľa. Mgr. Pavol Orlovský je od 01. 11. 2018 dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa 

Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA. Už prvé dni výkonu svojej funkcie 

preukázal odborné zručnosti a schopnosti inovovať zariadenie a viesť ho k rozvoju poskytovaných 

služieb v súlade s potrebami regiónu. Pán Mgr. Pavol Orlovský stojí tu vedľa mňa, dovolím si poprosiť 

ho, aby vám informácie o svojom pracovnom živote ako aj o predstave poskytovania sociálnych 

služieb v Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA povedal on sám. Nech 

sa páči, dávam vám slovo. 

 

Pavol Orlovský 

 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň, volám sa Pavol Orlovský. V sociálnych službách pracujem viac ako 

20 rokov, pracoval som v dvoch zariadeniach, v Ústave pre mentálne postihnutých v Bardejove, 

momentálne v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku ROSA. Naše zariadenie má 

kapacitu 160 miest, táto kapacita nie je úplne naplnená a vznikol tam priestor na vznik nového druhu 

a to je špecializovaného zariadenia. Toto zariadenie bude špecializované zameriavané na autistov, 

deti vo veku od 6 rokov, s podporou BSK. Poskytujeme tam ešte dva druhy služieb a to je Domov 

sociálnych služieb a rehabilitačné stredisko. Tieto služby sú momentálne prepojené, mojim cieľov je 

oddeliť, aby každý druh služby bol zameraný na to, na čo má, aby tieto služby sa skvalitnili. Asi všetko. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem výberovej komisii, ďakujem pánovi Orlovskému za to, že poskytol naozaj zaujímavú 

koncepciu ďalšej práce DSS ROSA a predtým, než mu pogratulujem a to si dovolím urobiť až po tom, 

ako budeme hlasovať, takže dovoľte, aby som teraz dal slovo návrhovej komisii. Pardón, otváram 

rozpravu. Pán vicežupan Krippel, nech sa páči. 

 

Mikuláš Krippel 

 

Ďakujem za slovo. Ja by som chcel iba povedať z pozície predsedu výberovej komisie, že nás pán 

Mgr. Orlovský presvedčil, že naozaj tá jeho koncepcia rozvoja zariadenia ROSA, sa nám zdá reálna 

a zdá sa nám, že to zariadenie môže dostať taký nový impulz. Chcem sa poďakovať aj doterajšiemu 

pánovi riaditeľovi, takisto chcem povedať, že na komisii sociálnych vecí a zdravotníctva bola 

vyslovená pánovi Mgr. Orlovskému veľká podpora, čiže veríme, že sa mu tie jeho ambiciózne plány 

aj s podporou BSK podaria naplniť. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším do rozpravy je prihlásený pán poslanec Štekláč. 

 

Juraj Štekláč 

 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len teda pripomenul, že pán Orlovský pôsobí v DSS ROSA 

dlhodobo, a že toto je jeho viac menej profesionálny posun, my sme radi, že vyhral konkurz, ten 

konkurz bol regulérny a bol teda najlepším kandidátom a už teda pôsobí vo funkcii zastupujúceho 

riaditeľa a teraz by sme ho mali vymenovať, takže budem veľmi rád, keď vyslovíte súhlas 

predloženým materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, ďalšou do rozpravy je prihlásená pani poslankyňa Vidanová. 

 

Lucia Vidanová 

 

Ako povedali  moji predrečníci, tak mňa naozaj veľmi teší, že pán Orlovský zostáva pôsobiť v DSS 

ROSA. Naozaj si uvedomme, že tá práca v sociálnych službách nie je jednoduchá. On už pôsobí dá 

sa povedať dve desaťročia a DSS ROSA pozná veľmi dôverne, takže podporujem aj to, že sa 

z interného prostredia našiel človek, ktorý bude ďalej zariadenie posúvať. Ja mu srdečne blahoželám 

a želám veľa energie a hlavne aj do toho projektu, ktorý my všetci veľmi vítame, pretože všetci dobre 

vieme, že práca s ľuďmi s autizmom nie je jednoduchá a máme tu aj nejaké nastavenia v rámci 

programového vyhlásenia, takže mňa mimoriadne teší, že už v septembri možno budeme spolu 

otvárať novú časť na ďalšie aktivity pre túto skupinu obyvateľov. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

To, že sa to deje, je práca všetkých, ktorí sa venujú sociálnej oblasti a chcem im za to poďakovať, aj 

vám poslancom. Myslím si, že to je jedna z tých vecí, na ktoré budeme hrdí, keď ich necháme po 

sebe po piatich rokoch. Dobre. Dovoľte, aby som teraz odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Dovolím si z úcty k pánovi riaditeľovi prečítať kompletné uznesenie: Zastupiteľstvo 

Bratislavského samosprávneho kraja podľa §11 odsek 2 písmena h) Zákona NR SR č. 302/2011 Z.z. 

o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov menuje Mgr. Pavla Orlovského do funkcie 

zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská 1, 

842 29 Bratislava s účinnosťou od 1. apríla 2019. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz vás poprosím o prezentáciu a hlasovanie. 

 

 

 



Hlasovanie č. 9 
 

Ďakujem veľmi pekne za hlasovanie. ZA hlasovalo 44 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Pán Orlovský, mne ostáva v mene zastupiteľstva a úradu vám poblahoželať a vyjadriť 

presvedčenie, že ROSA bude fungovať ešte lepšie ako doteraz. Ďakujem za doterajšiu prácu. 

Ukončujem bod č. 6 programu a otváram bod č. 7. 

 

Bod č. 7 
 

Návrh Plnenie Akčného plánu Úrad BSK pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja BSK na obdobie 2014 – 2020. Nech sa páči, s úvodným slovom 

k predkladanému materiálu vystúpi zástupca riaditeľky odboru stratégie, územného rozvoja 

a riadenia projektov, pán Michal Beniač. Nech sa páči Michal. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ide o informačný materiál 

o aktuálnom plnení Akčného plánu BSK, ktorý bol aktualizovaný v decembri 2018. V zmysle aktuálne 

platného uznesenia sa jeho odpočet predkladá na rokovanie zastupiteľstva štvrťročne. Samotný 

materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov v rámci projektov 

a aktivít Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál bol vypracovaný v spolupráci so 

všetkými odbormi úradu a náš odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov je jeho 

koordinátorom. V rámci prerokovania materiálu na komisiách bol materiál odporučený na 

prerokovanie a zobratím na vedomie. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz dovoľte, aby som otvoril rozpravu. Nech sa páči. Ako prvý sa do rozpravy 

prihlásil pán poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem pekne za udelenie slova pán predseda. Dovolím si položiť otázku k samotnému oddeleniu. 

Či už je predstava Úradu BSK k možnej re-alokácii finančných zdrojov z fondov Európskej únie, 

z dôvodu toho, že začína konanie o zberu posledných dopytov z území. Čiže my už tu pomaly otázku 

by sme mali pokladať, pretože evidujeme projekty aj v zásobníku, ktoré nie sú aktuálne kryté a vo 

vzťahu k tomu by som aj zároveň dal podnet, aby už bola zvolaná Rada partnerstva, ktorá nezasadala 

veľmi dlho. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Urobíme to tak, že nechám najprv rozpravu a potom by ste reagovali pán Beniač. Ďalším 

prihláseným je pán poslanec Švaral, pripraví sa pán poslanec Bajan. 

 

Peter Švaral 

 

Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som teda veľmi rád poďakoval odboru stratégie za tú prácu, 

ktorú robia, upozorním na to, že je to trochu odbor iného charakteru, ako odbory finančné, alebo iné 



odbory, ktoré sú tu na úrade, pretože je to odbor, ktorý robí servis nie len vám, ale pripravuje podklady 

pre fungovanie nie len vám, ale aj nám v území a to, čo robíme v tomto období a to, čo sa pripravilo 

pre toto obdobie, bol naozaj kus roboty a tu by som vyzdvihol prácu odboru celého a pani riaditeľky 

Lukáčovej obzvlášť. Myslím si, že by bolo veľmi vhodné túto spoluprácu a tieto kroky podržať, aj keď 

viem, že má pani Lukáčová rodinné obmedzenia, ale napriek tomu podržať tú prípravu, ktorá sa robila 

počas, pred týmto programovým obdobím, keď bolo treba nejakým spôsobom upraviť pozíciu nášho 

kraja a kde kraj postupoval v koordinácii s mestom a s okresnými mestami a rozvíjať aj pre prípravu 

obdobia 21 - 27, ktorá ako vieš, sa práve teraz pripravuje. Čiže naozaj kladiem dôraz, že aby sme 

nezaspali, a aby sme si nenechali ujsť ad jedna príležitosť a ad jedna prípadne ľudí, keďže čo ja 

sledujem od kolegov z Bratislavy, tak Bratislava veľmi silno ide posilniť práve podobný odbor a bolo 

by dosť nemilé pre nás pre kraj, keby nám ľudí zobrala.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Bajan, po ňom sa pripraví pán poslanec 

Vlačiky. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne. Nebudem sa teraz vyjadrovať k tejto správe, ale skôr naviažem na kolegu 

predrečníka. Všetci vieme, že sa chystá nové plánovacie obdobie, bol by som rád, keby sme mali 

nejakú diskusiu, pravdepodobne asi od mája, aby sme vedeli priority našich politík v rámci BSK. Aby 

sme vedeli vybaviť vedenie pri xxx (nekvaitná zvuková stopa) s riadiacim orgánom, čo všetko by sme 

mali robiť, čo všetko chceme a jednoducho, aby sme boli my poslanci s tým stotožnení, čiže zároveň, 

okrem toho, že dobiehajú nejaké veci v rámci Akčného plánu, myslím si, že aj vzhľadom na to, že je 

tu spústa starostov, radi by vedeli, čo sa bude v území diať, takže ak by bola takáto diskusia niekedy 

začiatkom leta, uvítal by som. Všetko. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Odovzdávam slovo pánov poslancovi Vlačikymu. 

 

Martin Vlačiky 

 

Ďakujem za slovo. Na našej komisii, k tomuto materiálu zazneli viaceré žiadosti o informácie, máme 

to v zápisnici z našej komisie, ale rád by som to prečítal aj tu a požiadal teda, aby nám tieto žiadosti 

o informácie, aby tie informácie nám boli dodané. Po prvé sme žiadali o dodanie podkladov slúžiacich 

pre verejné obstarávania, spracovania Akčného plánu Koncepcie ochrany a využívania zdrojov 

podzemnej a povrchovej vody v BSK s návrhom opatrení. Po druhé sme žiadali, aby BSK pripravilo 

žiadosť o informáciu adresovanú Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, aké je 

znečistenie podzemných vôd a ako sa šíri znečistenie týchto podzemných vôd v BSK. Po tretie sme 

dali žiadosť o dodanie informácie od oddelenia správy majetku BSK o postupe obstarávania 

realizátora pasportizácie v zóne v areáloch organizácií, ktorých zriaďovateľom je BSK. Po štvrté: 

žiadosť o informáciu o postupe interného spracovania Akčného plánu v zmysle Memoranda 

o spolupráci o spoločnom postupe pri ochrane lesov. Ďakujem pekne. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran. 

 

Dušan Dvoran 

 

Stotožňujem sa s tým, čo povedal poslanec Švaral a rád by som doplnil, že odbor stratégie, 

územného rozvoja a riadenia projektov veľmi dobre robí cezhraničnú spoluprácu. Zúčastnil som sa 

mnohých sedení s pani Lukáčovou na úrovni Slovensko Rakúsko. A musím povedať, že tento odbor 

si túto svoju činnosť vykonáva veľmi dobre a dúfam, že už budú v priebehu roka, alebo dvoch, aj také 

výsledky, kde budeme môcť všetci toto konštatovať v praxi. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani vicežupanka Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja by som využila túto situáciu, alebo tento bod k tomu, aby som pripomenula, že Akčný plán, ktorý 

je nastavený veľmi ambiciózne, na ňom veľmi intenzívne pracovala pani Zlámalová, pani Janka 

Zlámalová je dneska poslednýkrát na našom zastupiteľstve a ja by som sa jej chcela veľmi 

poďakovať, pretože málokto vie, že práve ona počas celého svojho pôsobenia, má veľkú zásluhu na 

tom, že veľké množstvo strategických dokumentov na ochranu životného prostredia sa zapracovalo 

do územného plánu a je teraz východiskom, na ktorom môžeme stavať a môžeme spolupracovať 

s obcami. Takže chcem sa jej v tomto mene zároveň poďakovať a pripomenúť, ešte doplním aj to, čo 

hovoril pán Vlačiky. Je veľmi dôležité v rámci tohto Akčného plánu spolupracovať aj so starostami. 

Vďaka spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a na základe Memoranda o spolupráci 

chceme spraviť list spoločný, ktorý bude posielať župa starostom a primátorom, ktorý bude teda 

zameraný na prosbu, aby starostovia a primátori vo veci stavebných procesov, alebo stavebného 

konania prísne dodržiavali pásma vodných zdrojov, pretože sa nám stáva, že niekedy sa to 

neakceptuje a tieto územia sú zastavované a je s tým veľmi vážny problém pri ochrane podzemnej 

vody. Zároveň sme spolu s Bratislavou začali veľmi intenzívnu a efektívnu spoluprácu pri ochrane 

zdravia obyvateľov na základe zastavenia, alebo obmedzenia používania pesticídov a to nie len pri 

zimnej údržbe, ale aj pri ochrane, teda proti kalamitám komárov, čiže pri aplikácii BTI (Bacillus 

thuringiensis israelensis), kde sa vlastne spoločne tá mapa území, kde sa vlastne bude postrekovať, 

spojí, mesto si vytvorí vlastné, čiže tá biela zóna, tá slepá škvrna sa nám zaplní a vytvoríme vlastne 

spoločné mapové podklady a budeme spoločne postupovať práve pri aplikácii. A tretia, dôležitá vec, 

ktorú verejnosť veľmi citlivo vníma je, je veľmi intenzívna spolupráca pri rokovaniach s pani 

ministerkou pôdohospodárstva na ochrane bratislavských lesov, ale nechcem to tu rozvíjať, je to dosť 

vážna téma, takže možno niekedy v inom bode.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Schwartzová. 

 

 

 

 



Zuzana Schwartzová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať a vyjadriť podporu odboru riadenia 

projektov na čele s pani Barborou Lukáčovou. Na tento odbor za posledných 9 rokov sme sa mohli 

vždy spoliehať, materiály boli na každé zastupiteľstvo v 100% stave, čo sa týka Akčného plánu, PHSR 

(Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja), odpočtu každo-štvrťročného Akčného plánu, 

a takisto chcela by som poďakovať pani Barbore Lukáčovej, pri každom stretnutí, či už, čo sa týka 

rôznych projektov, vždy sa nie len na ňu, ale na celý odbor sme sa mohli spoliehať. Takže ešte raz, 

ďakujem veľmi pekne celému odboru na čele s Barborou Lukáčovou za túto skvelú prácu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Fitz. 

 

Peter Fitz 

 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Ja by som sa tak isto priklonil k predrečníkom, ale teda, 

nehovoril by som o tom, ako boli pripravované samotné materiály, lebo tie sme všetci videli a sme ich 

poznali. Boli vždycky pripravené na rokovanie 100%, ale ja chcem povedať aj o samotnej komunikácii 

pani Barbory Lukáčovej v teréne, kde sme mohli my starostovia, aspoň z našej určite časti, nášho 

regiónu, ale určite aj zo Záhoria, z iných častí, konštatovať, že tá mravenčia práca, ktorú oni 

vykonávali a zaujímali sa o potreby z územia, boli následne pretavené do projektov, ktoré 

v súčasnosti sa realizujú v našom území a dobiehajú. Čiže z mojej strany obrovská podpora, 

obrovská vďaka, myslím si, že takýchto ľudí treba podporovať naďalej. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani vicežupanka Ožvaldová. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, je to pravda, že Barbora Lukáčová ako riaditeľka tohto odboru 

teraz je na materskej dovolenke a ďakujeme jej za prácu, nech si troška odpočinie, ale chcem uistiť 

každého, že ja naďalej spolupracujem s týmto oddelením stratégie a tak pán Beniač, ako aj pán Hakel 

a ostatní pracovníci budú nám k dispozícii a určite, že nám pomôžu v našich projektoch a v ďalšej 

práci. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Ja iba chcem podotknúť, že 

rodinné obmedzenia by som skôr nazval rodinnými radosťami, pán poslanec Švarala, takže pani 

Lukáčovej všetci prajeme čo najviac radostí v tomto krásnom období jej života. Čo sa týka našej práce 

smerom k eurofondom, k riadiacim orgánom a Bruselu celkom, tak ja som bol na vstupe do úradu, 

bol taký trošku aj skeptický o tom, že či vôbec dáva zmysel tieto náklady znášať, ale po viac ako roku 

musím konštatovať, že naša Bruselská kancelária si v desaťnásobkoch na seba zarobí a je to 

jednoznačne správne rozhodnutie, myslím si, že ten odbor stratégie je na správnom mieste a sú tam 

správni ľudia, takže chcem vám zaželať veľa šťastia v ďalšej práci. No a pán poslanec, myslím, že to 

bol Bajan, naďalej budeme samozrejme radi poskytovať tento servis všetkým obciam a mestám na 



území kraja. Beriem to ako jednu z úloh a funkcií BSK, že vám obciam, starostom a miestnym 

poslancom bude pomáhať v tejto oblasti. Poďakovanie pani Zlámalovej bolo u mňa naplánované do 

bodu Rôzne, ale vidím, že už tu odznelo viackrát, takže poprosím, aby neodchádzala a počkala až 

do konca zastupiteľstva. A odovzdávam slovo Michalovi Beniačovi. 

 

Michal Beniač 

 

Ďakujem pekne. Ja si dovolím odpovedať postupne. Pán Říha, aj my momentálne cítime nejaký určitý 

časový diskomfort, hlavne čo sa týka zásobníkov projektov, ktoré by mohli byť naplnené pri re-alokácii 

IROPu (Integrovaný regionálny operačný program), aj vzhľadom na to, v utorok ráno máme stretnutie 

na Ministerstve pôdohospodárstva, aby sme doriešili či už otázky týkajúce sa re-alokácie a následne 

zasadnutia Rady partnerstva. Cítime túto, nie len potrebu, ale nutnosť, čo najrýchlejšie tieto veci 

uskutočniť. Pán Bajan, samozrejme, čo sa týka prípravy nového programového obdobia, tých oblastí, 

ktoré by mali byť podporované, už v ďalšom materiáli, ktorý máme predložený v rámci tohto 

zastupiteľstva, sú nejaké východiskové situácie, ktoré považujeme za dôležité a samozrejme 

priebežne budeme predkladať aj informácie, akým spôsobom sa tie rokovania pri príprave nového 

programového obdobia, ako postupujú. BSK je ako jediný kraj v rámci Slovenska zapojený aj do 

prípravnej komisie pre prípravu nového programového obdobia, kde zastávame pozíciu za všetky 

kraje Slovenska. Čiže nie je to, nebudeme presadzovať len záujmy BSK, ale v podstate všetkých 

krajov Slovenska. Ak môžem, pán Vlačiky, vieme o tých pripomienkach, ktoré boli a tie informácie, 

ktoré mám z tých príslušných odborov a oddelení, že tieto informácie sa spracovávajú a budú zaslané 

komisii životného prostredia tak, ako tá požiadavka zaznela pri rokovaní. A ďakujem pekne za 

prejavenú dôveru. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Týmto uzatváram rozpravu a dovolím si obrátiť sa na návrhovú komisiu, aby 

predniesla návrh uznesenia. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 10 
 

Ďakujem, konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslancov, PROTI nebol nik, nik sa NEZDRŽAL, toto 

uznesenie bolo tým pádom schválené a ukončujem bod č. 7 programu, zároveň otváram bod č. 8. 

 

Bod č. 8 
 

Návrh odpočtu možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského 

samosprávneho kraja a opäť poprosím pána Beniača, aby vystúpil s úvodným slovom 

k predkladanému materiálu. 



Michal Beniač 

 

Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Ide o informačný materiál, ktorý od 

roku 2011 každoročne predkladáme na rokovanie zastupiteľstva, vždy je to každý rok v marci. 

V podstate dôvodová správa samotného materiálu je nastavená tak, aby reflektovala na aktivity 

uskutočnené našim odborom za predchádzajúci rok a informuje o všetkých, nie len aktivitách, ale aj 

projektoch, z ktorých si ja dovolím len vybrať možno tie najdôležitejšie. Čo sa týka nášho oddelenia 

stratégie a územného rozvoja, okrem tej účasti na tých rôznych pracovných skupinách, odborných 

radách, monitorovacích výboroch. Minulý rok sme pripravovali spustenie fondu malých projektov 

v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, v rámci ktorého dostávame do regiónu ďalších milión 

eur na malé iniciatívy. Vytvorili sme koncepciu na podporu eko-výchovy, eko-vzdelávania, vytvorili 

sme koncepciu podpory lokálnych producentov, ako som spomínal predtým, sme jediným zástupcom 

regiónov v rámci prípravy nového programového obdobia. Prezentovali sme katalóg adaptačných 

opatrení pre mestá a obce na medzinárodnej konferencii v Kyjeve. Vytvorili sme video na podporu 

odborných a vzdelávacích inštitúcií, ako podporu toho, že Bratislavský samosprávny kraj - inovatívny 

región, v neposlednom rade pod toto oddelenie spadá naša kancelária v Bruseli, nasleduje 

samostatný materiál k aktivitám, čiže to nechám na kolegynku, aby ho prezentovala, všetky aktivity, 

ale čo sa týka minulého roka, asi považujem najdôležitejšie tú dlhodobú prácu, na základe ktorej sa 

aj náš župan stal predsedom Národnej delegácie v Európskom výbore regiónov. Čo sa týka oddelenia 

riadenia projektov, už z jeho názvu vyplýva, že je zodpovedné za realizáciu projektov, ktorých sme 

ako úrad zapojený. Aktuálne implementujeme projekty vo výške 25 miliónov eur. Asi najznámejšie, 

modernizácia cesty Malacky – Rohožník, centrá odborného vzdelávania a prípravy, 

deinštitucionalizácia Domovu sociálnych služieb v Rači, rekonštruujeme Malokarpatské osvetové 

stredisko v Modre, postavili sme prvú cyklotrasu v rámci projektu SacraVelo, predložili sme ďalšie 

projekty v minulom roku v hodnote 10 miliónov eur, čo je COVP Polygrafická, kde sme práve včera 

dostali pozitívnu hodnotiacu správu projektového zámeru, predložili sme projekt na cyklolávku medzi 

Marcheggom a Vysokou pri Morave, taktiež projekt deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb 

MEREMA. Pripravujeme mnoho ďalších nových projektov, samotný materiál obsahuje štyri prílohy. 

V rámci jednej prílohy hovoríme o budúcnosti kohéznej politiky, ďalšia príloha je vlastne prezentácia 

európskej komisie na tému Regionálny rozvoj a súdržnosť. Ďalšou prílohou je prehľad možností 

čerpania finančných prostriedkov pre mestá a obce v rámci roku 2019. Tento materiál sme už posielali 

všetkým starostom a primátorom vo februári, aby mali aktuálnu informáciu o možnostiach čerpania 

externých prostriedkov. Poslednou prílohou je detailná informácia o aktuálnom stave všetkých 

realizovaných projektov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že do rozpravy nie je prihlásený nik, týmto ju uzatváram 

a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenia tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, aby ste hlasovali teraz. 



Hlasovanie č. 11 
 

Konštatujem, že ZA uznesenie hlasovalo 44 poslancov, nikto nebol PROTI a nikto sa NEZDRŽAL. 

Uznesenie bolo schválené, ukončujem bod č. 8 a otváram bod č. 9 programu. 

 

Bod č. 9 
 

Návrh odpočtu aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2018 a rámcový plán aktivít na rok 2019. 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento materiál z odboru stratégie, územného rozvoja 

a riadenia projektov nám bude bližšie prezentovať Dominika Forgáčová, referentka Kancelárie 

v Bruseli, týmto ju vítam a vítam takisto jej druhé kolegu referenta Tomáša Telekyho. 

 

Dominika Forgáčová 

 

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Bratislavský 

kraj v Bruseli pôsobí od roku 2002 a minulý rok zostal jediným slovenským regiónom v Bruseli. To sa 

však postupne mení, tento rok otvoril kanceláriu Košický kraj a ostatné regióny plánujú podobný krok. 

Kancelária má dvoch zamestnancov, mňa a kolegu Tomáša Telekyho a poskytujeme stáže v rámci 

programu Erazmus plus. Náklady na kanceláriu sú 59 000 eur. Vzhľadom na koncepciu pôsobenia 

BSK v Bruseli sme aktivity koncentrovali do piatich obalstí. Presadzovať záujmy BSK v Bruseli, 

zapojenie sa do sietí, iniciatív a partnerstiev, prezentácia a propagácia kraja, monitoring 

a informovanie a vytvorenie zázemia pre BSK v Bruseli. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja 

regiónu, je dôležité ovplyvňovať európsku legislatívu už od úplného začiatku. Na to je najlepšou 

platformou Európsky výbor regiónov. V roku 2018 sa nám podarili presadiť členstvo predsedu BSK 

vo výbore a získať funkciu vedúceho slovenskej delegácie. Tiež sa nám podarilo presadiť pozíciu 

v Rade Európy pre poslankyňu Bratislavského kraja, pani Zuzanu Schwartzovú. Predseda sa aktívne 

zapája do práce výboru. V marci vystúpil ako rečník na 8. európskom summite regiónov a miest, kde 

predstavil priority BSK pre budúce čerpanie eurofondov. A podarilo sa nám získať možnosť pripraviť 

historicky prvé stanovisko BSK vo výbore, v ktorom predstavíme naše hlavné výzvy. A to sú doprava, 

životné prostredie, ľudský kapitál a sociálna inklúzia. Stanovisko bude prijaté na ??? rokovaní 

v októbri počas európskeho týždňa regiónov a miest. Kohézna politika je jednou z najdôležitejších 

agiend kancelárie. BSK už od roku 2010 aktívne vstupuje do rokovaní o súčasnom čerpaní 

eurofondov. Najväčším úspechom kancelárie bolo navýšenie alokácie pre územie BSK z pôvodných 

44 na 328 miliónov eur v súčasnom programovom období. Ambícia po roku 2020 je ešte väčšia, cez 

využite flexibility až do výšky 15% celkovej alokácie Slovenska, vďaka ktorej by sme do územia mohli 

získať až 500 miliónov eur. Ak by sme to presadili, bude potrebné predložiť argumenty, podložené 

tvrdými dátami. Aj z toho dôvodu sme sa zapojili do projektu európskej komisie na Index sociálneho 

rozvoja, ktorý analyzuje viaceré indikátory nad rámec HDP. Zároveň bude veľmi potrebné jasne 

vyjadriť politickú podporu našim prioritám v čerpaní eurofondov v budúcom období, a preto aj v tomto 

roku pripravujem služobnú cestu poslancov BSK do Bruselu. Poslanci absolvujú rokovania s novými 

europoslancami, európskou komisiou a stálym zastúpením Slovenska. Výjazd plánujeme na jeseň. 

V roku 2018 sme zorganizoval dve kultúrno-spoločenské podujatia, Deň otvorených dverí 

a s juhomoravským krajom sme si pripomenuli sté výročie vzniku Československa. V roku 2019 

plánujem osláviť 30. výročie nežnej revolúcie s hlavným mestom Praha. Podujatie vždy pripravujem 

s našimi stredným školami a organizáciami v pôsobnosti kraja. Na záver by sme sa vám chceli 

poďakovať za dlhodobú dôveru, ktorú nám dávate, našej kancelárii, aj odboru a nechávate nás 

realizovať naše, ktoré si myslíme, že sú kľúčové pre ďalší rozvoj, či už územia, alebo BSK. V prípade 

otázok sme vám aj s kolegom k dispozícii. 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu. Nech sa páči, zatiaľ na monitore nevidím nikoho 

prihláseného, už naskočil pán poslanec Machata, takže Marek nech sa páči. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel k tomuto bodu dodať len to, že sme sa mali možnosť na pozvanie 

frakcie ECR (European Conservatives and Reformists Group) zúčastniť teraz Európske výboru 

regiónov a miest v Bukurešti, so županom a s Luckou Vidanovou, kde sme sa mali možnosť 

oboznámiť aj trochu s prácou našej Kancelárie v Bruseli. To dôležité už ste počuli, to navýšenie 

alokácie tých eurofondov, ktoré vlastne najtvrdšie z hľadiska tvrdých dát hovorí o tom, že to 

zastúpenie v Bruseli je úspešné. Ja by som chcel vyzdvihnúť prácu Dominiky a Tomáša, aj v tom, že 

pomáhajú aj ostatným krajom, aby mohli mať takéto zastúpenie, a že sme takým vzorom, alebo, že 

sú takou vzorovou kanceláriou, na ktorú sa obracajú aj ostatné samosprávne kraje v snahe zriadiť si 

svoje zastúpenie v Bruseli a byť úspešní. Ďakujem pekne, že môžeme byť takýmto príkladom. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. V rozprave nasleduje pani poslankyňa Schwartzová a za ňou sa pripraví pani 

poslankyňa Vidanová. 

 

Zuzana Schwartzová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Marek, ty si mi zobral slová z úst. Takisto na záver by som chcela 

poďakovať našim dvom zamestnancom v Bruseli. Robia veľkú záslužnú prácu, či už pri získavaní 

dotácie a eurofondov pre náš kraj, ale vždy 100% pripravenosťou, čo sa týka materiálov, alebo pobyt 

našich delegácii v Bruseli. Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa budeme stretávať naďalej. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou na pani Schwartzovú pán poslanec Bajan. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne. Dobre sa to počúva, keď sme začínali robiť Kanceláriu v Bruseli, tak sme boli 

veľakrát spochybňovaní, že čo to je za nápad, veľa krajov odtiaľ odišlo, nakoniec zostala Bratislava, 

ako región, ako jedna z posledných a bolo by dobré, keby sme si to držali, preto, lebo tie možnosti, 

ktoré, tí šikovní ľudia, ktorí tam sú, možnosti v prospech BSK sú veľké. Som veľmi rád, že tá činnosť 

ďalej pokračuje. Všetko. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Pokračuje pani poslankyňa Vidanová. 

 

 

 

 



Lucia Vidanová 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tak ja naozaj budem len pokračovať v duchu ako moji predrečníci. 

Tiež chcem vyjadriť veľké uznanie Dominike a Tomášovi, že naozaj, keď to porovnáme tie čísla, ktoré 

som si rýchlo poznačila, že nás kancelária, alebo prevádza Kancelárie v Bruseli stojí necelých 60 tisíc 

eur a oni dotiahli do územia zo 44 miliónov 328 miliónov eur, tak naozaj je to úžasný výsledok a určite 

teda je výborné, že ten nápad pred mnohými rokmi vznikol a sme takým vzorom a lídrom medzi 

ostatnými župami len teraz, aj podľa nášho pozitívneho vzoru začínajú uvažovať nad tým, že tie 

kancelárie v Bruseli si takisto založia. Pretože je to mimoriadne dôležité pri rokovaniach a sú tu 

konkrétne výsledky a takisto chcem poďakovať aj županovi, pretože ako Marek spomínal, tak sme sa 

zúčastnili v Bukurešti Európskeho summitu miest a regiónov a v panelovej diskusii nás skutočne 

veľmi dobre reprezentoval, tak myslím si, že aj Slovensko si takto robí veľmi dobré meno a videli sme 

to aj na tých iných účastníkoch, ktorí naozaj s uznaním pristupovali k nám, k Dominike a k Tomášovi, 

že máme veľmi dobré meno aj v tom medzinárodnom meradle. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do diskusie. Ak som správne počúval, tak 

vás v podstate všetci iba chválili, takže možno aj nemusíte reagovať, stačí poďakovať. 

 

Dominika Forgáčová 

 

Tak ďakujeme. 

 

Juraj Droba 

 

Ja som si povedal, že ten Brusel, som pro-európsky a myslím si, že máme čo robiť na to, aby sme aj 

my presviedčali na Slovensku ľudí o tom, že v členstvo v Európskej únii dáva zmysel. Chcem, aby 

každý jeden z vás aspoň raz mal možnosť vycestovať do Bruselu. Začali sme s tým, budem v tom 

pokračovať, takže tí, čo ste neboli, tak samozrejme budete uprednostnení pri najbližších výjazdoch. 

Ešte teraz napríklad pán poslanec Machata s pani poslankyňou Vidanovou boli na pozvanie mojej 

politickej frakcie ECR, takže niekedy ešte aj niekto iný ten cech za nás zatiahne, čo je vždy príjemné. 

No a to, že sme ako kraj lídrom nemusím opakovať, naozaj, dnes je to tak, že siedmi ďalší župani sa 

pozerajú na nás a hľadajú spôsob, ako by znovu otvorili, alebo prvýkrát otvorili svoje bruselské 

zastúpenie. Pochopili, že jednak naši ľudia robia dobrú robotu a musím povedať, že naozaj 

poskytujem tým ďalším krajom veľa pomoci, ktorú by sme im poskytovať nemuseli, faktúru im za to 

posielať nebudem, ale beriem to tak, že sme metropolitný región a kraj a máme byť lídrom a budem 

robiť všetko pre to, aby sme lídrom v tejto oblasti aj boli. No a potom ešte ak sa chcete na záver 

pobaviť, tak sa spýtajte pána poslanca Machatu, že ako bol obvinený z krádeže auta v Rakúsku, rád 

vám to porozpráva (smiech). Dovoľte, aby som teraz odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Takže to súkromné až potom, teraz návrhová komisia predkladá na hlasovanie 

uznesenie tak, ako vám bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som vás teraz vyzval prezentovať sa a hlasovať. 

 

Hlasovanie č. 12 
 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 44 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, uznesenie tým 

pádom beriem ako schválené, ukončujem bod č. 9 programu a otváram bod č. 10. 

 

Bod č. 10 
 

Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. O úvodné slovo k tomuto bodu poprosím 

pána Ivana Bošňáka, riaditeľa odboru financií a následne na vaše otázky v rozprave budú pripravení 

odpovedať riaditelia gesčných schém jednotlivo, takže nech sa páči Ivan. 

 

Ivan Bošňák 

 

Dobrý deň, príjemné dopoludnie. Som rád, že budeme aj rozhodovať o peniazoch. Najbližší bod je 

o BRDS, čo je dnes 1,5 milióna euro. Tie čísla, ktoré to sprevádzajú je 800 žiadostí, ktoré boli 

posúdené, 700 z nich bolo posunutých hodnotiteľom, o 500 z nich hodnotitelia spolu s vami následne 

rozhodli, že dostanú peniaze. Možno štatistiky, ktoré to sprevádzajú, kultúra dostáva 38%, rozvoj 

obcí, vidieka, komunitná infraštruktúra tomu tam asi v tých svojich regiónoch, obciach, mestách, 

mestských častiach rozumiete najviac 20%, turizmus 7%, životné prostredie sme dostali z 1% na 3%, 

šport na 22, životné prostredie, rozvoj obcí a šport trošku stúpli. Nie na úkor kultúry, kultúra zostala 

zo 42% stále na 38%, takže významné zastúpenie. Keď budeme mať za sebou participatívny 

rozpočet, individuálne dotácie a samozrejme aj teritoriálnu schému, tak vám poskytneme údaje za 

tieto oblasti. Určite môžem povedať, že pribudne zdravotníctvo, do ktorého chceme dať nejaké 

peniaze a bude to samozrejme na vás, nakoľko vy rozhodujete. Myslím si, že máme za sebou prácu 

na schéme, kde sa veľa pre žiadateľov zjednodušilo, namiesto 10 rôznych potvrdení, pracujú 

s čestným vyhlásením, namiesto toho, aby sa museli znovu registrovať tí, čo sa už raz registrovali 

a požiadali o dotáciu, to je všetkých tých 800 občianskych združení, neziskových organizácií. Už ich 

máme v systéme, už nikdy nebudú musieť tie dokumenty znovu predkladať. Máme ich 

zaregistrovaných v takzvanom registri, takže trošku sme robili aj na takej elektronizácií 

a zjednodušení a debyrokratizácii toho celého procesu. Báli sme sa, že príde 1600 žiadostí, prišlo ich 

zhruba toľko, čo minulý rok, čo je dobrá správa, že vďaka zníženiu tých hodnôt, ďaleko väčšie 

percento zo žiadateľov dostane tú dotáciu. Tak toto je skutočne výsledok, po ktorom sme išli, chceli 

sme, aby to bolo efektívne, že keď už niekto požiada, tak aby nakoniec peniaze aj dostal. V niektorých 

tých schémach to bolo minulé roky, že 1:6, čo bolo zúfalé, jeden zo šiestich dostal. Teraz ešte raz 

poviem, 800 žiadateľov, z ktorých stovka niečo nesplnila, tak zo 700, 500 z nich dostáva peniaze. 

Samozrejme, že učíme sa, mohol by o tom hovoriť Igor Urbančík na športe, kde pracujeme trošku 

s tými žiadateľmi, aby nabudúce vedeli, kde majú žiadať o peniaze, kam presne patria, poposúvame 

ich do individuálnych, prípadne teritoriálnych, ak sa im to nepodarilo teraz, ale určite ideme dobrým 

smerom, to môžem potvrdiť za všetkých gesčných riaditeľov, ktorí nakoniec tie schémy vypísali. My 

na finančnom odbore sme skôr tým administrátorom, veľmi dobre sa nám pracuje. Ja verím, že ste 

dostali materiály, ktoré sa vám dobre čítali, budeme sa snažiť ich spraviť rýchlejšie, nie je to úplne 

jednoduché, ten počet je, že 800, ale som rád, že tu sedíme v marci, keď to dnes odsúhlasíte, tak od 



zajtra ideme podpisovať zmluvy a peniaze sa dostanú do regiónov, do vašich regiónov čo najskôr. To 

je druhý cieľ, ktorý máme. Minulý rok sme rozdávali aj v kultúre, ešte trošku pod starým vedením 

peniaze v novembri, no nie, v novembri už budeme zúčtovávať a baviť sa o výzve na budúci rok. 

Takže to, na čom potrebujeme a čo všetci teraz čakajú, čo potrebujeme urobiť je, dostať tie peniaze 

na základe zmluvy do regiónov. Publicitu tomu urobíme, myslím, že slušnú, ľudia reagovali dobre, 

nemáme žiadne závady, na ktoré by nás upozorňovali, portál funguje, je to elektronické riešenie. 

Takže verím, že je to pre mnohých z vás, možno aj taký vzor, ako to robiť, sme pripravení, či už do 

väčších mestských častí v Bratislave, alebo do mesta prísť, povedať vašim združeniam, či už pri 

príležitosti participatívneho rozpočtu, čo je k dispozícii, ako sa to robí a ja si myslím, že či to portálové 

riešenie, alebo nakoniec aj hlasovanie neskôr v participatívnom rozpočte, alebo ten proces, alebo 

dokonca aj tie dokumenty, že ich vieme aj vám, že odovzdať a ak chcete v obci dotačnú schému, tak 

dá sa z toho naučiť, niečo už vymyslené, netreba to robiť na druhý, tretíkrát. Takže radi pomôžeme, 

aby to v tom kraji bolo jednotné. Hovoríme s ďalšími krajmi, ktorí to od nás chcú odkopírovať, myslíme 

si, že máme byť všetci na čo hrdí. Celkovo dotácie tohto roku 2,5 milióna oproti trom miliónom budúci 

rok, keď sa budeme baviť o rozpočte v decembri, tak uvidíme, či to stúpne, alebo klesne. Stále sme 

kraj, ktorý má najväčšie financie, ktoré dáva do dotácií. Sekunduje nám Nitriansky kraj, ostatní sa 

pridávajú, môžem spomenúť Prešov a Košice, ale nie je to tam úplne jednoduché. Takže toto je určite 

materiál, na ktorý môžete byť hrdí, my sa uchádzame o vašu podporu, ak je záujem, ale to nechám, 

aby moderátor tohto dopoludnia viedol, príde sem za mikrofón aj gesčných riaditeľov, či už šport, 

rozvoj vidieka, kultúra, školstvo, alebo turizmus, životné prostredie, tak samozrejme ja sa stiahnem 

a radi vám niečo k tomu povedia. Som pripravený odpovedať na otázky, lebo mnohé boli, niektoré 

mám vypracované, že písomné odpovede, takže nech sa páči, sme tu pre vás. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a týmto otváram rozpravu, nech sa páči. Prvým v rozprave je 

prihlásený pán poslanec Pekár, pripraví sa pán poslanec Solga. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predsedajúci. Chcel by som poďakovať za prípravu tohto 

materiálu, aj za prípravu celého vlastne spracovania žiadostí a prípravu na rokovanie komisie, 

Dotačnej komisie Bratislavského samosprávneho kraja. Na komisii sme mali dlhú dlhú rozpravu, takú 

podobnú rozpravu sme mali potom aj na stretnutí predsedov poslaneckých a komisií s vedením župy. 

Dovolil by som si povedať dve výhrady, ktoré tak rezonovali tak ako na komisii, tak aj potom na tom 

spomínanom ďalšom stretnutí. Nebolo dodržané VZN, ktoré hovorí o termínoch predkladania 

materiálu poslancom dotačnej komisie, ale dobre, zvládli sme to za to jeden deň sme sa venovali 

a prešli sme všetky oblasti BRDS. Druhá bola, že niektorí poslanci, žiaľ, nie je to ani nejakým 

uznesením, alebo hlasovaním potvrdené, ale zaznelo to už tu na niektorom z predchádzajúcich 

rokovaní samosprávneho kraja, chceli byť účastní na rokovania odborných hodnotiacich komisií 

a neboli sme informovaní o termínoch, kedy tieto komisie zasadali a kedy rozhodovali. Ďalej sme 

hovorili aj možno, že o ďalšej novele VZN týkajúcej sa BRDS a na základe týchto diskusií, aj môjho 

názoru, navrhujem hlasovať jednotlivo ku každej oblasti BRDS. To znamená, podľa predloženého 

návrhu uznesenia 6 hlasovaní pre jednotlivé schémy samostatne. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy pán poslanec Solga. Nech sa páči Oliver. 



Oliver Solga 

 

Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, dnes je taký krásny deň, kedy všetci ďakujeme, tak sa 

pripojím a poďakujem pracovníkom, všetkým tým, ktorí pripravovali materiály, ktorí na tom pracujú 

vlastne celý rok, to prvá vec. Ďalšie dve veci, ktoré spomínal pán predseda Pekár, stotožňujem sa 

s tým, ale chcem povedať ešte jednu tretiu vec a to do vlastných radov. Aj my, poslanci, členovia 

dotačnej komisie, ale aj vôbec poslanci, ktorí majú záujem sa podieľať na práci a príprave materiálov 

a tak ďalej, musíme vyvinúť väčšie úsilie. Je pravda, že ten čas bol, možno to bolo trošičku hektické, 

ale zasa na druhej strane, to čo sme mali naplánované na dva dni, sem stihli za jedno dopoludnie. 

Pracovali sme veľmi efektívne, ďakujem aj za to, že sa oveľa oveľa zjednodušil celý ten postup prác, 

pretože tam sedím už asi tretie volebné obdobie, alebo štvrté a teda môžem to porovnávať. No 

a samozrejme, ak boli pripomienky, možno drobné, možno pre niekoho dôležité, aj do VZN, alebo do 

organizačných prác, ktoré spomínal aj pán Pekár, alebo do organizácie práce, aby som bol presný, 

tak potom si musíme uvedomiť, že naozaj by sme mali na tom začať pracovať už obrazne povedané 

zajtra. Aj keď je sobota. Ale nenechávať si to zase tesne pred tým termínom, kedy už budú zasadať 

hodnotiace komisie, alebo hodnotitelia a pracovné komisie, takže poprosím, aby sme to, čo povedal 

pán predseda, to čo som aj ja navrhoval, aby sme akceptovali a naozaj prehnal som to, že hneď 

zajtra, ale minimálne na jeseň by sme sa mali, v septembri do toho pustiť. Ďakujem veľmi pekne. 

A ďakujem naozaj všetkým tým väčšinou dámam, ktoré na tom pracovali. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Peter Pilisnký. 

 

Peter Pilinský 

 

Ďakujem. Pán riaditeľ, ja by som sa chcel spýtať, či by ste vedeli takto možno z hlavy mi povedať, že 

existuje nejaké významné percento z tej celkovej sumy pridelených dotácií, takých žiadostí, ktorým si 

síce dotácia pridelená bola, alebo z nejakého dôvodu proste neboli schopní tú dotáciu vyčerpať. 

Takže kvázi, ako keby tie peniaze boli vrátené, alebo ani neboli pridelené, aby sme potom 

v budúcnosti vedeli, že asi, či už mali oni nejaké svoje dôvody, alebo či neboli schopné tie financie 

využiť, aby sme teda vedeli sa k tomu nejako postaviť. Že možno tie organizácie, ktorým financie 

pridelené boli, možno ich blokovali niekomu inému, len nakoniec neboli využité, aby sme sa potom 

k nim vedeli nejak dopátrať. Ďakujem. 

 

Ivan Bošňák 

 

Odpoveďou na túto otázku je, že minulý rok pri 2,9 milióne hodnoty dotácii 50 tisíc bolo pridelených, 

ale nebolo použitých. Jednoduchý mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby sa všetky tie peniaze čo sú 

v rozpočte použili je, že to budeme vedieť veľmi skoro, to znamená pred septembrovým, prípadne 

pred októbrovo-novembrovým zastupiteľstvom. V participatívnom rozpočte keď sa nám to stalo, tak 

sme pripravili také upresnenie, aby ste to odsúhlasili, že sa tam prehodili 50 tisíc a z 250 bolo 300, 

takže tohto roku podpíšeme zmluvy, keď to podpíšu a pôjdu peniaze, ale niektorí nám povedia, že 

nie, tak tie peniaze presunieme, ja navrhujem, ak sa nám podarí už do teritoriálnej schémy, ktorú 

vyhlásime v júni, alebo potom na septembrovom zastupiteľstve určite budeme vedieť, že takto niekam 

posielame, kam sa rozhodnete, určite budeme mať za sebou hlasovanie v participatívnom rozpočte, 

kde proste čiara, tí pod čiarou nemajú peniaze, keď to posunieme, tam posunieme, rovnako bude 

takáto hitparáda aj za teritoriálne dotácie, tak každá obec dostane taký malý dodatočné peniaze. Cieľ 



je použiť a rozdať všetky, škoda aj tých 50 tisíc minulého roka. Tlačil nás čas, my sme to už 

v decembri 14. tu schváliť a do 16. proste rozdať. Veľmi relevantná vec, napravíme, rozdelíme, 

rozdáme, zúčtujeme. 50 tisíc bolo z troch miliónov 1,5%. Takže. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne, ďalšou do rozpravy je prihlásená pani vicežupanka Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja by som sa chcela prihovoriť našim hosťom, ktorí sedia tam vzadu, niektorí si trošku ťukajú do 

mobilov, lebo možno nerozumejú o čom hovoríme, ale možno oni budú práve potenciálnymi 

užívateľmi toho, o čom tu teraz hovoríme. Chcem tak možno trochu zjednodušene vysvetliť, že čo sa 

vlastne deje a prečo tu to tak všetci chvália. Bratislavská župa sa rozhodla napriek všetkým odporom 

ostatných žúp a niekedy aj výsmechu, zo svojho rozpočtu vyčleniť 1,5 milióna na podporu 

občianskych aktivít. Čiže aj aktivít, ktoré by ste si vy mohli vymyslieť, alebo vaši profesori, ktoré by si 

mohli, podľa našej dotačnej schémy by ste si mohli požiadať župu o pridelenie financií na vaše 

aktivity, na to čo vy môžete robiť. Prečo je to také dôležité? Občianska spoločnosť je to, čo drží krajinu, 

demokratickú krajinu pohromade. Je to veľmi dôležitá súčasť toho, čomu hovoríme demokracia. 

A župa vyčlenila 1,5 milióna na rozvoj športu, kultúry, rozvoja regiónu, môže to byť aj vašich aktivít 

v oblasti vzdelávania stredných škôl, môže to byť niečo, čo si môžete vymyslieť pre vašu obec, 

akýkoľvek, akákoľvek súčasť, ktorá bude spĺňať tieto podmienky a môžete sa aj vy podieľať na rozvoji 

tohto regiónu. Prečo je to dôležité aj implementovať aj v tých ostatných župách, pretože ten 

Bratislavský kraj si toto uvedomuje, ale ostatné župy toto nemajú. Tá iniciatíva župy je pomôcť 

ostatným župám, aby tiež zaviedli tento systém podpory občianskych aktivít, čiže ak máte nejakých 

priateľov v rámci ostatných krajov, tak ich požiadajte, aby tlačili trošku na tie župy. My sme mali 

rokovanie v Banskej Bystrici na úrovni Banskobystrickej univerzity, kde nás poprosili o spoluprácu 

a podporu aj v ostatných župách, aby sa aj oni aktivizovali, čiže preto to je dôležité, aby ste sa aj vy 

dozvedeli, že takáto možnosť tu je a chápali to, ktorým možno takým nezrozumiteľným jazykom 

hovoríme, ale že je to vlastne pre vás, pre naše decká.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne a ďalším v rozprave je pán poslanec Martin Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý 

 

Ďakujem za slovo pán predseda. Je to presne tak, ako povedala pani vicežupanka Pätoprstá. Je to 

úžasne, že takýto dotačný mechanizmus máme. Je to chvályhodné a skvelé a možno naozaj 

príkladom pre iné samosprávne kraje a možno iné samosprávy, obce, mestá. Avšak tak, ako povedali 

niektorí moji predrečníci, tento rok sme narazili na zopár problémov, ktoré boli závažnejšieho 

charakteru a neberte toto prosím ako kritiku, berte to skôr ako takú výzvu, aby sme sa spoločne poučili 

do ďalšieho roku a predišli zbytočným konfliktným situáciám, ktoré vznikali na komisii, hlavne z uhľu 

pohľadu poslanci, členovia komisia, verzus úrad a verzus externí hodnotitelia, ktorí veľakrát dovolím 

si povedať necitlivo posudzovali projekty, ktorým aj možno nerozumeli, alebo nerozumeli ich v tých 

súvislostiach, ktoré máme my ako zástupcovia konkrétnych lokalít za ktoré sme volení. Stala sa 

napríklad taká vec, že 2 roky po sebe bol podporený športový turnaj o pohár župana a tento rok 

podporený nebol, pretože bolo napísané, že je to slabý projekt. Tak potom trošku tomu  nerozumiem, 



že minulý rok ten projekt bol dobrý, rok predtým ten projekt bol dobrý, bol pod záštitou BSK a tento 

rok zrazu už ten projekt bol slabý. Čiže možno toto je presne taký motív toho, že treba prizývať tým 

poslancov gesčných za tie obvody, ktoré sú hodnotené aby povedali, že áno, toto je dobré s týmto 

máme skúsenosti aj my v našom obvode, alebo možno ako aj pán poslanec Solga hovoril za jeho 

volebný obvod, boli tam projekty, ktoré on ako dovolím si povedať harcovník  za možno vyše 20 rokov 

v samospráve má zbehnuté a vie povedať, že či sú naozaj adekvátne, alebo či sú nadhodnotené. 

Pretože on sám na niektoré projekty povedal, že osobne by ich nepodporil, alebo, že to sú projekty, 

ktoré nemajú takú hodnotu, ako bolo navrhované a naopak iné mnohé dobré projekty neboli naopak 

schválené. Taký bol napríklad aj projekt od Rybárskeho zväzu Bratislava 2, kedy ten externý 

hodnotiteľ sa nevedel rozhodnúť, že či rybolov je šport, alebo nie je šport, tak mu dal nízke 

hodnotenie. A pritom to sú rybári, ktorí robia naozaj krásne aktivity s deťmi, starajú sa o jazerá Rohlík, 

Štrkovec, robia ich za pár euro z vlastného a neboli podporení. Čiže toto je možno taká hodená 

rukavica, aby sme to skúsili prehodnotiť a aby naozaj tí poslanci boli zatiahnutí do toho procesu, 

pretože ak dostane ten projekt menej ako 65%, tak podľa VZN už my ani nemáme možnosť sa k nemu 

vyjadrovať a ani ho vrátiť do hry. Takto napríklad bol vyradený aj krásny projekt od spoločnosti Cultus, 

ktorý bol zameraný na ľudové tradície a myslím, že o jedno alebo o 2% nezískal tých 65% a nemohol 

byť podporený. Čiže prosím do budúcnosti o trošku citlivejšie zváženie a tak ako bolo aj sľúbené, 

prizývať nás poslancov priamo k tým externým hodnotiteľom, aby sme mohli posúdiť či tie projekty, 

ktoré sú v našej lokalite sú naozaj adekvátne, alebo nie. Ďakujem veľmi pekne.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou na pána poslanca Patoprstého bude reagovať pani vicežupanka 

Pätoprstá.  

 

Elena Pätoprstá 

 

Pán poslanec, ja vám budem odporovať. Viete, že dlhé roky robím ako protikorupčná aktivistka 

a snažím sa vysvetľovať aký je rozdiel medzi hodnotením politickým, alebo vstupom politikov do 

hodnotenia občianskych aktivít a výbere týchto projektov a aká je nezávislá odborná komisia. My sme 

si schválili nezávislých odborníkov. My sme od seba oddelili to rozhodovanie, pričom sme to mohli 

zachovať. Mohli sme my poslanci politicky rozhodovať  kde sa nám čo páči a kto je náš poviem to 

natvrdo kamarát, alebo niečo, čo poznáme, ale nechali sme to, delegovali sme túto vec odborných 

hodnotiteľoch. Na ľuďoch, ktorí sa poviem to natvrdo podstatne lepšie vyznajú v tých oboroch 

o ktorých rozhodujú. Ja viem, že možno nie ste spokojní s tým, že projekty, ktoré poznáte a sú dobré 

nedostali tú podporu, ale je to, že ich bolo tak strašne veľa. Bolo ich 800. A keď si pozriete tie, ktoré 

vybrali, skúste si povedať, že tak tomuto to nedáme a dáme to rybárom. Ja rozumiem tomu, čo 

hovoríte, aj tomu rozumiem, lebo aj mnohé projekty, ktoré som videla, že nedostali financie, nedostali 

preto, že nemáme toľko peňazí a jednoducho ich nedostali, ale skúste rozumieť tomu, čo to je 

odborné hodnotenie a zbavme sa teda už toho my chceme do toho vstupovať, my chceme vstupovať 

do toho rozhodovania odborníkov. To je veľmi vážna vec a mnohí prvoposlanci, alebo ľudia, ktorí 

vstupujú do politiky by chceli rozhodovať, ale toto je vážna vec. Buď sa rozhodneme, že to budú robiť 

odborníci a bude sa odborne rozhodovať, alebo sa bude rozhodovať politicky. A vy ste teda z tej 

skupiny, kde chcete aby sa rozhodovalo, dúfam teda odborne a nie na úrovni politiky. Ak teda 

rozumiete čo som vám povedala. Je to dosť kľúčová, zásadná vec. Nemusíte byť spokojný, ale 

rešpektujte pravidlá hry.  

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou bude reagovať na faktickú pani Pätoprstej pán poslanec Patoprstý. 

 

Martin Patoprstý 

 

Ďakujem. Obdivujem pána predsedu, že sa mu nemýli Patoprstý, Pätoprstá zatiaľ a pani Pätoprstá, 

ja si vás nesmierne vážim za vaše aktivity a súhlasím s vami. Ja tento materiál podporím, budem 

hlasovať samozrejme ZA, pretože je dobrý, ale dovolím si oponovať v jednom jedinom čo ste 

povedali. Ja sa necítim odborník ani na kultúru, ani na mnohé témy, ani na rozvoj vidieka, ktoré tam 

boli, ale cítim sa odborník trošku v tom, že keď žijem v mojej lokalite a poznám tie aktivity, ktoré tam 

sú, tak úprimne asi mám väčší cit na to posúdiť od externého hodnotiteľa, ktorý v tej lokalite možno 

ani nežije, ani nepozná tie aktivity, ktoré tam sú, že či je dobrá, alebo zlá. To je jediné, čo som tým 

chcel povedať. Absolútne nemám záujem vstupovať do toho, ani ako meniť ich hodnotenie, ale naozaj 

by sme mali aspoň my mať možnosť sa pri tom externom hodnotení k tomu vyjadriť, že či to je dobré, 

alebo nie. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. S faktickou poznámkou na pána Patoprstého pani poslankyňa Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ja by som chcela zareagovať, že pred rokom sme očakávali takúto diskusiu a v rámci pracovnej 

skupiny, ktorá pripravovala nové VZN sme dohodli, že pokým takáto diskusia vystane, ako tu dneska 

vidíme, v apríli naštartujeme znova pracovnú skupinu a vytvoríme nový systém hodnotenia. Čo sa 

týka reakcie na poslanca Patoprstého je, že áno, možnože cena dekana futbalu bola 2 roky dobrá 

a teraz je kvalita podaných projektov, ktoré sú tam vyššia, to sa proste nedá zaručiť, potom by to 

nemuselo byť vyberané dotačnou schémou, ale boli by stále aktivity a stále akcie, ktoré sú 

podporované. A rovnako neplatí podľa mňa názor pani vicežupanky, pretože poslanci preberajú 

zodpovednosť za to rozdelenie tých peňazí a my sme hľadali model v ktorom by sa dalo zriadiť kvázi 

akoby fond, ktorý potom má tu zodpovednosť. Neexistuje táto možnosť z finančného hľadiska, ani 

zákonného. To znamená, musím nájsť systém a ja ho poznám, chcem ho predstaviť potom aj župe. 

V Starom Meste ho ideme zaviezť. Ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším s faktickou poznámkou je pán poslanec Šíbl.  

 

Jaromír Šíbl  

 

Ďakujem. Tiež som chcel teda pripomenúť, že naozaj bohužiaľ realita je taká, že ani odborní 

hodnotitelia nie sú nadľudia a nie sú neomylní a myslím si, že je úplne v poriadku, aby v prvom kole 

to vyhodnotili oni a v druhom kole mali šancu sa k tomu vyjadriť aj poslanci, aspoň členovia tej 

dotačnej komisie. A súhlasím s tým, že pravidlá treba dodržiavať, ale tak ako sú v súčasnosti 

nastavené takisto vidím potrebu nevyhnutnú otvoriť to VZN-ko hneď od budúceho týždňa, začať na 

tom robiť a vylepšiť tie pravidlá, aby sme mohli byť s nimi všetci spokojní.   

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou s faktickou poznámkou je pani poslankyňa Hudáková.  

 

Mária Hudáková 

 

Chcem reagovať teda na vystúpenie pani Elenky Pätoprstej. Chcem pripomenúť, že medzi členmi 

hodnotiacich komisií sú politickí nominanti, sú tam starostovia. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Poláchová. 

 

Lívia Poláchová  

 

Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcela poďakovať všetkým, to je zamestnancom úradu aj 

odborným hodnotiteľom, ktorí odviedli náročnú a mravenčiu prácu pri spracovaní takého veľkého 

množstva žiadostí o dotácie. Chcela by som aj oceniť tento systém prideľovania dotácií, ktorý stavia 

na odborných hodnotiteľoch. Určite ho preferujem pred tým, čo bolo pred pár rokov dozadu, keď 

dotácie prideľovali iba samotní poslanci. Systém chápem, že je však v plienkach a považujem za 

potrebné ho vylepšiť a hovoriť o tom najmä hovoriť o tom a diskutovať a riešiť to. Zrejme na to treba 

viac rokov, aby sme vychytali tie nedostatky. Minulý rok teda robila na tom aj tá špeciálna pracovná 

skupina. Všetky závery sa však nepodarilo aplikovať už tento rok a možno aj z toho vzišli určité 

nedorozumenia. Myslím, že o viacerých z nich už hovorili pán Patoprstý, pán Pekár, takže ja to 

skúsim ešte tak z môjho pohľadu povedať. Práve o tomto čase vlani sme hovorili o tom, že niektoré 

projekty tie odborní hodnotitelia nesprávne pochopili, možno z dôvodu veľkého množstva, nedostatku 

času, alebo neznalosti prostredia. Presne to, čo pán Patoprstý hovoril. Projekty získali menej ako 

65%. ja som to chápala tak, že sme dostali ústny prísľub, že tento rok sa budeme môcť zúčastniť 

rokovaní odborných hodnotiacich komisií, ale nestalo sa tak. Podľa môjho názoru potrebujeme nájsť 

spôsob, ako budú môcť poslanci, ktorí za dotácie hlasujú a tým pádom nesú zodpovednosť 

komunikovať s týmito odbornými hodnotiteľmi, ktorí nemusia poznať všetky okolnosti, ktoré je 

potrebné v každom regióne alebo v oblasti zohľadniť. V dnešnom návrhu mi chýbajú projekty, ktoré 

by si zaslúžili finančnú podporu a prevyšujú iné, ktoré z môjho pohľadu taký význam nemajú 

a v návrhu sú. Nemám možnosť to v súčasnosti nejako ovplyvniť a hlasovať za to musím, takže je mi 

ľútom, že toto sa nám nepodarilo ešte nejako vyriešiť. Ďalšia vec je to, že materiály na rokovanie 

našej dotačnej komisie sme dostali niektoré, trebárs kultúru menej ako 48 hodín pred zasadnutím 

komisie. To čo už spomínal pán Pekár. Dotačná komisia mohla možno zasadať o týždeň neskôr, 

alebo by sme mohli možno dostať nejaké metodické usmernenie ako postupovať, aby sme 

nepracovali povrchne a aby sme zvládli za 48 hodín prelúskať aj my tie žiadosti, tých 800 alebo 1000 

žiadostí a stotožniť sa s návrhmi odborných hodnotiteľov. ďalej nie som stotožnená s prerozdelením 

objemu financií v rámci jednotlivých schém a tiež pri športe a mládeži s prerozdelením financií v rámci 

tých 3 podoblastí. Síce sme si to schválili v decembri, vlani, ale aj tu sa nám nepodarilo zapracovať 

závery pracovnej skupiny, ktorá riešila úpravu VZN o dotáciách. Vo výzve práca s mládežou mi zase 

prekáža, že tam bolo veľmi veľa projektov podhodnotených, celkovo 48 žiadostí, až 30 žiadostí bolo 

zamietnutých a navrhujeme podporiť iba 18. V rámci vylepšenia toho systému navrhujem, aby 

odborní hodnotitelia, aj poslanci, členovia dotačnej komisie mali k dispozícií výpis z akých ďalších 

dotačných schém, alebo grantových programov mohli byť, alebo boli podporení žiadatelia. Napríklad 

v kultúre je to FPÚ, Ministerstvo kultúry ARS v Bratislave, Enzis a podobne. A rovnako by bolo 



zaujímavé doplniť do tej tabuľky, čo pán Bošňák vravel, teda, že majú tí hodnotitelia už tí žiadatelia, 

už nemusia dokladať všetky tie žiadosti, keď už sú raz v systéme, tak možno do toho systému doplniť 

aj o jednotlivých žiadateľoch informácie, že koľkokrát a akou sumou ich BSK podporilo v minulosti. 

Prosím preto, aby sme tento rok znovu otvorili VZN a skúsili vylepšiť systém prideľovania dotácií, aby 

som potom po úprave mohla zaň pokojne zahlasovať. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne za konštruktívne pripomienky. Poprosím s faktickou poznámkou pani 

poslankyňu, pani vicežupanku Pätoprstú. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Považujem všetky, Lýdia, všetky tieto pripomienky za veľmi konštruktívne okrem jednej jedinej. To, 

že ste neboli prizvaní k hodnotiacej komisii, to bola veľmi vážna chyba. Akonáhle sa budú poslanci, 

alebo teda politici prizývať k rozhodovaniu hodnotiacej komisie, prestáva byť nezávislá. Je to, je to 

veľmi vážny problém, takže toto určite, určite zvážte. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pán Dušan Dvoran. Poprosím o reakciu na pani 

poslankyňu Poláchovú.  

 

Dušan Dvoran 

 

Osobne nevidím, prečo by politické riešenie malo byť horšie ako odborné a hodnotiaca porota. Ja 

osobne ani minulý rok, ani tento rok za obec Vysoká pri Morave som nepodal žiadnu žiadosť, lebo po 

tom čo sa odohralo minulý rok a tento rok pochybujem o odborníkoch v hodnotiacej komisii. Bude to 

potrebovať rekonštrukciu celého VZN. Poviem taký typický príklad: dvaja hodnotitelia, jeden hodnotí, 

že súhlasí so 100% a druhý hodnotiteľ tam dá jednu poznámku, nech to zaplatí dotyčná obec. No 

a potom už odborný hodnotiteľ, ktorý hodnotí, že to má zaplatiť obec už pre mňa neni odborný 

hodnotiteľ, lebo keby sme k tomu tak pristúpili, 78% projektov by neprešlo, iba, že by sme tam vždycky 

napísali nech to zaplatí mesto, mestská časť, alebo zaplatí to obec. To sito by malo byť predsa jasné. 

Najprv je to úrad, potom sú to odborní hodnotitelia, potom je to dotačná komisia Zastupiteľstva BSK, 

kde sa rozhoduje o vyše 2 miliónoch korún a na konci to s tým vyslovia súhlas poslanci BSK. My sme 

si tam stanovili 65% a klaniame sa tomu ako k zlatej krave. A kvôli tomu by mala mať hodnotiaca 

komisia právo, kde príde k určitému omylu, to percento zdvihnúť na tú hranicu dotácie. Hlasoval som 

za to VZN-ko, priznávam sa, teraz som taktiež zistil, že bolo zlé a dovolím si parafrázovať z jedného 

filmu: soudruzi v NDR niekde udelali chybu.   

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším s faktickou poznámkou na pani poslankyňu Poláchovú je Oliver Solga. Chcem vás 

poprosiť, aby ste zvažovali medzi faktickou a prihláškou do rozpravy, lebo mám pocit, že niekedy 

predbiehate kolegov a hlásite sa do rozpravy cez faktickú. 

 

 

 



Oliver Solga 

 

Ďakujem pekne vážený pán župan, vážené dámy a páni. To, čo tu zaznelo je absolútne v poriadku, 

my sme si ale povedali, že naozaj to otvoríme. Jeden, ja som povedal, že zajtra, druhý povedal, že 

na jar, potom v apríli, na jeseň a neviem ako. Otvoríme to. Budeme sa tomu venovať, ale 

skonštatujme v prvom rade fakt, že je to oveľa lepšie ako to bolo po minulý a iné roky. To je pre mňa 

najdôležitejšie. Ďalej, že všetci, ktorí podali žiadosti, tí mi povedali, že je to jednoduchšie pre nich. 

takže to je v poriadku. A tretia vec aby som teda reagoval na pani vicežupanku. My tam nebudeme 

na to sedieť spolu s hodnotiteľmi, aby sme im dýchali na krk a presviedčali ich, že tuto musíš dať 

3000 euro a tuto nie. Lebo toto je firma moja, z nášho mesta, okresu a tak ďalej. My tam budeme na 

to, aby sme im odpovedali na veci, ktoré oni nevedia, alebo ktorým nerozumejú. Budeme im hovoriť 

len fakty, ale nebudeme ich presviedčať aby dali, nedali a tak ďalej. A tých faktov, ktoré ovláda 

starosta, ktoré ovláda ktorýkoľvek poslanec za ten obvod je obrovské množstvo. A nebudem, lebo 

nechcem vás zaťažovať detailmi. Nebudem hovoriť o tom, nakoniec tí, ktorí sedeli na komisii, pani 

vicežupanka veľmi presne vie o čom hovorím, o čom hovoríme. Lebo všetci čo sme tu v tej komisii 

tak vieme o čom hovoríme, ale sme povedali, že akýkoľvek problém budeme riešiť. A politická 

zodpovednosť je len a len na poslancoch, ale to neznamená, že my budeme teraz diktovať odbornej 

komisii, že toto musíte a toto nesmiete, ale nikto naozaj nepozná tých žiadateľov tak, ako ich pozná 

starosta, primátor, poslanec, ktorý je za ten volebný obvod. A tým sa vyhneme aj takýmto problémom 

aby sme si tu hovorili vety, že no ale keď už do toho budú zasahovať poslanci a budú ovplyvňovať 

a politici, hej a politické strany a politickí nominanti, tak tým pádom už eliminujeme činnosť odbornej 

komisie. To nie je pravda. Len jeden príklad za všetky. Nemôže sa predsa stať v odbornej komisii, 

aby projekt, ktorý dostal 69 bodov bol finančne ocenený, alebo bola mu poskytnutá dotácia a ten 

konkrétne z môjho regiónu, nie z Pezinka, ale z regiónu, ktorý mal 71 bodov a je životaschopný a ja 

ho môžem dokladovať nedostal ani euro. To je všetko. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ešte raz apelujem na vás, že v prípade ak sa prihlásite s faktickou, tak skúste dodržať limit 

jednej minúty. Pán poslanec Říha, nech sa páči faktická poznámka. 

 

Juraj Říha 

 

ďakujem pán predseda. Ja budem ešte stručnejší, ale milé kolegyne, milí kolegovia ja začínam mať 

pocit, že 1,5 milióna je dlhšia diskusia ako k rozpočtu za 190 miliónov eur. Prosím vás, tipujem, že na 

záver budeme všetci hlasovať ZA.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou prihlásenou do riadnej rozpravy je pani poslankyňa Ovečková, nech 

sa páči.  

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom 

úradu, ktorí sa podieľali na spracovávaní dotácií. Naozaj bolo ich mnoho. Taktiež by som sa rovnako 

chcela poďakovať odborným hodnotiteľom za kvalitne odvedenú prácu. tento rok to bolo aj z môjho 

pohľadu oveľa lepšie ako teda minulý rok. Len by som chcela do budúcna veľmi pekne poprosiť, aby 



naozaj bolo dodržané VZN, to je aby sme mali dostatok času, ten čas, ktorý nám určuje VZN na 

naštudovanie. A tiež aby sme mali možnosť zúčastniť sa rokovania odborných hodnotiteľov. A áno, 

rovnako aj ja, ako aj kolegovia vnímame potrebu ešte raz to VZN-ko otvoriť, vnímame potrebu opäť 

obnoviť činnosť pracovnej skupiny a tam ešte poriešiť niektoré veci. Za mňa, ja som bola s tým 

spokojná až teda na to, že športové kluby, ktoré majú reálne fyzické deti mali príliš hornú hranicu 

maximálnu o ktorú sa mohli uchádzať bola príliš nízka. Tak za mňa asi iba toľko. ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec István Pomichal. 

 

István Pomichal 

 

Vážené zastupiteľstvo, vážený predseda. Za finančnú komisiu by som chcel povedať, že finančná 

komisia zasadla skôr ako boli materiály dokončené. Napriek tomu finančná komisia na svojom 

zasadnutí materiál posúva do zastupiteľstva s tým, aby po celkovom uzavretí všetkých projektov 

nebol prekročený limit stanovený v rozpočte našej župy. Konštatujem, že to nebolo prekročené, takže 

v podstate budeme čerpať vo výške ako sme odsúhlasili v rozpočte. Čo sa týka predošlej diskusie 

a k predloženému materiálu by som chcel dodať, že mechanizmus dotačný má svoj vývoj a skutočne 

musím konštatovať, ako poslanec, že dospela do štádia, keď sme odskúšali už v podstate všetky vo 

svete bežne existujúce prostriedky vyhodnotenia projektov a život teraz ukázal ten moment, ktorý 

som aj v stredu na zasadnutí poslaneckých klubov a predsedov komisií, že ľudia sú neomylní 

a odznelo tu niekoľko poznámok a ešte viac na komisiách, kedy hodnotitelia svojimi výrokmi a svojimi 

hodnotiacimi správami nepresvedčili poslancov a členov hodnotiacej komisie, diskusia to bola aj 

prejav pána poslanca Pekára, alebo pána poslanca Zaťoviča a že určite žiadny ľudský faktor neni 

neomylný a preto v predošlých VZN-kach bola tam možnosť na úrovni 0,5% rozpočtu čerpania 

mimoriadnych dotácií, to znamená boli 2% a 3,5% a tá omylnosť bola vyjadrená a tých 0,5% 

finančných zdrojov čo politici skutočne museli zasahovať buď do tých 65%, alebo do projektov, alebo 

v pomere výšky udelenia dotácií v tých ďalších pomeroch a tým pádom tie veci, ktoré pre politika 

znamenajú 100% zodpovednosť bolo možným opravným prostriedkom cez mimoriadne dotácie riešiť. 

By som navrhoval, keď budeme riešiť novú VZN-ku, aby sme na to mysleli, že ani hodnotitelia nie sú 

neomylní a niekedy až do extrémov svoje názory dokázali prejaviť a ex post sa zistilo, že skutočne 

nemali pravdu a bolo tam podozrenie, že niektorí hodnotitelia poznali aj tých, ktorí tie projekty dávali 

a tak ďalej a to je úplne zbytočné. To znamená, že všetko čo tu odznelo je vyriešiteľné tak, že do 

VZN-ka v budúcnosti dáme naspäť tých 0,5% finančných prostriedkov na to, aby sme vedeli 

prehodnotiť tie projekty, ktoré získali pod 65% a tie projekty, kde skutočne eminentne písaných 

materiálov je zrejmé, že hodnotenie nebolo v súlade 2 nezávislých hodnotiteľov, respektíve mala 

s tým pochybnosti hodnotiaca komisia. Toto by bolo si myslím riešenie a ja si myslím, že náš materiál, 

čo sa týka pridelenia dotačných prostriedkov prešiel veľkým vývojom a dneska sme za to, že za ten 

materiál zahlasujeme a ten materiál schválime. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Aufrichtová.  

 

 

 

 



Zuzana Aufrichtová 

 

BRDS BSK je jedna z najpokrokovejších dotácií, ktorá existovala a určité obdobie vykrývala 

kompletne napríklad oblasť kultúry v rámci Bratislavy, kde mesto Bratislava nevytváralo priestor pre 

dotáciu občianskych združení pôsobiacich v oblasti kultúry napríklad. Rovnako mestské časti 

Bratislavy rovnako ako si ktoré vedenie zvážilo pristúpilo k dotáciám, alebo teda k financovaniu týchto 

činností, ktoré nie sú schopné pokryť podľa mňa samosprávy svojim personálnym zastúpením. 

Znamená do, že Bratislavská dotačná schéma mala veľmi dobrú reputáciu a má ju dodnes. Ako bolo 

povedané, je vzorom na preberanie tejto metódy pre iné samosprávne kraje. To, že spôsob 

hodnotenia sa ukázal ako nie úplne efektívny je úplne prirodzený jav a my sme s tým rátali. To nie je 

teraz prekvapenie, to bolo naozaj povedané, že v rámci prípravy VZN, ktoré bolo robené v minulom 

roku a táto výzva tento rok bola prvá. Keď sme počítali s tým, že pokým tá úprava VZN stačí a nebudú 

rozpory v tom, že či je odborná komisia, alebo dotačná komisia zodpovednejšia, alebo 

kompetentnejšia rozhodnúť, tak sa to nebude musieť otvárať. Pokým tieto otázky vystanú, čo vystaví 

sa to otvorí. Takže normálnym riadeným procesom otvoríme pracovnú skupinu. Existujú modely, ktoré 

prinesú úplnú spokojnosť. Predstavím ich. nemyslím, že teraz je priestor na to. Plne podporím teda 

zatiaľ ten výsledok aký je a chceme do budúcna vytvoriť ešte čistejšie a férovejšie prostredie. 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším v rozprave prihláseným je pán poslanec Marian Greksa.  

 

Marian Greksa  

 

Ďakujem za slovo. Ja hneď na začiatku poviem, že to podporím, samozrejme, že za to budem 

hlasovať, len som chcel možno pár poznámok. Naozaj sme to dostali trošku neskoro, iba 2 dni pred 

komisiou ako hovorili kolegovia. Ja sám som volal na úrad, že či to môžeme trošku posunúť o pár 

dní, aby sme si to mohli lepšie prečítať, čiže toto isté mohli urobiť kolegovia. Tí kolegovia, ktorí dnes 

hovoria o tom, že 2 dni málo, tak mali možnosť naozaj sa dohodnúť a tá komisia mohla byť posunutá 

o nejaké 2-3 dni neskoršie. Ale keďže tam prišli na tú komisiu, tým pádom podľa mňa legitimizovali 

to, že sme tam rozhodovali iba po 2 dňoch čítania toho materiálu. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, 

keď sa tu niekto sťažuje o tom, na to, že neboli informovaní kedy zasadali odborní hodnotitelia, tak ja 

si myslím, že nikomu sa nebráni, aby zavolal na úrad v nejakom čase a spýtal sa kedy budú odborníci 

zasadať a mohol tam podľa mňa kľudne prísť. A ďalšia vec je, čo sme sa bavili o tom, že niekedy 

naozaj sa nám zdajú niektoré rozhodnutia odborníkov už nezvrátiteľné, pretože je to pod 65%, čiže 

to je myslím, že dôvod na diskusiu a ja mám taký pocit, že keď budem vychádzať z toho, čo je vo 

VZN-ku, že odborníci sú vaši, našim poradným orgánom, tak veľmi jednoducho sa to dá spraviť, že 

oni si rozhodnú, dajú percentá aké chcú, len nebudeme to dávať do zelených a ružových chlievikov 

a my potom budeme môcť trošku slobodnejšie rozhodovať. Ja si myslím, že keď si na to niekto dá 

pozor, tak si všimne, že nebudeme nejak veľa ich, meniť ich rozhodnutia, ale môže sa stať, že niečo 

čo oni dali pod 65%, že budeme chcieť zmeniť. To je podľa mňa cesta. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Martin Chren. 

 

 



Martin Chren 

 

Ďakujem veľmi pekne. Tiež by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom úradu, ako 

aj kolegom poslankyniam a poslancom, ktorí si dali veľkú prácu pri zhodnocovaní projektov. Pán 

kolega Říha, ako jeden z predrečníkov mal zrejme pravdu. My zrejme schválime udelenie týchto 

dotácií a takmer jednohlasne dnes aj pretože nechceme aby tie projekty prepadli, aby sa tie peniaze 

stihli vyčerpať, ale pridávam sa k tým kolegom, ktorí naznačujú, že ten hodnotiaci proces 

v tohtoročnej výzve nám priniesol veľké ponaučenia. Celá tá otázka úplne v tej svojej podstate je 

o tom, že ako rozdeľovať veľký balík peňazí, ktorý sme sa rozhodli ako zastupiteľstvo 

a predpokladám, že na tom je úplne jednoznačná zhoda, rozdeľovať na činnosť rôznych združení, 

občianskych aktivít prostredníctvom grantovej výzvy. V normálnom demokratickom procese sa to robí 

jednoducho. Ľudia dávajú dôveru svojim voleným zástupcom, ktorých zvolia a tým im dávajú mandát 

rozhodovať o používaní verejných peňazí. Vzhľadom k nejakým možno otáznikom, problémom 

z minulosti, otázkam transparentnosti sme sa rozhodli upraviť tento proces tak, aby sme do neho 

zapojili nezávislých odborníkov, čo je určite správne, ale dne sa ukazuje po tejto skúsenosti, že ani 

to nie je úplne ideálne riešenie, pretože my sme naozaj nedali poradnú úlohu. My sme im dali právo 

rozhodovať. A namiesto volených zástupcov sme odovzdali kompetenciu rozhodovať o podpore 

projektov nevoleným zástupcom, ktorí ale keď spomenieme tú bežnú otázku, že kto chráni strážcov 

who guard the guards, majú úplne rovnaké možno sklony, možno riziká by som to nazval robiť 

nesprávne rozhodnutia omyly a chyby ako všetci ostatní. A takisto aj tam treba dbať na 

transparentnosť. Poviem príklad, ak vieme, že medzi tými odbornými hodnotiteľmi nevolenými je 

zástupca nejakého športového odvetvia a zrazu sa medzi schválenými projektami objaví niekoľko 

projektov práve z toho športového odvetvia, čo sa doteraz nedialo, tak to tiež vyvoláva otázniky 

o transparentnosti a záverom dnešnej debaty dúfam, že bude to, že sa rozhodneme strážiť nielen 

tých volených zástupcov, ale strážiť aj odborných hodnotiteľov a nejakým spôsobom do budúceho 

roka zmeniť ten proces tak, aby mohli byť teda nielen spochybňované rozhodnutia poslancov, ale aj 

kontrolované, transparentne kontrolované rozhodnutia tých nezávislých hodnotiteľov napríklad 

spôsobom, že zostane zachované odborné hodnotenie, ale v prípade zásadných rozporov medzi 

externými hodnotiteľmi a internými hodnotiteľmi – poslancami vznikne nejaký proces, ktorý môže 

zvrátiť to rozhodnutie do tých 65%. Transparentný proces, kde bude treba zdôvodňovať, kde bude 

treba zverejňovať, ale kde teda bude vplyv. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, na sekundu presne. Poprosím ďalšieho do rozpravy, pána poslanca Jánošíka. 

 

Juraj Jánošík 

 

Ďakujem pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že ja tento materiál podporím. 

V druhom rade chcel by som poďakovať všetkým zamestnancom, riaditeľom úradu, ktorí pracovali na 

tomto materiály, ktorý je tak, ako povedal kolega Solga, ako povedal Juraj Říha, pani Zuzka, 

poslankyňa je oveľa lepší, kvalitnejší, lepšie pripravený. Samozrejme možno sú tam nejaké detaily, 

chybičky. Ja som sa hlavne opieral o šport a mládež, kde teda som aj predseda. Musím tu povedať 

jednoznačne, že riaditeľ Odboru športu, mládeže, školstva Igor Urbančík, jeho zamestnanci 

v spolupráci s komisiou, so mnou sme vyvinuli enormné úsilie, aby dotácie pre šport, mládež 

a školstvo boli čo najlepšie pripravené, aby sme ich mohli zahlasovať. Viem, že niektorí poslanci, 

alebo poslankyne si mýlia trošku zväzy a družstvá, alebo kluby. Ja budem prvý, ktorý budem chcieť, 

aby okrem zväzov, kde je teda do 8000 eur boli aj podporené vyššou čiastkou jednotlivé športové 



kluby, združenia občianske, len momentálne to bolo tak nastavené, že ak by sme tú sumu zvýšili, 

tých dotácií by ten jednotlivý subjekt dostal menej. Čiže bude sa musieť navýšiť potom aj suma a ja 

budem veľmi rád a šťastný, keď sa navýši suma celkovo na šport, lebo treba si pozrieť páni poslanci, 

urobili sme analýzu 25 športových zväzov na území Bratislavy, čo tu nikdy v živote nebolo, koľko 

mladých ľudí, mladých športovcov zaregistrovaných, aktívnych v kluboch, združeniach nám športuje 

a dotácia na šport je aj keď sa zvýšila, urobím všetko pre to, aby bola ešte na budúci rok vyššia. Čiže 

ďakujem všetkým a ja tento materiál podporím ako len budem môcť. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Dvoran Dušan. 

 

Dušan Dvoran 

 

Ja len k tomu, čo som v tej faktickej mal chcem doplniť. Hlasoval som za VZN-ko. Konštatoval som, 

že VZN-ko pri dotáciách nebolo porušené. Preto i keď som konštatoval, čo som konštatoval o VZN je 

platné a preto mi nič iné nezbýva ako hlasovať ZA, lebo ináč by som hlasoval proti sebe.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Štekláč. 

 

Juraj Štekláč 

 

Ďakujem za slovo a ja by som to skrátil. Ja budem hlasovať ZA. Myslím si, že tí poslanci s ktorými 

sme hovorili, že moje dôvody poznáte, podporili sme všetci toto VZN-ko, podporili sme výzvy a myslím 

si, že aj podporujeme nezávislé rozhodnutia nezávislých odborných komisií, takže myslím si, že toto 

sú už možno také pohľady do budúcnosti, ale bol by som rád už teda. keby sme prikročili k hlasovaniu. 

Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Teraz dám ešte priestor reagovať zástupcom nášmu úradu. Dovoľte aby som bol ako prvý, 

keďže diskutovali mnohí z vás, tak nebudem sa jednotlivo vyjadrovať k tomu, čo bolo povedané, 

skúsim to tak nejak zosyntetizovať, že myslím si, že vnímate dôležitosť a to ako čo robíme a aké je 

to výnimočné. Tento spôsob, kde máme externých hodnotiteľov, nezávislých, ktorý potom dávajú svoj 

odborný názor do rúk vám poslancom a následne o tom vy rozhodujete, mi príde naozaj dobrým 

systém, ktorý stále nie je dokonalý. Ďalšiu vec, čo chcem povedať je, že si myslím, že sme naozaj 

urazili veľký kus cesty od minulého roka. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali, aj vám 

poslancom, aj ľuďom od vás z úradu, lebo verte tomu, že sú za tým desiatky, desiatky hodín práce 

a snaha o obrusovanie tých názorov a snaha o zapracovanie názorov každého z vás. Samozrejme 

môže to byť ešte aj lepšie a budúci rok to aj bude lepšie, ale podľa mňa sme vykročili správnym 

smerom. Ja osobne som hrdý na to, že takúto dotačnú schému máme a budem robiť všetko pre to, 

aby aj ostala podporou občianskej spoločnosti cez tie drobné grass roots aktivity považujem za 

strašne dôležité a aj si myslím, že naozaj robíme veľmi dobrú vec, robíme ju všetci spolu, takže 

naďalej v tom zotrvajme. Sme lídrom ako kraj v tomto a chcem aby sme lídrom aj zostali. Buďme na 

to všetci hrdí. Takže dovoľte, aby som všetkým poďakoval za ten kus práce. No a už iba k praktickej 

veci. Pán poslanec Pekár, aj keď to neformuloval ako procedurálny návrh, tak v podstate navrhuje, 



aby sme dali hlasovať o tom či budeme hlasovať o jednotlivých subsekciách schémy jednotlivo, alebo 

naraz, čiže ja to navrhujem naformulovať do procedurálneho návrhu, ktorý potom bude predchádzať 

samotnému hlasovaniu, aby sme sa spolu rozhodli, že či ideme hlasovať jednotlivo, alebo unblock. 

Toľko za mňa. Veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Říha mal pravdu, že tam kde sa rozdávajú 

peniaze, tak je to zaujímavé a máme na to každý trošku iný názor a že dlho diskutujeme. Ale tá 

diskusia je podľa mňa dobrá, lebo touto diskusiou dospejeme k tomu, aby tá schéma bola naozaj 

absolútne nepriestrelná, absolútne transparentná a vzorom takým, ktorý bude fungovať ďalšie dlhé 

roky aj po nás. Ďakujem, dám slovo asi teraz Ivanovi Bošňákovi na krátko.  

 

Ivan Bošňák 

 

Ja sa budem snažiť byť pozitívny, ja som finančák, tabuľkový manažér. Takže ak dávame 2,5 milióna 

do dotačných schém zo, tohto roku je to také jednoduché číslo, 100 miliónov daňových príjmov, tak 

ja vás chcem posmeliť, aj všetkých tých, ktorí zastávajú funkcie poslancov v samosprávnom kraji, 

v mestách, obciach, v mestských častiach a skúste aj vo vašich rozpočtoch pre úplne tých istých 

žiadateľov od Závodu až po Récu vyčleniť 2,5% na dotácie. Ja mám šťastie byť v obci, v Záhorskej 

Bystrici, kde dávame na dotácie 7,5% rozume, racionálne a užitočne a včera bol schválený rozpočet 

Bratislavy a 2,5% z bratislavského rozpočtu by bolo asi 7 miliónov euro. Takže budem rád, keď nás 

budú nasledovať všetci tí, ktorí majú možnosť o verejných financiách rozhodovať, žiadateľov všetci 

poznáte a nájdeme spôsoby a schémy ako k ním tie peniaze dať a spojíte sily s nami, lebo sa cítime 

byť trošku v takej prvej línií a v tej prvej línií síce nesiete zástavu, ale sem tam ste aj prví zastrelení. 

Takže toľko za mňa, ďakujem.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Pán riaditeľ úradu všetko bolo povedané? Dobre. S faktickou poznámkou ešte 

pán poslanec Švaral, nech sa páči. 

 

Peter Švaral 

 

Ja len, že keď dám mojim organizáciám u mňa v obci 2,5%, zaplačú, že im dávam málo, lebo dávam 

im asi 3-4x viacej.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne a týmto diskusiu ukončím. Odovzdám slovo návrhovej komisii, aby formulovala 

návrh prvého hlasovania na základe podnetu pána poslanca Pekára. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Keďže sme písomne návrh nedostali, pokúsim sa ho formulovať ústne. Ak by 

náhodou Dušan Pekár nesúhlasil, alebo chcel doplniť, prosím nech ma doplní. Takže budeme 

hlasovať o návrhu, procedurálnemu návrhu pána poslanca Dušana Pekára v zmysle, aby sme 

o každom jednom bode, to znamená A1 – A6 z tohto uznesenia hlasovali zvlášť. Ďakujem. Jednotlivo. 

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Pán poslanec pekár, je to naformulované tak, ako si predstavujete? Dobre, nech sa páči, 

týmto vás prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Hlasovanie Zaznamená, že sa bude hlasovať 

jednotlivo.   

 

Hlasovanie č. 13  
 

ZA hlasovalo 14 poslancov, PROTI bolo 9 a ZDRŽALO SA 22. Konštatujem, že toto uznesenie prijaté 

nebolo, takže pokračujeme hlasovaním o návrhu na poskytovanie dotácií unblock, ale odovzdám 

teraz slovo návrhovej komisii, aby naformulovala uznesenie.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Takže v tomto prípade návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, 

ako vám bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Nech sa páči, prosím prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 14  
 

Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté 38 hlasmi ZA, ZDRŽALO SA 6 poslankýň 

a poslancov, PROTI nebol nik. Ďakujem pekne, týmto uzatváram bod číslo 10 a prechádzame na bod 

číslo 11. 

 

Bod č. 11 
 

Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava a Spojenej školy so 

sídlom Pankúchova 6, Bratislava a schválenie prenájmu častí budov ako prípadov hodných 

osobitného zreteľa. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, máte pred sebou tento materiál 

a o  úvodné slovo poprosím riaditeľa Odboru školstva, mládeže a športu, pána Igora Urbančíka. Keď 

ho tu vidím, chcem vás informovať, že včera náš úrad odmenil 20 výnimočných učiteľov z našich 

stredných škôl a dvoch vychovávateľov a je to tradícia, ktorú sme zaviedli minulý rok a budeme v nej 

ďalej pokračovať. Ďakujem veľmi pekne pán Urbančík za túto vec. Nech sa páči slovo. 

 

Igor Urbančík 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni máte pred sebou zámer na zriadenie dvoch spojených škôl. Na 

základe rokovaní s mestskou časťou Ružinov a mestskou časťou Petržalka predkladáme zámer, 

ktorého cieľom je posilniť a skvalitniť ponuku základných škôl na území mesta Bratislavy. V prípade 

Spojenej školy Ostredková pôjde o základnú školu s triedou zameranou na športovú prípravu, ktorou 

čiastočne nahradíme už od tohto školského roka zaniknuté 8 ročné gymnázium, ale zároveň rozšírime 

v spolupráci s mestskou časťou aj ponuku smerom na nižšie ročníky, to znamená, že potenciálne 

rozšírime športovú prípravu už od tretieho, dokonca možnože ak bude dostatočný záujem zo strany 

klubov a zväzov aj od prvého ročníka základnej školy. V spolupráci s mestskou časťou Petržalka 

zároveň navrhujeme využiť súčasné kapacity bilingválneho gymnázia Pankúchová a nahradiť 8 ročné 



gymnázium, ktoré je na tomto bilingválnom gymnáziu základnou školou, kde našou ambíciou je 

ponúknuť Bratislave ďalšiu základnú školu s bilingválnou aspoň jednou, možno aj dvoma triedami. 

Využívame tak kapacity súčasného pedagogického zboru a zároveň pokúsime sa budovať silné 

a kvalitné školy. Súčasťou dohody s Petržalkou je zároveň aj náš prísľub, že pomôžeme mestskej 

časti vybudovať obdobnú základnú školu, ktorá bude rovnako ponúkať posilnené jazykové 

vzdelávanie. Samotný osobitný zreteľ zdôvodňujeme faktom, že na to aby tieto dve spojené školy boli 

zriadené najprv musia vzniknúť nové základné školy na územiach mestských častí, na čo 

potrebujeme aby formálne sme priestory na to potrebné, aj keď tie školy ešte nebudú fungovať 

prenajali mestským častiam. Pôjde len o procesný krok, ktorý umožní od prvého január vznik 

spojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, preto všetky náklady s týmto 

spojené bude znášať Bratislavský kraj a nie mestské časti. Pokiaľ mám správne informácie, tak 

obidve mestské časti už podali žiadosti na zriadenie základných škôl, takže potrebujeme schváliť ešte 

tento zámer a z neho vyplývajúce nájomné zmluvy, aby mohol byť celý proces spustený. V prípade 

otázok ich rád zodpoviem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Prvou prihlásenou, otváram týmto rozpravu. Prvou prihlásenou do rozpravy je 

pani poslankyňa Lýdia Ovečková. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne. Takže áno, za Petržalku potvrdzujem, že žiadosť na ministerstvo už odišla 

a veľmi pekne sa chcem poďakovať za tento úžasný, jedinečný projekt pánovi riaditeľovi a celému 

oddeleniu školstva, ktorí na tom teda robia a naozaj už nám chýba iba táto formalita, aby mohla 

vzniknúť naozaj jedna špičková škola a teším sa, že práve v Petržalke.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Martin Chren. 

 

Martin Chren 

 

Ďakujem. Úplne presne rovnako, chcel by som pánovi riaditeľovi Urbančíkovi, aj pánu predsedovi 

samosprávneho kraja poďakovať za úplne bezprecedentnú spoluprácu medzi Mestskou časťou 

Ružinov a úradu BSK. A toto je presne tá správna cesta po ktorej ak budeme kráčať najbližšie roky 

tak sa nám podarí urobiť veľmi veľa dobrých vecí.  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Faktická poznámka pán poslanec Buocik. 

 

Ján Buocik 

 

Ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni. Ja len doplním starostu mestskej časti v tom, že tam 

dlhodobo prebieha snaha o revitalizáciu toho športového areálu, teda konkrétne toho oválu, ktorý je 

v parku, alebo susedí s parkom Ostredková. Ja podľa aj dnešnej debaty s pánom riaditeľom 

Urbančíkom viem, že je ten proces na dobrej ceste a teším sa tomu, že naozaj okrem toho, že teraz 



sme formálne splnili tú možnosť aby tam naozaj mohli študovať deti, ktoré študovali predtým na 

8 ročnom gymnáziu, že aj budú mať na čom dobrom športovať. Takže tomuto sa teším a veľmi túto 

aktivitu podporujem. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Jánošík. 

 

Juraj Jánošík 

 

Ja by som z tohto miesta chcel takisto poďakovať predsedovi Jurajovi Drobovi, Igorovi Urbančíkovi, 

ďakujem všetkým, ktorý tento materiál pripravovali. Je to niečo skutočne dobré, ja to budem 

podporovať a chcel by som požiadať všetkých aby tento projekt podporili. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Zuzana Aufrichtová. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ja by som chcela rovnako podporiť myšlienku spájania a spolupráce, pretože je to cesta do budúcna 

a rovnako chcem pochváliť činnosť oddelenia školstva BSK a podobné aktivity, alebo podobné 

iniciatívy zvažujeme aj na úrovni Starého Mesta a škôl stredných, alebo teda základných a stredných, 

ktoré sú v katastri Starého Mesta, takže plne podporujeme takýto zámer spájania. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Chcem iba upozorniť, že na 

to, aby tento návrh prešiel je potrebných 30 hlasov, tak ak náhodou máte ešte nejakého kolegu, ktorý 

je vonku a viete, že je tu tak skúste ich smskou prizvať späť. Dovtedy odovzdám slovo návrhovej 

komisii, aby predniesla návrh uznesenia a následne budeme hlasovať. Nech sa páči, pán Machata.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne pán župan. Návrhová komisia v tomto bode predkladá na hlasovanie uznesenie tak, 

ako vám bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne, takže prechádzame teraz k tomu, aby ste sa prezentovali a hlasovali. Nech sa 

páči.   

 

Hlasovanie č. 15  
 

Ďakujem, konštatujem, že ZA hlasovalo 42 poslancov. Nikto nebol PROTI a nikto sa NEZDRŽAL. 

Uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované návrhovou komisiou a týmto ukončujem 11. bod 

a prechádzame k bodu 12.  

 



Bod č. 12  
 

Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malacky. O uvedenie 

tohto materiálu poprosím pána Matúša Šaraya, vedúceho právneho oddelenia.  

 

Matúš Šaray  

 

Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v návrhu tohto materiálu sa 

uchádzame o podporu prvého kroku smerujúceho k vysporiadaniu pozemkov v rámci areálu 

Gymnázia Malacky. Je to dlhoročne pôsobiaca stredná škola s tým, že drvivá väčšina pozemkov 

v tomto areáli nie je naša, je v cudzích rukách. Jednou časťou týchto pozemkov sú aj pozemky vo 

vlastníctve štátu, v správe vojenských lesov a majetkov Štátny podnik. Úrad začal na základe ich 

podnetu s nimi rokovať, výsledok tých rokovaní máte predložený na stole, kde máme šancu odkúpiť 

časť tohto areálu a tým sa aspoň malým krôčikom priblížiť k budúcemu usporiadaniu týchto vzťahov 

a vysporiadaniu majetku v rámci celého areálu. Cena, ktorá tam je uvedená vzišla zo znaleckého 

posudku, je na úrovni pod 35 euro na m2, takže sa nám javí vzhľadom na to, že to je širšie centrum 

Malaciek, je to veľmi dobrá cena. takže na základe uvedeného prosím o vašu podporu. Ďakujem 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvým prihláseným je pán 

poslanec Říha. 

 

Juraj Říha 

 

Ďakujem za udelenie slova. Nebudem hovoriť za seba, ale budem pravdepodobne hovoriť aj za 

kolegov, ktorí zastupujeme náš obvod, zároveň aj sedíme v rade školy tejto, tohto gymnázia. Pustili 

sme sa do neľahkej úlohy pred mnohými rokmi. Ja som rád, že sme to dosiahli do tejto fáze a chcel 

by som aj oceniť prácu úradu, oddelenia právneho, aj samotného riaditeľa, pána Viskupiča, pretože 

to nebolo jednoduché a uvedomme si, že vojenské lesy a majetky museli prehodnotiť aj cenu 

a spoločnými rokovaniami malackej samosprávy aj samotného úradu sa podarilo znížiť účtovnú 

hodnotu, aby sme odblokovali ten samotný prevod, čo sa podarilo a za čo by som chcel aj takto aspoň 

sprostredkovane poďakovať vedeniu Vojenských lesov. Nás čakajú ešte 2 pozemky, ktoré sú v tomto 

areáli, čiže máme tu nejakú referenčnú hodnotu a my samozrejme pán riaditeľ urobíme všetko pre to, 

aj za malackú radnicu, aby sme BSK pomohli, aby sme ten výsledok dosiahli. Milé kolegyne, milí 

kolegovia, ak sme sa do toho dali, prosím podporte tento materiál, aby sme pomohli aj samotnému 

gymnáziu, pretože tá situácia sa začína vyhrocovať vo vzťahu k iným vlastníkom pozemkov. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Vidanová. 

 

Lucia Vidanová 

 

Ďakujem za slovo. Tak Juraj Říha ma predbehol. My sme naozaj v minulom týždni mali rokovanie 

rady školy na ktorom nás poprosila aj riaditeľka o to, aby sa doriešila situácia s tými vlastníkmi 

pozemku, ktorých treba takisto doriešiť, to čo Juraj povedal, jednoducho aby sme vysporiadali unblock 

všetky pozemky, ktoré dnes gymnázium užíva. Poprosím o aktivitu aj zo strany právneho oddelenia, 



aby v čo najskoršom, najkratšom termíne sa urobili nejaké kroky smerom k tým vlastníkom, ktorí sa 

dožadujú svojich vlastníckych práv. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Peter Tydlitát. 

 

Peter Tydlitát  

 

Ďakujem za slovo pán župan. Chcem cteným kolegyniam a kolegom v prvom rade povedať 

a informovať ich o tom, že toto je vlastne také dedičstvo, ktoré sme obdŕžali od štátu, kedy v rámci 

reformy verejnej správy a štátnej správy pred viac ako 16, 17 rokmi, takmer 18 už pomaly. Sme získali 

dedičstvo také, kde štát garantoval, že sa to všetky tieto pozemky a majetkové pomery sa 

vysporiadajú voči samosprávam. Žiaľ dnes musíme sanovať tieto problémy práve kvôli tomu, aby 

sme zachovali kontinuitu výuky a ochránili toto zariadenie pred rôznymi, možno si dovolím tvrdiť, aj 

odvážnejšími špekuláciami. Takže ja ďakujem v prvom rade pánovi primátorovi z Malaciek, že bol aj 

tam veľký kus práce aby sa vedela dohodnúť veľmi slušná cena na odkúpenie tohto pozemku 

a zároveň by som chcel poďakovať aj úradu BSK, že tento proces bude ukončený, predpokladám, 

práve tým, to snaženie, že sa dnes schváli tá kúpa toho pozemku, ale zároveň by som rád apeloval, 

práve čo odznelo z úst pani kolegyne Vidanovej a pána primátora Říhu, že sú tam samozrejme ďalšie 

ataky práve na objekt tejto školy, takže by sme boli radi, keby sme aj tieto veci mohli začať 

prostredníctvom komunikácie Úradu BSK riešiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy, takže odovzdávam slovo návrhovej 

komisii, nech sa páči. A pardon, pán riaditeľ úradu, úplne som zabudol by rád zareagoval v skratke 

na túto tému. 

 

Marián Viskupič 

 

Ďakujem pán predseda. Pán poslanec Tydlitát ma trošku predbehol. Chcem aj ja takto poďakovať 

mestu Malacky a pánovi primátorovi za pomoc pri prvom kroku vysporiadania vlastne pozemkov 

Gymnázia Malacky a áno, ako už bolo povedané aj pani poslankyňou Vidanovou, čakajú nás ďalšie 

ťažké rokovania, ale sme nachystaní v tom pokračovať a urobíme maximum pre dovysporiadanie 

celého toho areálu. Bude to ešte ťažšie, než tento prvý krok, to je jasné. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne a teraz definitívne odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. My radi dáme prednosť pánovi riaditeľovi keď treba. Návrhová komisia predkladá 

na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem.  

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím aby ste sa prezentovali a hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 16  
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 40 poslankýň a poslancov. Nik nebol PROTI a nik sa 

NEZDRŽAL. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované a teraz uzatváram 

bod číslo 12 a otváram bod číslo 13. 

 

Bod č. 13  
 
Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy 

elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v katastrálnom 

území Ivanka pri Dunaji. Pán Šaray, nech sa páči, opäť máte úvodné slovo. 

 

Matúš Šaray 

 

Ďakujem. Takže v tomto prípade ide o materiál z tej kategórie nazvem to tradičných vecných bremien. 

Ide o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej v katastri Ivanky pri 

Dunaji. Ide o potlačenie, alebo podkopanie našej cesty, to znamená štandardný materiál 

s geometrickým plánom, so zákresom. Myslím si, že nič mimoriadne. Komisiami prešiel, odporúčaný 

na prerokovanie a schválenie, takže poprosím o jeho podporu. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem 

nikoho prihláseného do rozpravy tak ju týmto uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii, nech 

sa páči. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Návrhová komisia predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo písomne 

doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Teraz vás prosím, aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 17 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 38 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. 

Konštatujem, že uznesenie bolo schválené tak, ako bolo prezentované a týmto ukončujem bod číslo 

13 a otváram bod číslo 14.  

 

 



Bod č. 14 
 

Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019. Nech sa páči, s úvodným slovom k predkladanému 

materiálu, opäť by som chcel poprosiť pána riaditeľa finančného, Bošňáka. 

 

Ivan Bošňák 

 

Tak dobrý deň opäť, obmedzím to na tri vety. Už sme o tom hovorili. Toto je dotačná schéma, ktorá 

má štvrť milióna peňazí v sebe na základe tých percent, ktoré sú schválené vo VZN-ku, takže sa to 

niečím riadi. Schvaľujeme to skôr ako minulý rok, takže bude viacej času, vyhneme sa prázdninám, 

kedy by sa malo hlasovať, aby sa hlasovalo ešte pred prázdninami. Najdôležitejšia zmena, ktorú 

navrhujeme je a bolo to diskutované, skúsim to obhájiť je, že nebude maximálna výška tej dotácie nie 

5000 euro, ale 3,500 euro. Čo to spôsobí poviem rovno, že ak by bola minulý rok 3,500, tak zo 

140 projektov, ktoré boli by 123 dostalo, ale preto, že bola 5000, tak na základe hlasovania a tých 

súm, ktoré boli žiadané dostala len 80 projektov. Nuž všetci sa natrápili, všetci hlasovali, nakoniec 

mnohí nedostali pre tie komunitné projekty, rôzne kempy, záhradky, materské centrá a tak ďalej. Tá 

suma 3,500 to je, že 100 000 korún, to minúť a popritom hľadať nejakých ďalších, ktorí sa 

samozrejme na tom budú podieľať je myslím zásadná. Ja poviem jednu hranicu, na magistráte sú 

schémy, či už kultúra, šport, alebo kdekoľvek, 1500 euro je limit. Veľká Bratislava. Takže 3,500 nám 

umožní viacerým, ktorí sa zapoja, určite ich bude tohto roku viacej ako minulý rok, lebo je viac času 

a už to poznajú, plus proces je ďaleko jednoduchší podporiť viacej projektov. Hlasovanie bude kratšie, 

opäť sme prístupní tomu, aby sme do vašej obce, mesta, mestskej časti prišli vysvetliť občianskym 

združeniam čo to je, ale je to mega jednoduché. Tí čo neuspeli prípadne v rôznych výzvach BRDS, 

môžu sa uchádzať o participatívny rozpočet. Doporučujem, aj rybári, aj všetci, len sa bude musieť 

hlasovať, aby sa dostali hore, ale dozrieme na to, aby to bolo férové. To je zhruba všetko, ak nám 

nejaké peniaze dostali, tak potom musíme zmeniť VZN a teda v septembri prípadne tam vieme 

prihodiť prachy a oni ich stále minú, aj tí, čo sú pod čiarou a zabezpečíme, aby peniaze išli aj do 

regiónov. Takže toľko k participatívnemu rozpočtu. To potrebujeme schváliť a tak to pôjde. K tomu sa 

už vracať nebudeme. Ak budeme chcieť niečo zmeniť, tak potom vo VZN na budúci rok. Zase 

zásadná schéma k štvrť miliónu euro, opäť povzbudzujem všetkých ostatných aj mestské časti, je to 

zrealizovateľné za 3 týždne, vyhlásiť, zdokumentovať, odsúhlasiť, dať hlasovať občanom vo vašej 

obci a potom im posunúť peniaze, nech sa páči, inšpirujte sa, sme k dispozícií s odbornou pomocou. 

Takže opäť sa uchádzame o váš súhlas a podporu. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem veľmi pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadnu 

prihlášku do rozpravy, tak ju týmto uzatváram a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujem pekne. Návrhová komisia opäť predkladá na hlasovanie uznesenie tak, ako vám bolo 

písomne doručené spolu s materiálom. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Prosím prezentujte sa a hlasujte teraz. 



Hlasovanie č. 18 
 

Ďakujem za hlasovanie. ZA bolo 37 poslancov, 1 bol PROTI, 1 sa ZDRŽAL. Konštatujem, že 

uznesenie bolo prijaté v jeho prednesenom znení. Uzatváram bod číslo 15 programu, prepáčte, 

uzatváram bod číslo 14 programu a prechádzame na bod číslo 15. 

 

Bod č. 15 
 

Informácia o implementácii projektov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

Bratislavský samosprávny kraj 2014 – 2020. Máte pred sebou, panie poslankyne, páni poslanci 

materiál z Odboru implementácie operačných programov a preto poprosím jeho riaditeľa, pána 

Milana Rajčáka, aby nám materiál uviedol. Mila, nech sa páči. 

 

Milan Rajčák 

 

Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dámy a páni. Aj keď 

programové obdobie IROP ešte nie je na konci, predložili sme vám informáciu o jeho implementácií 

v podmienkach BSK. Je všeobecne známe, že tento operačný program sa začal na Slovensku 

realizovať s 2 ročným omeškaním. Napríklad zmluvy o delegovaní kompetencií SORO pre 

Bratislavský kraj boli podpísané až v marci 2016. Pre BSK bol tiež stanovený veľmi územný 

implementačný model. To znamená, tento model rozdeľuje kraje na 3 subregióny, ktorých tento 

operačný program administrujú 3 subjekty s odlišnými delegovanými kompetenciami. No a ba čo viac 

teda ešte zdĺhavý dvojkolový hodnotiaci proces, ktorý pozostáva z výberu a hodnotenia projektových 

zámerov a potom zase hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok je tiež jeden z dôvodov, 

prečo sa len veľmi pomaly rozbiehala implementácia a čerpanie nenávratných finančných príspevkov 

z tohto operačného programu. Dnes už máme informáciu z 13. marca, kedy je jasné, že IROP sa 

v dôsledku pomalého čerpania a nízkej absorpčnej kapacity dostal do takzvaného dekomitmentu, to 

znamená, že Slovensko musí vrátiť Európskej komisii takmer 39 miliónov eur pre nečerpanie. Napriek 

týmto skutočnostiam, ktoré som povedal sa v BSK podarilo v roku 2018 zdvojnásobiť hodnotu 

uzatvorených zmlúv, teda kontrahovanie a tiež zrýchliť čerpanie. K 30.1.2019 pomáhame 

implementovať na Odbore implementácie operačných programov 57 schválených projektov vo výške 

celkových oprávnených výdavkov 17,3 milióna eur. V rámci územia RIÚS, to je tá časť územia, kde 

náš kraj má delegované plné kompetencie ako sprostredkovateľský orgán dosahujeme až 

93% úspešnosť schvaľovania projektov. No a na záver tá dobrá správa, že aj vďaka zrýchleniu 

implementačných procesov v našom kraji sa podarilo dosiahnuť dostatočnú úroveň kontrahovania 

a čerpania prostriedkov tohto operačného programu. To znamená, že krátenie alokovanej čiastky 

finančných prostriedkov pre IROP v rámci zmieneného dekomitmentu sa nedotkne nášho kraja. 

Alokované financie nám v kraji zostanú a Bruselu nevrátime ani cent v tejto chvíli. Takže ďakujem za 

pozornosť.  

 

Juraj Droba 

  

Ďakujem veľmi pekne. Otváram teraz rozpravu. Nech sa páči, môžete sa prihlásiť. Prihlásil sa ako 

prvý pán poslanec Juraj Říha, nech sa páči odovzdávam slovo. 

 

 

 

 



Juraj Říha 

 

Pán riaditeľ dovolím si nadviazať na vaše slová o tom, že sa nečerpá. Môžem vám povedať 

zodpovedne za nás primátorov a starostov, že každý jeden sa uchádza o každú jednu typ podpory, 

ktorý tu je, ale je nutnosť, už som to dnes vyslovil zvolať Radu partnerstva. Nie je možné, aby 

Ministerstvo pôdohospodárstva už tretí krát posúvalo termín na predkladanie výziev. Jednoducho my 

sme v území pripravení, my máme stavebné povolenia zamašličkované a neustále posúva 

ministerstvo termín. Zároveň prosím, to je aj poznámka k činnosti úradu. Ja veľmi vnímam a pozitívne 

prijímam aj tú správu, ktorú ste povedali, že sa nedotkla, nedotkla sa nás úprava v našom 

Bratislavskom kraji, ale teraz sme vo fáze podávania projektov, prosím vnímajme to, že o chvíľu sa 

presunieme do fáze implementácie. Už len samotná časť, ktorú budeme potrebovať veľkú súhru 

s vami ako SORO je schvaľovania ex ante kontrol verejných obstarávaní a zároveň aj kontrol po 

verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy. Toto musíme na toto sa sústrediť, pretože toto bude 

teraz tá vec, ktorú my budeme potrebovať od vás, aby sme spustili. My na to pripravení sme, ale 

prosím, tlmočte ministerstvu ako riadiacemu organu. Nemôže sa stať, že škôlky, sociálne služby sú 

posúvané na tretí krát termín. Lebo sa stane to, čo sa stalo v 2015 roku, keď som mal 6 mesiacov na 

to, aby som postavil a skolaudoval nadstavbu škôlky, pretože už nebolo možné posúvať. Nepočítajme 

automaticky s predĺžením o 3 roky. Toto je chybné. Začnime sa pripravovať tak, ako sme mali iný 

materiál, nový  programový dokument 2020+. Toto by malo byť pán riaditeľ úradu teraz naša priorita. 

Musíme sa spoľahnúť na tie kontroly pri verejných obstarávaniach. Ja samozrejme vítam, že to aj 

robíte, ale toto bude tá fáza do budúcnosti. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Nemáme žiadne ďalšie príspevky do rozpravy. Ešte udelím slovo pánovi 

Rajčákovi, chce sa vyjadriť či netreba?  

 

Milan Rajčák 

 

Myslím, že to robíme všetko, posilnili sme kapacity. 

 

Juraj Droba 

 

Dobre, uzatváram tým pádom rozpravu a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu berie na vedomie Informáciu 

o implementácii projektov Integrovaného regionálneho operačného programu Bratislavský 

samosprávny kraj 2014 – 2020. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás aby ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

 

 



Hlasovanie č. 19 
 

ZA hlasovalo 37 poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Konštatujem, že uznesenie bolo 

schválené v jeho prezentovanej podobe. Uzatváram tým bod číslo 15 a otváram bod číslo 16. 

 

Bod č. 16 
 

Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja za rok 2018. Panie poslankyne a páni poslanci máte pred sebou materiál, ktorý vám predstaví 

pani Agáta Mikulová, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry. Nech sa páči Agátka.  

 

Agáta Mikulová  

 

Ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci predkladáme materiál, je 

to informačný materiál, ktorý predstavuje činnosť, aktivity, podujatia a základné štatistické 

a ekonomické údaje o kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Celkovo týchto 

kultúrnych zariadení máme 7, sú to 4 divadlá, jedno kultúrno-osvetové stredisko v Modre, múzeum 

a knižnicu v Pezinku. Aktivity, ktoré kultúrne zariadenia vykonávajú sú v súlade a v kontexte so 

všetkými strategickými a programovými dokumentami a v kooperácií aj s našim Odborom cestovného 

ruchu a kultúry. Zároveň by som rada uviedla, že správa predstavuje veľmi dôležité aktivity, ktoré 

napomáhajú na vytváraní dobrého mena na Bratislavskej župy doma aj v zahraničí či sa týka už aktivít 

a pri realizácií rôznych podujatí a projektov či už na území BSK, alebo aj v zahraničí, aj v koordinačnej 

a metodickej činnosti jednotlivých kultúrnych zariadení. Takže tento materiál prešiel komisiou aj 

gesčnou, to znamená Komisiou kultúry a Finančnou komisiou bez pripomienok. Ešte by som rada 

doplnila, že v danom materiály sú uvedené aj informácie, čo sa týkajú aj štatistických ukazovateľov 

a samotného rozpočtu kultúrnych zariadení. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Ďakujem pani riaditeľke. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Keďže sa nikto nehlási, návrhová komisia 

má slovo. 

 

Marek Machata  

 

Ďakujeme pekne. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu berie na vedomie Správu o činnosti 

kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018. 

Ďakujem. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Kolegyne, kolegovia, prezentujme sa a hlasujme teraz. Ďakujem. 

 

Hlasovanie č. 20 
 

ZA bolo 35 poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, nikto nebol PROTI. Dvaja nehlasovali, jeden z nich 

nestíhal. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem vám veľmi pekne. Pristúpime k ďalšiemu bodu a tým je bod 

číslo 17.  

 



Bod. č. 17 
 
Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2018. Pani 

riaditeľka nech sa páči, máte slovo. 

 

Agáta Mikulová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Je to obdobný materiál ako Správa o činnosti kultúrnych zariadeniach. To 

znamená, toto je informatívny materiál o činnosti Odboru cestovného ruchu, kultúry v napĺňaní 

strategických aktivít a strategického rozvoja v oblasti cestovného ruchu. V samotnom materiály sú 

uvedené veľmi dôležité projekty, ktoré sa nám podarilo v priebehu roku 2018 zrealizovať, medzi 

ktorými by som uviedla veľmi zaujímavé je napríklad vybudovanie rozhľadne v Modre, takisto 

prevádzka Malokarpatského expresu, to znamená autobusového spojenia do Malých Karpát. Dôležitý 

infraštrukturálny projekt vlaku Záhoráčik pre Dolné Záhorie. Takisto vybudovanie a vytvorenie 

stratégie pre novovznikajúcu destináciu Malého Mošonského Dunaja, alebo prípadne ďalšie aktivity 

aj pri zasielaní pripomienok, čo sa týka legislatívnych zmien v zákone, napríklad aj o dráhach, aby 

napríklad cestovnoruchárske projkety mohli byť podporené aj z Ministerstva dopravy. Samotný 

materiál vlastne predkladáme pravidelne a bol, prešiel Komisiou cestovného ruchu a takisto 

Finančnou komisiou bez pripomienok. Ďakujeme vopred za podporu.   

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu 

prihlášku do rozpravy, takže ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii.  

 

Marek Machata 

 

Ďakujeme pekne pán župan. Zastupiteľstvo BSK po prerokovaní materiálu berie na vedomie 

Informáciu o hodnotení plnenia Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za 

rok 2018. Ďakujem.  

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Poprosím teraz a by ste sa prezentovali a hlasovali. 

 

Hlasovanie č. 21 
 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov. Nikto nebol PROTI, nikto sa 

NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené v jeho prednesenom znení. Ukončujem bod č. 17 a otváram 

bod číslo 18. 

 

Bod č. 18 Rôzne 
 

Dovoľte, aby som na úvod rôzneho veľmi, veľmi pekne poďakoval pani riaditeľke Janke Zlámalovej, 

ktorá sa lúči s našim úradom a hoci vyzerá poviem ako zachovalá tridsiatnička, tak ide do dôchodku, 

čo som sám nechcel veriť. Chcem jej poďakovať za všetko čo pre úrad spravila. Bude určite pozvaná 

na náš zamestnanecký vianočný večierok. Berieme ju stále ako súčasť partie a doprajeme jej oddych. 

Janka, veľmi pekne ďakujem za celý úrad a idem tam za vami osobne. Dobre, pokračujeme v bode 



Rôzne. Ja by som vám chcel jeden oznam povedať, niečo na čo som osobne veľmi hrdý a teším sa 

z toho. Včera sme otvorili informačné miesto s názvom Gate to Bratislava vo Viedni. Je to približne 

25m2 na najpromintnejšej lokalite Viedne na Sweden Platzi, 5 minút peši od Stefansdomu. Je to 

priamo v prístave Twin City liner-u. Poviem k tomu pár slov. Je to priestor, ktorý nám mesto Viedeň 

a prístavy mesta Viedeň opakovane ponúkali. Ponúkali ho od primátora Ďurkovského, cez primátora 

Vtáčnika až po primátora Nesrovnala. Nikto na to nereagoval. Župa na to tiež niekoľko rokov 

nereagovala. Nám sa podarilo za necelé 3 mesiace dohodnúť nájomné, kde komerčná cena 

nájomného sa odhaduje na 3000eur a viac. Predstavitelia mesta Viedeň kvôli konkrétnemu jednému 

človeku, ktorý veľmi pozitívne vníma Bratislavu a Slovensko, tak v podstate za nejaké prevádzkové 

náklady typu 200, alebo 300 euro mesačne máme nádherný flek v centre Viedne, kde plánujem veľmi 

agresívnym spôsobom propagovať atrakcie Bratislavského kraja a nebude to len marketing na tých, 

ktorí už majú lístok na loď do Bratislavy, ale tí ľudia budú vychádzať z tej kancelárie, budú lákať ľudí 

do kancelárie, aby si pozreli materiály o Bratislavskom kraji. Rozbiehame to. Samozrejme, že chcem 

do partie zobrať aj Mesto Bratislava. Verím a dúfam, že sa bude podieľať na prevádzkových 

nákladoch. Boli sme tam aj s pani starostkou Aufrichtovou zo Starého Mesta. Myslím si, že toto je 

krok správnym smerom a tak, ako som sľúbil pred voľbami, viedenský trh s 2 miliónmi solventných 

ľudí je pre nás naozaj primárny a kľúčový a som veľmi rád, že sme to rozbehli. Takže toto je prvá 

správa. Druhá je, že Twin City liner má dvojnásobne väčšiu kapacitu. Včera sme išli z Viedne do 

Bratislavy po prvý krát a budem sa snažiť zorganizovať podujatie tak, aby sme všetci poslanci spolu 

mohli ísť. Myslím si, že je to aj v ich záujme, aby sme čo najviac potom túto linku propagovali. Niektorí 

z vás, tí ktorí sú v komisii cestovného ruchu včera boli, ale chcem aby ste toto zažili všetci. Nejak to 

vymyslíme. Ale najneskôr nejak do jesene určite chcem  takéto niečo zorganizovať. Toľko z mojej 

strany. Dovoľte ešte sa vás spýtať či má niekto z vás niečo do bodu Rôzne. Pán poslanec Drotován, 

nech sa páči. 

 

Michal Drotován 

 

Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať, či by bolo možné na budúcom zastupiteľstve dať nejaký krátky 

materiál ohľadom hospodárenia firiem, ktoré sú vo vlastníctve, alebo v nejakom čiastočnom 

vlastníctve BSK. Jedná sa najmä o firmu RCB, ktorá je vlastne 62% vo vlastníctve BSK a 32% je vo 

vlastníctve..... nezrozumiteľná zvuková stopa (pokazený mikrofón).  

 

Juraj Droba  

 

Ja navrhujem, že by ste si prípadne presadli a použili susedov mikrofón. Poprosíme zapnúť. Skúsme 

zapnúť pána poslanca Buzáša, ak teda, sa zapína sám vlastne. Ručný mikrofón nemáme? Máme. 

 

Michal Drotován 

 

Tak ja sa ospravedlňujem, že som tu všetko tu zrušil. Ja by som iba poprosil, že aby bol pripravený 

nejaký materiál, lebo by som rád na ďalšom zastupiteľstve, kde by boli tak polopatisticky vysvetlené 

tie body v rámci firiem, ktoré sú vo vlastníctve, alebo spoluvlastníctve BSK, lebo keď som pozeral 

ročné závierky, ktoré vlastne budú aj tento rok, vlastne sa odovzdávajú do konca mesiaca, tak z nich 

nie je ako keby možné zistiť v podstate ten ekonomický stav a nejaké možno nákupy a podobne, lebo 

RCB-čka mala 2017 stratu viac jak jeden milión eur po zdanení a rok predtým mala skoro 100 000 eur 

zase plus, takže sú to také veci, čo by bolo možno dobré všeobecne aj pre obyvateľov aj pre nás, aby 

sme mali informáciu stručnú a jasnú v rámci zastupiteľstva nasledujúceho. Ďakujem. 

 



Juraj Droba  

 

Ďakujem. Ešte na upresnenie. Ide iba o iba o RCB, alebo máte záujem aj o všetky. 

 

Michal Drotován 

 

Všetky firmy by bolo dobré, aby bolo taký jednotný nejaký, aby aj ľudia vedeli. lebo keď napríklad ja 

človek bežný, tu sa jeden občan na mňa obrátil a pýtal sa, že prečo je RCB v strate milión a predtým 

bola v pluse 100 000 a ja som mu naozaj nevedel povedať, lebo z tej ročnej závierky ťažko to vyčítať. 

Takže to by som poprosil. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Dobre. Zadaniu rozumieme a budeme na tom pracovať. Máme vyše mesiaca myslím do ďalšieho 

zastupka, takže. Ďalším prihláseným do, faktická poznámka pán poslanec Krúpa. 

 

Jozef Krúpa 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja možno, myslím si, že by možno nebolo zlé keby súčasťou pravidelného 

programu boli aj interpelácie. A v podstate takéto veci by sa mohli dostať normálne do programu, aby 

bolo vlastne tým pádom aj automaticky zaužitá reakcia teda úradu. Aby boli pravidelnou súčasťou 

programu by boli.  

 

Juraj Droba  

 

Interpelácie vždy boli súčasťou bodu Rôzne, takže. 

 

Jozef Krúpa  

 

Okey. Ale nie len odpoveď, ale aj samotná. 

 

Juraj Droba  

 

Tlačivá sú pripravené, takže tie interpelácie kedykoľvek. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán 

poslanec Tydlitát. Nech sa páči. 

 

Peter Tydlitát 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja využijem ten proces a procedúru interpelácie. Mám záujem, aby 

nám Bratislavská integrovaná doprava, respektíve kancelária vypracovala vyhodnotenie zatiaľ za 

toho pol roka čo sa urobili tie zmeny, lebo bohužiaľ nakoľko som zástupcom, voleným zástupcom 

regiónu zo Záhoria, stále sa kopia sťažnosti na meškanie vlakov, následne nestíhanie spojov 

autobusových do vzdialenejších obcí. To znamená, že nič sa nezmenilo oproti tomu, čo sme 

rozporovali pred pol rokom, že to bolo trošku veľmi narýchlo celý ten grafikon urobený a myslím si, 

že by to už mali pravdepodobne urobiť v prvom rade ľudia z praxe a nie tabuľkoví inžinieri, nech sa 

na mňa nikto nehnevá, ale toto ja považujem za veľké faux pas voči našim obyvateľom. Ďakujem. 

 

 



Juraj Droba  

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Šíbl.  

 

Jaromír Šíbl 

 

Ďakujem. Určite ste si všimli, že Európsky parlament schválil nariadenie o zákaze jednorazových 

plastov a pri tejto príležitosti môžem povedať, že som veľmi šťastný, že v tejto miestnosti okrem jednej 

malej PET fľašky nevidím jediný kúsok jednorazového plastu za čo chcem osobitne poďakovať 

vedeniu úradu a verím, že teda v tomto budeme nasledovania hodným príkladom aj pre ostatné 

samosprávy na Slovensku a možno aj mimo Slovenska a takisto by som chcel poďakovať tým, ktorí 

sa nám postarali o chutné občerstvenie, že dá sa to aj bez tých plastov. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďakujem. Toto je cesta, ktorou sa budeme uberať aj ďalej. Chcem sa spýtať, mohli sme sa stretnúť 

v lese u Slivu? Asi pred 2 týždňami? Dobre. Aj ste si poznačili ŠPZtku, vylustrovali ste ju a zistili, že 

je to župné auto, áno? Dobré.  Pre vašu informáciu nachádza sa tam 5 muničných skladov 

v dezolátnom stave, pracujeme na tom aby sme ich odstránili, aby sme les vrátili Bratislavčanom. 

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Buzáš.  

 

Peter Buzáš 

 

Ďakujem za slovo. Na dnešnú tému v dotáciách bola nezvyklá diskusná aktivita mojich kolegov 

a najviac som si zapamätal slovo transparentnosti. Chcel by som byť konštruktívny a už som nechcel 

v tom bode pridávať ďalší diskusný príspevok, ale rád by som teraz navrhol, ak by sme teda sa vedeli 

s tým stotožniť, v rámci transparentnosti ku každému tomu projektu, ktorý žiadal by sme mohli pripojiť 

krátku tabuľku za posledných 5 rokov, koľkokrát žiadal, koľko žiadal a koľko dostal. Vrátane tých, 

ktorým bolo vyhovené, ale aj tým, ktorým vyhovené nebolo. Som si vedomý toho, že to nie je úplne 

jednoduchá práca a tak isto to ani neočakávam na požiadanie, ale myslím, že by to prospelo 

k celkovej atmosfére aj dôveryhodnosti. Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Zareagujem tak, že budeme sa k tej téme vracať hneď po dnešnom zastupiteľstve. Pán poslanec 

Solga hovoril, že najneskôr v septembri musíme na tom znova začať robiť, takže určite sa pozrieme 

aj na tento podnet. Príde mi to, keď teda netrúfam si súdiť váš názor, ale príde mi to krok správnym 

smerom tiež. Takže ak to nebude technicky ťažké zrealizovať, tak rozhodne to je dobrý podnet. 

Ďakujem.  

 

Peter Buzáš 

 

Ďakujem. 

 

Juraj Droba  

 

Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Říha. Nech sa páči. 

 



Juraj Říha 

 

Ďakujem pekne. Na ostatnom zasadnutí som nechcel písomne predkladať interpeláciu k prevzatiu 

zrekonštruovaného príjazdu do Malaciek, kde som poukázal na rozdielne výškové spoje na asfaltovej 

komunikácií. Od môjho ostatného zasadnutia tu spolu s vami nielenže prišlo k náprave, ono neprišlo, 

ale ešte boli pridané aj odrazky do stredu, čiže ako keby sme už ani nepočítali s tým, že budeme 

niečo opravovať. Prosím vás, nebudem to dávať opätovne písomne už druhý krát, ale venujme tomu 

pozornosť. Ale skôr by som ešte v rámci tohto príspevku požiadal pán predseda, alebo pán riaditeľ. 

Mestá, obce u nás čakáme na Program odpadovej politiky BSK. Je to jeden veľmi dôležitý dokument, 

pretože my až po schválení Programu odpadovej politiky môžeme začať pripravovať naše, mestské. 

Ten zákonný limit je dávno za nami, kedy tento Program odpadovej politiky mal byť. Na 

ospravedlnenie BSK, čakali sme zasa na štátny Program odpadovej politiky, čiže tá vlna sa prenáša, 

ale dostali sme sa do takej absurdnej situácie, že máme apríl, budeme mať apríl a Program odpadovej 

politiky, ktorý by sme mali schvaľovať má končiť v roku 2020. Čiže ja už som vážne pred postavením, 

pred otázkou, či vôbec to má zmysel u nás v mestách a obciach to robiť. A dávam si jednu poznámku, 

takú ideovú pre vás a pre vašich kolegov, ja nechcem byť dnes tu, už som pomaly plašil za eurofondy, 

ale nechcem plašiť ani v oblasti odpadovej politiky, ale prosím začnime sa zaoberať, že v regióne 

Bratislavskom po OLE a spaľovni v Bratislave máme na území kraja len jednu regulárnu skládku a to 

je A.S.A FCC v Zohore, ktorej kapacita sa blíži ku koncu. Ja nechcem byť tým prorokom zlých správ, 

ale môžeme sa dostať do veľmi vážneho problému už v roku 2024. A vieme si predstaviť tie dôsledky 

pre celý región čo môže nastať. Prosím akcentujme to, nemusíme to rozvíjať, ale v rámci Programu 

odpadovej politiky BSK by sme sa mali minimálne tejto jednej časti tým začať zaoberať. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím s faktickou poznámkou pani vicežupanku Alžbetu Ožvaldovú. 

 

Alžbeta Ožvaldová 

 

Kolega, chcem ti len povedať, že minule keď si hovoril o tom, že tá cesta tam nie je v poriadku, chcem 

ti potvrdiť, že pán Kuklovský dostal túto úlohu. Boli aj vonku, aj majú odfotené tie nezrovnalosti a bude 

sa na tom pracovať. tak len toľko k tomuto. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalšia faktická poznámka, pani vicežupanka Pätoprstá. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ja len chcem, alebo môžem dať aj, jasné. Čiže okresný úrad v sídle kraja má robiť toto, my sme už 

o tom hovorili, aj som teda žiadala našich ľudí, aby sme na tom začali robiť, mi dali proste informáciu 

z legislatívneho hľadiska to nemôžme robiť my. My musíme to žiadať okresný úrad. Ideme ich 

urgovať, ale toto bohužiaľ nemôže robiť župa. My môžeme robiť strategický materiál, ale nie 

konkrétne toto.  

 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do bodu Rôzne. Konštatujem, že sme dostali žiadosť 

o vystúpenie od pána Maxima. Chcem sa ho spýtať, že či je v sále? Pána Maxima v sále nevidím. 

Dostali ste písomne všetci do mailu kvôli protokolu od pána riaditeľa úradu jeho sériu sťažností 

a obvinení na adresu BSK. Nevidím ho naozaj tu, takže asi ani nemusíme hlasovať o tom, či mu 

udelíme slovo. Konštatujem, že uzatváram bod Rôzne. Chcem vám poďakovať za dnešné 

zastupiteľstvo, ako vždy konštruktívne a mám z toho veľkú radosť. Nasledujúce rokovanie bude 

14. júna 2019. Dovoľte, aby som vás teraz pozval na obed. Pripravili sme vývar s pečeňovými 

knedličkami, kuracie prsia na grile s nivovou omáčkou, ryžu, šalát, alebo vyprážaný karfiol, zemiaky 

a tatarskú omáčku. Nech vám chutná, ako sa hovorí po česky. Ďakujeme.  
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