
Z Á P I S N I C A  č. 1 /2022  
  

Z online rokovania Komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja   
zo dňa 18. 1. 2022 o 10:00 hod.   

v zasadacej miestnosti č. 214 na II. poschodí Úradu BSK  
  
 
 
Členovia:  Solga Oliver   

Adamec Igor  
Aufrichtová Zuzana   
Buzáš Peter  
Greksa Marián  
Farkašovská Ľudmila  
Machata Marek  
Rattajová Zuzana  
Vidanová Lucia  

  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení:  

Tajomník:  Alžbeta Fialová 

Ostatní prizvaní: podľa prezenčnej listiny  
Hostia:  podľa prezenčnej listiny  

  
  

PROGRAM ZASADNUTIA  
  

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Body rokovania komisie  

  

Bod 
č. 1  

PRACOVNÝ NÁVRH - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2021 

 

Bod 
č. 2  

PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení 

o prenájme Nadácie Cvernovka a Návrh na zmenu časti uznesenia Z BSK č. 51/2016 

zo dňa 10.03.2016, uznesenia Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017, uznesenia Z BSK 

č. 149/2019 zo dňa 14.06.2019 a uznesenia Z BSK č. 256/2020 zo dňa 29.05.2020, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

.  

Bod 
č. 3  

PRACOVNÝ NÁVRH všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja a o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným 

umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 

 
 

3. Rôzne  

Analýza činnosti Divadla LUDUS  
 

4.  Záver  



  
1. Otvorenie  

  
Rokovanie Komisie kultúry sa začalo o 10:10 hod, nakoľko štyria poslanci mali problémy 
s pripojením sa k online schôdzi.  

Predseda komisie O. Solga privítal zúčastnených, konštatoval, 
komisia je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. Program zasadnutia komisie bol 
poslancom doručený v pozvánke. Členovia komisie schválili hlasovaním návrh programu 
zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu.  
  
Hlasovanie:  

prítomní:  9   (Solga O., Adamec I.(telefonicky), Aufrichtová Z., Buzáš P., Farkašovská 

Ľ., Greksa M.(telefonicky), Machata M., Rattajová Z., Vidanová   
za  9 
proti:    0  
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0     
 
     

2. Body rokovania komisie  
 

Bod 
č. 1  

PRACOVNÝ NÁVRH - Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 

kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2021 

 

 
Materiál prezentoval: Milan Slezák, hlavný kontrolór 
Hlasovanie:  
prítomní:  9 (Solga O., Adamec I.(telefonicky), Aufrichtová Z., Buzáš P., Farkašovská Ľ., 

Greksa M.(telefonicky), Machata M., Rattajová Z., Vidanová   
za:   9 
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 1:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a zobrať na 
vedomie v predloženej podobe. 
 

 

Bod 
č. 2  

PRACOVNÝ NÁVRH – Správa o plnení podmienok nájmu v zmysle platných uznesení 

o prenájme Nadácie Cvernovka a Návrh na zmenu časti uznesenia Z BSK č. 51/2016 

zo dňa 10.03.2016, uznesenia Z BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017, uznesenia Z BSK 

č. 149/2019 zo dňa 14.06.2019 a uznesenia Z BSK č. 256/2020 zo dňa 29.05.2020, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

 
Materiál prezentoval: doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry 
Doplňujúce informácie poslancom poskytol JUDr. Matúš Šaray 

 
Hlasovanie:  
prítomní:  9  (Solga O., Adamec I.(telefonicky), Aufrichtová Z., Farkašovská Ľ., Greksa 

M.(telefonicky), Machata M., Rattajová Z., Vidanová    
za:   8   
proti:    0   



zdržal sa:  1 (Buzáš P.)   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 2:  
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na Zastupiteľstve 
BSK.  
 
 

Bod 
č. 3  

PRACOVNÝ NÁVRH všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja a o poskytovaní finančných prostriedkov jazykovým školám, základným 

umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 

 
 
Materiál prezentoval: Mgr. Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže 
a športu 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  9 (Solga O., Adamec I.(telefonicky), Aufrichtová Z., Buzáš P., Farkašovská Ľ., 

Greksa M.(telefonicky), Machata M., Rattajová Z., Vidanová  ) 
za:   9 
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
Uznesenie č. 3:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.  
 
 
 

3.  
Rôzne  

  

V bode Rôzne vedúca odd. kultúry pani Waradzinová informovala poslancov 
o minuloročných zisteniach, týkajúcich sa Divadla LUDUS. Oboznámila členov komisie 
s plnením úloh o zájazdovej a prevádzkovej činnosti divadla. Ďalšie zistenia sa týkali 
finančného manažmentu divadla, spolu s odd. rozpočtu zistili dlhodobé malé čerpanie 
rozpočtu a veľký zostatok na účte, a nárazové veľké objemy platieb v poslednom mesiaci 
roka. Takisto skonštatovala aj nedostatočné vyvíjanie úsilia na získanie potenciálnych 
divákov a v oslovovaní základných a stredných škôl.   
Po stretnutí predstaviteľov Divadla LUDUS s poslancami Kultúrnej komisie v septembri roka 
2021 sa nenaplnili očakávania, ani vytýčené ciele, ktoré poslanci predstaviteľom Divadla 
LUDUS uložili.  
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Vidanová L. a Machata M., ktorí vyjadrili rozčarovanie zo 
stavu, v ktorom sa divadlo nachádza, zvlášť s prihliadnutím na fakt, že divadlá a ich 
fungovanie sú v čase pandémie pod drobnohľadom spoločnosti.  
Pre porovnanie výkonnosti a alternatívnych spôsobov získavania a udržania diváka uviedla 
pani Waradzinová Bratislavské bábkové divadlo, ktoré aj napriek pretrvávajúcej pandémii 
vyvíja veľké úsilie pri vyhľadávaní interaktívnych spôsobov prezentácie inscenácií ale aj 
projektov edukačného charakteru v rámci online priestoru. 



Podľa tvrdení predstaviteľov Divadla LUDUS školy nemajú o tieto aktivity záujem, pani 
Waradzinová však vyjadrila presvedčenie, že podstata problému môže spočívať tak 
v nedostatku skúseností v náborových aktivitách, ako aj v prístupe k uloženým povinnostiam.  
Po odprezentovaní tohto problému sa poslanci jednohlasne zhodli na potrebe vykonania 
finančnej a vecnej kontroly BSK do Divadla LUDUS, za účelom preverenia týchto 
skutočností. Za vyslanie kontroly hlasovalo všetkých 9 poslancov. 
 

 

 

 

4. Záver  
Predseda Komisie kultúry Oliver Solga poďakoval zúčastneným a konštatoval, že program 
rokovania komisie sa naplnil. V čase 10:45 bolo zasadnutie Komisie kultúry ukončené.  
  

  
  
  

                                
      
                                                                                      Mgr. Oliver Solga v. r.  
                                                                                      predseda Komisie kultúry  
  
  
Zapísala:  
Alžbeta Fialová  
tajomníčka Komisie kultúry  
 


