
 

Z Á P I S N I C A  č. 10/2019 
 

zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 28. 5. 2019 o 9:00 hod. v priestoroch Divadla ARÉNA, Viedenská cesta 10, následne 

v zasadacej miestnosti č. 214 na II. poschodí Úradu BSK 
 

 
Členovia: Zuzana Rattajová, predsedníčka  

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

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

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

2. Body rokovania komisie 
 

 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na 
štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Bratislavského samosprávneho 
kraja č..../2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo 
s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva 
Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 

Bod 
č. 3 

 

Pracovný návrh - Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok 
a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 
1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 



 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 
2018. 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií 
z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019. 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2018. 
 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh -  Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 
29. 03. – 14. 06. 2019. 
 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh -  Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 
24.06.2016 a č.100/2017 zo dňa 29.092017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 
zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na schválenie zmeny 
spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol prenajatý areál 
bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Bod 
č. 9 

Pracovný návrh -  Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 
51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti 
Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych 
umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – 
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. 
 

Bod 
č. 10 

Pracovný návrh - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.  

Bod 
č. 11 

Pracovný návrh -  Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 vykonanej na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

 

Bod 
č. 12 

Pracovný návrh -  Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 

 
 
 

3. Rôzne 
Možnosti podpory strategických podujatí v BSK (p. predsedníčka Z. Rattajová) 

 
4. Záver 



 

 
1. Otvorenie 

 
Rokovanie komisie kultúry sa začalo o 9,00 hod. v priestoroch Divadla ARÉNA. Prítomných 

privítal riaditeľ divadla p. Kukura, ktorý podal informáciu o doterajšom pôsobení a smerovaní 
divadla. Prítomní si prezreli priestory javiska a divadelného zázemia a oboznámili sa s aktuálnym 
stavom pripravovanej rekonštrukcie divadla. Zástupkyňa riaditeľa p. Bothová stručne zhrnula 
históriu prípravných procesov a výsledkov od r. 2015. Prítomní sa zhodli na nutnosti vytvorenia 
pracovnej skupiny, ktorá sa bude pravidelne k prebiehajúcim aktivitám rekonštrukcie vyjadrovať 
a zúčastňovať sa na celom procese. Po plodnej diskusii rokovanie komisie pokračovalo prevozom 
do budovy Úradu BSK, kde komisia pokračovala v plánovanom programe. 

  
Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Predsedníčka komisie navrhla prerokovať 
v úvode body č. 10, 11 a 12, ktoré predstavil Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK. Členovia 
komisie schválili hlasovaním návrh programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia schválila návrh programu zasadnutia v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

2. Body rokovania komisie 
 
 

Bod 
č. 10 

Pracovný návrh - Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja na 2. polrok 2019.  

 
Materiál prezentoval: Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 
 
Uznesenie č. 2: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 11 

Pracovný návrh -  Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 vykonanej na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja. 



 

 

 
Materiál prezentoval:  Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 12 

Pracovný návrh -  Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 

 
 
Materiál prezentoval: Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK 
 
Uznesenie č. 4: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová  
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. .../2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na 
štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

 
 
 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia 
 
Uznesenie č. 5 :. 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 



 

Hlasovanie:  
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Bratislavského samosprávneho 
kraja č..../2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo 
s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva 
Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát a Školská jedáleň. 

 
 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia 
 
Uznesenie č. 6: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti: 0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok 
a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 
1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
 
Materiál prezentovala:  Mgr. Jana Zápalová, vedúca oddelenia 
 
 
Uznesenie č. 7: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti: 0   
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 

2018. 

 



 

. 
 
Materiál prezentoval:  Ing. Ivan Bošňák, riaditeľ OF 
 
Uznesenie č. 8: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie územných dotácií 

z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019. 

 
 
Materiál prezentoval:  Ing. Ivan Bošňák, riaditeľ OF 
 
Uznesenie č. 9: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti: 0   
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
 
 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2018. 
 

 
 
Materiál prezentoval:  Martin Hakel, BA, vedúci oddelenia 
 
Uznesenie č. 10: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová  
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 



 

Bod 
č. 7 

Pracovný návrh -  Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu 
Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 
29. 03. – 14. 06. 2019. 

 
   
Materiál prezentoval:  Martin Hakel, BA, vedúci oddelenia 
 
Uznesenie č. 11: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 8 

Pracovný návrh -  Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesení č. 58/2016 zo dňa 
24.06.2016 a č. 100/2017 zo dňa 29.092017 a časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 
65/2017 zo dňa 23.06.2017 v znení uznesenia č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a na 
schválenie zmeny spôsobu započítania investícií za nájomné Nadácii Cvernovka, ktorej bol 
prenajatý areál bývalej SOŠ chemickej, Račianska 78, Bratislava z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa. 

 
 
Materiál prezentovala: Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka OCRaK 
 
Uznesenie č. 12: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Greksa, Machata, Solga, Vidanová 
za: 8 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

Bod 
č. 9 

Pracovný návrh -  Návrh na zrušenie časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 100/2017 zo dňa 29.09.2017 a schválenie zmeny časti Uznesenia č. 
51/2016 zo dňa 10.06.2016 v znení uznesenia č. 58/2016 zo dňa 24.06.2016 a časti 
Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 65/2017 zo dňa 23.06.2017 z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa za účelom predloženia projektu s názvom „Centrum performatívnych a vizuálnych 
umení“, realizovaného pre Integrovaný regionálny operačný program pre Prioritnú os 3 – 
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch. 
 

Rokovanie opustil  poslanec Greksa z dôvodu plnenia neodkladných pracovných povinností. 



 

 
Materiál prezentovala: Ing. Agáta Mikulová, riaditeľka OCRaK 
 
Uznesenie č. 13: 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na zastupiteľstve BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  Rattajová, Adamec, Buzáš, Dolinay, Machata, Solga, Vidanová 
za: 7 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 
 

3. Rôzne 

 Divadlo  ARÉNA – predsedníčka komisie Z. Rattajová informovala prítomných 
o priebehu dnešného stretnutia komisie s vedením Divadla ARÉNA, ktoré vyplynulo 
z informácií o priebehu prípravných prác na plánovanej rekonštrukcii objektu 
divadla a o ohrození termínov. Doplňujúce informácie podali riaditeľ Ú BSK M. 
Viskupič, riaditeľka OCRaK A. Mikulová, riaditeľ FO  M. Bošňák a riaditeľ OIČVO P. 
Liška. V súčasnosti prebieha aktualizácia a úprava PD, BSK získalo platné územné 
rozhodnutie. Komisia sa zhodla na nutnosti vytvorenia pracovnej skupiny 
pozostávajúcej z členov komisie kultúry a zástupcov zainteresovaných odborov Ú 
BSK, ktorá objektívne stanoví postupnosť krokov a bude dozerať na ich plnenie.  
Úloha:  
Oddelenie kultúry pripraví pracovné stretnutie za účasti architekta p. Drobniaka, 
riaditeľa divadla p. Kukuru, (+ architekti p. Smatana al. Štempel) a riaditeľov 
zainteresovaných odborov Ú BSK, konkrétne FO, OCRaK, OIČVO a zástupcov 
komisie kultúry pri Z BSK.  
Termín: do 14. 6. 2019 
 

 Možnosti podpory strategických podujatí v BSK (p. predsedníčka Z. Rattajová) 
Pre krátkosť času navrhla pani predsedníčka z. Rattajová presunúť tento bod na 
budúce stretnutie komisie, dovtedy vznikne dostatok priestoru na podrobnejšie 
preštudovanie priloženého materiálu a prispeje to ku kvalite diskusie. 
 

 Divadlo LUDUS – aktuálnu informáciu podala riaditeľka OCRaK A. Mikulová. 
Informovala o krokoch vedenia Ú BSK, na termín 6. júna je plánované stretnutie 
s vedením STU o možnostiach pôsobenia Divadla LUDUS na Malej scéne. 

 
4. Záver 

O 12,50 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program 
rokovania komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 

 
 

                                          Zuzana Rattajová v. r. 
                      predsedníčka komisie kultúry 
 
Zapísala: 
R. Staněková 



 

  

  

  

  

  

 


