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Z Á P I S N I C A  č. 5 / 2018 

 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže a športu  

 Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
 

zo dňa 23. 10. 2018 o 15:00 h 
v zasadacej miestnosti č. 031 na prízemí Úradu BSK 

 
Členovia:   Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Bajan, Vladimír Dolinay, Michal Drotován,  
         Peter Hochschorner, Mária Kisková, Lýdia Ovečková, Martin Patoprstý,  

        Peter Pilinský, István Pomichal, Oliver Solga, Peter Tydlitát, Martin Zaťovič 
        

Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Vladimír Bajan, Peter Hochschorner, Martin Patoprstý, Peter  
                                               Pilinský, Oliver Solga, Martin Zaťovič 
 

Tajomník:     Oľga Zaťková  
 

Ostatní prizvaní:   podľa prezenčnej listiny 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
  

2. Body rokovania  
 

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 
systematického rozvoja športových aktivít na území Bratislavského samosprávneho kraja 
zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 
na podporu športu a mládeže pre rok 2019  

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 

športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území Bratislavského samosprávneho 

kraja v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre 

rok 2019 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na 

uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 

o výmere 45,29m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k.ú. Petržalka  

Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Zámer Bratislavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na 

báze glyfosátu 

Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh zámeru ďalšieho rozvoja areálu Tanečného konzervatória Evy 
Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava  

Bod  
č. 7 

Pracovný návrh  -  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja na 1. polrok 2019 

3. Rôzne 
 

4. Záver 
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1.  Otvorenie 
Predseda komisie, Juraj Jánošík, otvoril rokovanie komisie.  
Privítal poslancov – členov komisie a ostatných prítomných. 
Členovia komisie schválili predložený program s navrhnutými zmenami poradia  
prerokovávaných bodov a materiálov. 

     

2 .  Body rokovania komisie 
 

 BOD 
 č. 4 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na 
uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 
o výmere 45,29m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k.ú. Petržalka  

 

Materiál prezentoval: 
JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia. 
 

Hlasovanie:  

prítomní:  7 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát) 
        
za:       7 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát) 
proti:          0  
zdržal sa:    0  
nehlasoval: 0  
 

Poznámka:  
Členovia komisie požiadali doplniť do materiálu k rokovaniu Z BSK špecifikáciu predmetu nájmu.  
 

UZNESENIE k bodu č. 4 
Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál 
a schváliť v predloženej podobe.  
 

 
Bod 
č. 5 

Pracovný návrh - Zámer Bratislavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na 
báze glyfosátu  

 

Materiál prezentoval: 
JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia. 
 

Hlasovanie:  

prítomní:  7 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát) 
        
za:       6 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, Peter Tydlitát) 
proti:          0  
zdržal sa:    1  (István Pomichal)  
nehlasoval: 0  
 

UZNESENIE k bodu č. 5  
Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál 
a schváliť v predloženej podobe.  
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BOD 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018 

 

Materiál prezentovala: 
Mgr. Eva Dukátová – z oddelenia marketingovej komunikácie. 
 

Hlasovanie:  

prítomní:  7 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát) 
        
za:       7 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát) 
proti:          0  
zdržal sa:    0  
nehlasoval: 0  
 

UZNESENIE k bodu č. 1 
Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál 
a schváliť v predloženej podobe.  
 

 

BOD 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 
systematického rozvoja športových aktivít na území Bratislavského samosprávneho kraja 
zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na 
podporu športu a mládeže pre rok 2019  

 
 

BOD 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu 
športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území Bratislavského samosprávneho 
kraja v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre 
rok 2019 

 
Materiál uvedený v bode č. 2 a materiál uvedený v bode č. 3 spoločne prezentoval: 
Mgr. Igor Urbančík – riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu. 
 

prítomní:  7 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Michal Drotován, Mária Kisková,  
                    Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát) 
 
Na základe požiadavky p. Drotována bude vo VÝZVE na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území Bratislavského 
samosprávneho kraja zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže pre rok 2019  (materiál uvedený pod 
bodom č. 2)  upravený bod č. 4 b) individuálne športy:  

- min. počet členskej základne detí a mládeže do 23 rokov – 50 osôb sa zníži na 30 osôb. 
     
Hlasovanie k bodu č. 2 a č. 3: 

za:          5 (Juraj Jánošík - predseda komisie, Vladimír Dolinay, Mária Kisková,  
                       István Pomichal, Peter Tydlitát) 
proti:          0  
zdržal sa:    1  (Lýdia Ovečková) 
P. poslanec Michal Drotován odišiel pred skončením diskusie pred hlasovaním (15,50 h), počas 
hlasovania už komisia nebola uznášaniaschopná. 
 

Prítomní členovia komisie odporúčajú materiály predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. 
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Bod 
č. 6 

Pracovný návrh - Návrh zámeru ďalšieho rozvoja areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, 
Gorazdova 20, Bratislava  

 

Materiál prezentoval: 
Mgr. Igor Urbančík – riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu. 
 

Hlasovanie:  

Komisia nebola uznášaniaschopná (6 - Juraj Jánošík,Vladimír Dolinay, Mária Kisková,  
                                                         Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát). 
Materiál prerokovala a žiada doplniť do materiálu na rokovanie Z BSK: 

- Vyjadrenie štatutára školy a rady školy: 
-   k vybudovaniu tanečnej sály,  
-   k vybudovaniu internátnych izieb v podkroví,  
-   k prenájmu školského internátu na Úprkovej 3. 

     -     zabezpečenie financií na opravu/rekonštrukciu po skončení nájmu, 
     -     odporúča znížiť dobu nájmu z 35 rokov na 20 rokov. 
   
Prítomní členovia komisie odporúčajú doplnený materiál predložiť na rokovanie Zastupiteľstva 
BSK. 

 

BOD 
č. 7 

Pracovný návrh - Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 
samosprávneho kraja na 1. polrok 2019 
 

 

Hlasovanie:  

Komisia nebola uznášaniaschopná (6 - Juraj Jánošík,Vladimír Dolinay, Mária Kisková,  
                                                         Lýdia Ovečková, István Pomichal, Peter Tydlitát). 
   

Prítomní členovia komisie materiál odporúčajú predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. 
 

3. Rôzne  
- Lýdia Ovečková požiadala o poskytnutie informácií o projekte pripravovanom na území  
  Petržalky v časti LÚKY VII – VIII (areál po bývalom projekte FAMILY PARK) a navrhuje  
  zriadenie pracovnej skupiny, ktorá sa zapojí do prípravnej fázy tohto projektu (poslanci BSK za  
  Petržalku). 
- Igor Urbančík, riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu, informoval o obsadenosti rád škôl; 

prítomných informoval a požiadal o členstvo v Rade školy pri SOŠ technickej na Vranovskej 4 
v Bratislave, nakoľko sa doteraz nepodarilo zabezpečiť delegovanie zástupcov zriaďovateľa do 
tejto rady školy. 

- Lýdia Ovečková navrhla svoje členstvo do Rady školy pri SOŠ technická výmenou za členstvo 
v Rade školy pri Obchodnej akadémii na Nevädzovej 3 v Bratislave. 

- Mária Kisková má záujem  o členstvo v Rade školy pri Jazykovej škole na Palisádoch 38         
v Bratislave – v budúcnosti bude riešené formou delegovania/voľby. 
 

4. Záver 
Termín ďalšieho riadneho zasadnutia komisie je 27.11.2018 o 15,00 h. 
PaedDr. Juraj Jánošík. – predseda komisie poďakoval za účasť a o 16:50 h ukončil 
rokovanie. 

 

V Bratislave, dňa 24. 10. 2018  
Oľga Zaťková, v. r.  
tajomníčka Komisie školstva, mládeže a športu Z BSK                 

Juraj Jánošík, v. r 
                                                                  predseda Komisie školstva, mládeže a športu Z BSK  


