
Zápis č. 22/2017 
 

z rokovania Komisie školstva, športu a mládeže  
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 

konaného dňa 24. apríla 2017 o 15,00 h v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja,  
Sabinovská 16, Bratislava. 

____________________________________________________________________ 
 

Prítomní:    prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin Berta,  
                  PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko 
                  Mgr. Oľga Zaťková – oddelenie školstva, tajomník komisie      
 
Neprítomní: Mgr. DiS. Juraj Kadnár, PhDr. Gabriella Németh, RNDr. Martin Zaťovič 
 
Prizvaní – Ú BSK: 
                Ing. Roman Csabay – riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu  
      Mgr. Jana Zápalová – vedúca oddelenia školstva 

     Ing. Marián Múdry – riaditeľ odboru financií  
     Ing. Jozef Chynoranský – vedúci oddelenia investičných činností 
     Mgr. Gabriela Papánová – vedúca oddelenia správy majetku 
     Ing. Vladimír Pokojný – vedúci oddelenia verejného obstarávania 
     Mgr. Barbora Lukáčová – riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia  
                                              projektov   
     JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia  
     Mgr. Gabriela Korčáková – právne oddelenie 
     Mgr. Michaela Šopová – riaditeľka odboru sociálnych vecí       
     Ing. Adriána Hanková – Kancelária predsedu BSK         
     Mgr. Diana Kovačovská – Kancelária predsedu BSK         
     

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o plnení Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 100/2016 zo dňa  

     21. 10. 2016 – len pre rokovanie KŠŠaM 
3. Informácia o aktuálnom stave  gymnázií s osemročným štúdiom v Bratislavskom   

     samosprávnom kraji –  len pre rokovanie KŠŠaM 

4. Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja 
       za rok 2016 
5. Pracovný návrh - Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja      

v roku 2017 
6. Pracovný návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja č. 123/2016 
7. Pracovný návrh na zaradenie investície zateplenia objektu Nemocnice s poliklinikou, 

Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky do plánu investičných akcií na rok 2017      
v rámci Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK 

8. Pracovný návrh na zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech 
vlastníkov bytovky na parc. č. 14959/3, súp. číslo 3917, v k.ú. Trnávka na ulici 
Nerudova 14, Bratislava, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia, 
údržby a opravy inžinierskych sietí na majetku BSK 

9. Pracovný návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187, v k. ú. 
Záhorská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie odplatného 
vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 3250, súp. číslo 
7782, v k.ú. Záhorská Bystrica na ulici Donská 60, Bratislava, spočívajúceho v práve 
uloženia inžinierskych sietí a práve vstupu za účelom ich opravy a údržby, na 
majetok BSK 



10. Pracovný návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie Obchodnej verejnej 
súťaže na predaj pozemkov a stavieb v areáli DSS ROSA, zapísaných na LV č. 
1712, v k. ú.  Bratislava – Karlova Ves  

11. Pracovný návrh vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a 
stavieb  v areáli bývalého SOU energetického, zapísaných na LV č. 4526, v k. ú.  
Bratislava – Záhorská Bystrica  

12. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu 
Bratislava/ Bratislava Region Tourism za rok 2016 

13. Pracovný návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve 
Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie 
Rača, okres Bratislava III  

14. Rôzne 
15. Záver 

 

 
 1/22/17   Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie, prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
               Prítomní schválili predložený návrh programu. 
 
2/21/17   Informácia o plnení Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 100/2016 zo dňa  

   21. 10. 2016  
   Materiál uviedol Ing. Roman Csabay – riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu,  
   doplnili ďalší zainteresovaní zamestnanci Úradu BSK: Ing. Jozef Chynoranský – vedúci 
   oddelenia investičných činností, Mgr. Gabriela Papánová – vedúca oddelenia správy  
   majetku. 

Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, informáciu o aktuálnom stave plnení uznesenia zobrala na 
vedomie a súčasne ako gesčná komisia odporúča posunúť termín plnenia uznesenia  
Ad B.2. pre SOŠ technickú, Vranovská 4, Bratislava na 31.7.2017 – do ukončenia 
prijímacieho konania (z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov o denné štúdium).  
Hlasovanie (prítomní 6 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin  
                   Berta, PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 6; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
3/22/17    Informácia o aktuálnom stave  gymnázií s osemročným štúdiom v Bratislavskom 
                samosprávnom kraji  

    Materiál uviedol Ing. Roman Csabay – riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu.  
Uznesenie: 

Komisia materiál prerokovala a ako gesčná komisia odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia 
predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 12. mája 2017. 
Hlasovanie (prítomní 6 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin   
                   Berta, PhDr.  Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko)  
                   za – 6; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
4/22/17    Pracovný návrh - Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho  
                kraja za rok 2016 

    Materiál uviedol Ing. Marián Múdry – riaditeľ odboru financií.  
Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin   
                   Berta, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko)  
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
5/22/17   Pracovný návrh - Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho  
               kraja v roku 2017 

    Materiál uviedol Ing. Marián Múdry – riaditeľ odboru financií. 



Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča doplniť/upraviť text pri p. č. 18 z investičného plánu  
(Podpora kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií/...) a v zmysle návrhu uznesenia predložiť na 
rokovanie Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin   
                   Berta, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko)  
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
6/22/17    Pracovný návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva  
                Bratislavského samosprávneho kraja č. 123/2016 

    Materiál uviedol Ing. Marián Múdry – riaditeľ odboru financií.  
Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin   
                   Berta, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko)  
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
7/22/17   Pracovný návrh na zaradenie investície zateplenia objektu Nemocnice  
               s poliklinikou, Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky do plánu investičných  
               akcií na rok 2017 v rámci Stratégie znižovania energetickej náročnosti budov  
               vo vlastníctve BSK  

   Materiál uviedol Ing. Jozef Chynoranský – vedúci oddelenia investičných činností, 
   doplnila Mgr. Barbora Lukáčová – riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a  
   riadenia projektov. 

Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala s pripomienkami. Žiada do rokovania Zastupiteľstva BSK 
predložiť písomné stanovisko  štatutárov (zainteresovaných strán) o súhlase s otvorením 
zmluvy o prenájme z dôvodu doplnenia dodatku k zmluve (ušetrené náklady na vykurovanie 
po zateplení budú tvoriť hodnotu príjmu BSK). 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Peter Ágoston, Ing. Martin   
                   Berta, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko)  
                   za – 3 (prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Ing. Martin Berta, Ing. Peter Šramko);  
                   proti – 0; zdržal sa hlasovania – 2 (peter Ágoston, Mgr. Lukáš Pokorný);  
                   nehlasoval – 0 
 
8/22/17    Pracovný návrh na zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech  
                vlastníkov bytovky na parc. č. 14959/3, súp. č. 3917, v k. ú. Trnávka na ulici  
                Nerudova 14, Bratislava, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia,  
                Údržby a opravy inžinierskych sietí na majetku BSK 

    Materiál uviedol JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia. 
Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Ing. Martin Berta, 
                   PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
9/22/17     Pracovný návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187,  
                 v k. ú. Záhorská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie  
                 odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc.  
                 č. 3250, súp. číslo 7782, v k.ú. Záhorská Bystrica na ulici Donská 60, Bratislava,  
                 spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a práve vstupu za účelom  
                 ich opravy a údržby, na majetok BSK 

     Materiál uviedol JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia. 
 
 



Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Ing. Martin Berta, 
                   PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
10/22/17    Pracovný návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie Obchodnej  
                  verejnej súťaže na predaj pozemkov a stavieb v areáli DSS ROSA, zapísaných  
                  na LV č. 1712, v k. ú.  Bratislava – Karlova Ves  

       Materiál uviedol JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia. 
Uznesenie: 
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča zabezpečiť: obhliadku areálu pre poslancov, 
stretnutie poslancov na širšiu diskusiu o prebytočnosti majetku a následne predložiť na 
rokovanie Z BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Ing. Martin Berta, 
                   PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
11/22/17     Pracovný návrh vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov a  
                   stavieb  v areáli bývalého SOU energetického, zapísaných na LV č. 4526,  
                    v k. ú.  Bratislava – Záhorská Bystrica  

        Materiál uviedol JUDr. Matúš Šaray – vedúci právneho oddelenia. 
Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala s pripomienkami – žiada o doplnenie podmienok OVS: 
zabezpečenie preložky trafostanice a zabezpečenie ekologickej likvidácie odpadu. Po 
doplnení  odporúča v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Ing. Martin Berta, 
                   PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
12/22/17    Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu  
                  Bratislava/ Bratislava Region Tourism za rok 2016 
Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Ing. Martin Berta, 
                   PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
13/22/17    Pracovný návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve  
                  Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne  
                  územie Rača, okres Bratislava III  

      Materiál uviedla Mgr. Michaela Šopová – riaditeľka odboru sociálnych vecí.  
Uznesenie: 
Komisia materiál prerokovala, odporúča ho v zmysle návrhu uznesenia predložiť na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK. 
Hlasovanie (prítomní 5 - prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda, Ing. Martin Berta, 
                   PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Mgr. Lukáš Pokorný, Ing. Peter Šramko) 
                   za – 5; proti – 0; zdržal sa hlasovania – 0; nehlasoval – 0 
 
14/22/17    Rôzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ing. Martin Berta – podpredseda BSK a  člen KŠŠaM informoval o vysokom počte 
prihlásených uchádzačov o štúdium v odbore informačné a sieťové technológie (nový 
študijný odbor 2561 M) na SPŠ elektrotechnickej na Hálovej 16 v Bratislave, ktorých 
nebude možné prijať, napriek ich výborným prospechovým výsledkom na ZŠ. 



Ing. Roman Csabay – riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu informoval                  
o spôsobe prijímacieho konania na štúdium na SŠ prostredníctvom schváleného VZN, 
ktoré nie je možné meniť (prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 9. a 11. mája 2017). 
Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie je zaradený v sieti škôl 
a školských zariadení MŠVVaŠ SR a nejedná sa o experimentálne overovanie.  

            Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2016 o určení 
            počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej  
            pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok  
            2017/2018 bolo schválené Zastupiteľstvom BSK dňa 21. októbra  2016. 
 
15/22/17    Záver 

      Termín ďalšieho riadneho zasadnutia Komisie školstva, športu a mládeže  
       Z BSK bude upresnený, pôvodne navrhnutý termín bol 22.5.2017  o 15,00 h na  
       Úrade BSK. 

                  Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. –  predseda komisie poďakoval za účasť  
                  a ukončil rokovanie. 
 

 
Zapísala: Mgr. Oľga Zaťková 
Overil: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r. –  predseda Komisie pre školstvo, šport a mládež 
Z BSK 

 


