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Juraj Droba 

 

Dámy a páni, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom XXXII: zasadnutí Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja a ako vždy poprosím našich kolegov z techniky, aby 

zahrali štátnu hymnu. (znie štátna hymna) Ďakujem. V úvode mi dovoľte privítať medzi nami 

žiakov Spojenej školy v Malinove, ktorí pre nás vo vestibule pripravili veľkonočné kvetinové 

dekorácie, ich zakúpením podporíte kreatívne aktivity našich šikovných študentov. Ja som sa 

tam bol pozrieť, je to veľmi pekné, takže odporúčam, aby ste podporili týmto spôsobom našu 

školu. Na stoloch máte tiež tematickú veľkonočnú pozornosť z našej Strednej odbornej školy 

hotelových služieb a obchodu Na Pántoch. Len podotknem, že tieto sladkosti a dobroty boli 

pečené našimi študentmi z Ukrajiny z odboru cukrár. O občerstvenie sa dnes postarajú žiaci 

hotelovej akadémie z Mikovínky v Bratislave, a keďže sa po dlhej dobe stretávame opäť 

prezenčne, rozdali sme vám na stôl aj brožúrku 4 roky na župe, ktorú ste dostali už aj 

v elektronickej podobe, zároveň vám bola na stoly rozdaná výročná správa Nadácie Nová 

Cvernovka za rok 2021. Skôr, ako pristúpime, pardón, 2020, skôr, ako pristúpime k nášmu 

oficiálnemu pracovnému programu, rád by som vás informoval, a zároveň srdečne pozval, 

na blížiace sa zaujímavé podujatia, ktoré organizujeme v najbližšej budúcnosti. Pri príležitosti 

osláv 20 rokov existencie samosprávnych krajov organizuje združenie SK8 podujatie 

s názvom Deň regiónov, ktorý sa bude konať 13. apríla tohto roka v priestoroch Starej 

tržnice. Podujatie bude mapovať 20 rokov existencie samosprávnych krajov v systéme 

verejnej správy na Slovensku. Druhé podujatie, na ktoré chcem upriamiť pozornosť je, že 

BSK v spolupráci s rakúskou spolkovou krajinou Dolné Rakúsko v rámci Interregu VA 

Slovenská republika - Rakúsko finalizuje výstavbu cyklolávky cez rieku Morava medzi obcou 

Vysoká pri Morave a rakúskou obcou Marchegg. V súvislosti s blížiacim sa zahájením 

prevádzky sa tohto nového mosta pre peších aj pre cyklistov VysoMarchgg pripravujeme na 

7. mája 2022 celodenné podujatie pre verejnosť, od desiatej až do devätnástej hodiny, 

a takisto slávnostné otvorenie, ktoré sa uskutoční o 14.00. Tí z vás, ktorí budú mať chuť 

a bude dobré počasie, tak samozrejme ste vítaní na bicykloch, ostatní príďte ako bežní 

hostia, myslím si, že aj parkovanie tam bude relatívne rozsiahle a bezproblémové, ale 

hovorím, že ja osobne plánujem ísť na bicykli a uvidíme, že koľkí z vás sa pridajú. Tá akcia 

bude naozaj veľká, budú tam veľvyslanci približne z 15 až z 20 krajín a celkovo to bude mať 

dosť aj mediálnu pozornosť. Tretím podujatím plánujeme obnoviť tradíciu poslaneckých ciest 

do Bruselu, ktoré sa každoročne konali pred pandémiou. Počas služobnej cesty poslanci 

absolvujú bilaterálne stretnutia v jednotlivých bruselských inštitúciách vrátane európskej 

komisie Európskeho parlamentu a NATO. Budeme hovoriť teda hlavne s ľuďmi, ktorí majú čo 

povedať k regionálnej spolupráci a k aktivitám európskej únie smerujúcim k rozvoju 

regiónom. Bližšie informácie k týmto podujatiam vám poskytne pani Urmaničová, riaditeľka 

oddelenia protokolu a mojej kancelárie. Dovoľte, aby som teraz pristúpil k oficiálnej časti 

nášho dnešného stretnutia. Ospravedlnili sa páni poslanci Ivan Patoprstý, Marek Machata, 

Martin Borguľa, Juraj Káčer, Mikuláš Krippel, Oliver Solga a skorší odchod avizuje pán 

poslanec Zaťovič. Ospravedlnil sa dodatočne pán poslanec Greksa. Konštatujem, že podľa 

prezenčnej listiny, je z celkového počtu 50 poslancov Zastupiteľstva prítomných momentálne 

30 poslankýň a poslancov, v súlade s touto informáciou je zrejmé, že zastupiteľstvo je 

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

opätovne k používaniu nášho hlasovacieho systému tu v rokovacej sále. V prípade jeho 

nefunkčnosti poverujem k sčítaniu hlasov skrutátorov z radov našich technikov. V zmysle 

článku 5 bodu 12 platného rokovacieho poriadku Zastupiteľstva BSK volíme z poslancov 

troch overovateľov zápisnice. Dovoľte, aby sme ako prvé prikročili k voľbe overovateľov 



zápisnice. Predkladám vám návrh týchto poslancov: pani poslankyňa Ľudmila Farkašovská, 

pani poslankyňa Lívia Poláchová a pán poslanec Ladislav Gujber. Má niekto iný návrh? 

Neevidujem žiadny ďalší návrh, takže prikročíme k hlasovaniu o overovateľoch uznesení 

a zápisnice z dnešného zasadnutia. Prosím, prezentujte sa a hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 1 

 

Ďakujem. Konštatujem že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL, takže v zmysle platného rokovacieho poriadku sme zvolili túto komisiu, teda 

overovateľov zápisnice v tom zložení, ako som prezentoval: pani poslankyňa Farkašovská, 

pani poslankyňa Poláchová, pán poslanec Gujber.  

 

Taktiež v zmysle článku 5 bodu 12 platného rokovacieho poriadku zastupiteľstva volíme 

z poslancov trojčlennú návrhovú komisiu. Prikročíme teraz k voľbe návrhovej komisie. 

Dovolím si predložiť návrhy troch mien spomedzi vás. Je to pani poslankyňa Vidanová, pani 

poslankyňa Aufrichtová a pán poslanec Buocik. Má niekto iný návrh? Neevidujem žiadny iný 

návrh, takže poprosím, aby ste za túto trojicu hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 2 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL, takže konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v zložení pani 

poslankyňa Vidanová, pani poslankyňa Aufrichtová a pán poslanec Buocik. 

 

V pondelok 28. marca vám bola poslaná pozvánka na dnešné zasadnutie spolu s materiálmi, 

ktoré boli prerokované aj na zasadnutiach komisií zastupiteľstva BSK medzi 14. a 16. 

marcom. V stredu 6. apríla sa uskutočnilo naše spoločné pracovné stretnutie predsedov 

poslaneckých klubov a predsedov komisií zastupiteľstva BSK. Z tohto stretnutia ako aj zo 

spoločného rokovania všetkých komisií vzišla dohoda doplniť tri ďalšie materiály do 

dnešného rokovania. Pre úplnosť prečítam názvy doplnených bodov. Jeden je Návrh na 

schválenie Memoranda o porozumení v rámci prípravy projektu vybudovania zdravotníckeho 

kampusu v Boroch. Druhým je Zámer budovania nájomných bytov v objekte Ivánska cesta 

a v objekte Údernícka 8. A tretím je Návrh na schválenie Zámeru vybudovať zariadenie 

sociálnych služieb v mestskej časti Záhorská Bystrica v rámci procesu deinštitucionalizácie 

Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ na Hlavnej 13 v Stupave. 

Prejdeme teraz k schvaľovaniu programu zasadnutia. Program bol doručený ako som už 

spomínal 28. marca v pozvánke. Do programu budú zaradené aj vyššie spomínané body 

v poradí ako teraz prečítam. Prvým je bodom Návrh na schválenie Memoranda 

o porozumení v rámci prípravy projektu vybudovania zdravotníckeho kampusu v Boroch. Ak 

dovolíte, tento prerokujeme ako bod č. 1, iba doplním informáciu, že bod zaraďujeme ako 

prvý, keďže zúčastnení hostia z radov partnerov majú v priebehu dňa iný dlhodobo plánový 

program, takže sa im snažíme vyjsť v ústrety a po prerokovaní Memoranda budeme 

pokračovať v ďalšom plánovanom programe. Nasledujúce dva nové body budú zaradené do 

programu tesne pred bod Rôzne a Interpelácie. Zámer budovania nájomných bytov bude 

prerokovaný ako bod č. 24 a Návrh na schválenie Zámeru vybudovania zariadenia 

sociálnych služieb to bude bod č. 25. Zároveň si dovolím ešte jednu zmenu v súlade 

s dohodou z rokovania predsedov poslaneckých a komisií a presunúť bod č. 15 pred body 

o nájmoch pozemkov, s ktorými má tento bod logickú nadväznosť. To znamená, že návrh 



zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK z pozvánky pôvodne pod č. 15 

prerokujeme ako bod č. 11. Všetky tieto zmeny v poradí prerokovania bodov budete mať 

rozdané na vaše stoly pre lepšiu prehľadnosť. Má ešte niekto nejaký iný návrh do programu 

dnešného rokovania? Neevidujem žiadny, takže dovoľte, aby som dal hlasovať o programe 

dnešného rokovania zastupiteľstva BSK ako o celku tak, ako som ho pred chvíľou 

prezentoval. Nech sa páči, prosím, hlasujte. 

 

Hlasovanie č. 3 

 

Ďakujem. Konštujem, že ZA program hlasovalo 38 poslankýň a poslancov, nikto nebol 

PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Program nášho XXXII. zasadnutia BSK bol schválený.  

 

Dovoľte, aby sme prešli k bodu č. 1 schváleného programu. 

 

Bod č. 1 

 

Návrh na schválenie Memoranda o porozumení v rámci prípravy projektu vybudovania 

zdravotníckeho kampusu na Boroch. Predkladaný návrh nám bližšie priblíži pani riaditeľka 

odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, pani Barbora Lukáčová. Zároveň 

dovoľte, aby sme privítali medzi nami zástupcov partnerov tohto projektu. Za Penta hospitals 

za svet zdravia sa zúčastňuje pán Róbert Hill, medicínsky riaditeľ nemocnice hospitals Bory. 

Za Slovenskú zdravotnícku univerzitu je profesor Peter Šimko, rektor Slovenskej 

zdravotníckej univerzity a ospravedlnili pán Luboša Lopatku, ktorý je generálnym riaditeľom 

Hospitals Bory kvôli pandémii sa nemohol zúčastniť dnešného zasadnutia. Nech sa páči, 

odovzdávam slovo pani Lukáčovej.  

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne pán župan. Dobré ráno všetkým. Ja som už na spoločnej komisii 

prezentovala, že vychádzame z potrieb, ktoré sme zadefinovali pre zastupiteľstvo 

schválenom v júni a potom následne bolo schválené základný rozvojový dokument Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja. jedným z jeho komponentov je samozrejme oblasť 

zdravotníctva. V tom zdravotníctve nie len že je naša kompetencia, ale celkovo z tej 

sektorovej politiky vychádzame z dvoch základných problémov. Napriek tomu, že sme 

takzvane vyspelý región, máme absolútne nedostupnú zdravotnú starostlivosť, predovšetkým 

v území Záhoria a zároveň bojujeme so zaniknutými zdravotníckymi lekárskymi obvodmi 

a samozrejme bojujeme dlhodobo z problémov ľudských kapacít, nedostatkom ľudských 

kapacít a dovolím si povedať, že ľudských kapacít vo vzťahu k dôchodkovému veku. 

Štatistiky ukazujú, že až 20 % našich detských a všeobecných lekárov je v dôchodkovom 

veku. V jednoduchosti povedané, hocikedy môžu ukončiť svoju prax a tým sa opätovne ešte 

prehĺbi nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Čiže službu, ktorú má náš občan garantovanú 

v ústave je v Bratislavskom kraji jedna znajnedostupnejších z celého Slovenska. Toto je aj 

moment prečo v podstate Bratislavský kraj má záujem samozrejme, cez prizmu svojej 

kompetencie sa zapojiť do odstraňovania tohto problému. Ak hovorím o kompetencii, tak je 

to určite oblasť stredného školstva. Ľudský kapitál je jedna vec ak ho vzdelávame v danom 

odbore, druhá vec, že našich odboroch, na území Bratislavského kraja je jeden z najmenších 

podielov na Slovensku, deti a študentov zostávajúci praxe toho, čo vyštudovali. Čiže máme 

najhoršie prepojenie vzdelávania a praxe. My sme pristúpili k tomuto problému 



prostredníctvom riešenia kampusov. Kampus je pre nás miesto, kde sa stretávajú viaceré 

stupne vzdelávania, alebo partneri daného vzdelávania v rámci hospodárskeho sektora, 

takto to vnímame aj v oblasti zdravotníctva. Čiže si dovoľujeme si pred vás predložiť 

Memorandum, ktorým začína, sme spúšťať prvý gombík realizácie zdravotníckeho kampusu 

v súlade absolútne s dohodou partnermi, ten partner je nemocnica Bory a druhým partnerom 

zatiaľ je Slovenská zdravotná univerzita, samozrejme, sme naďalej otvorení ostatným 

partnerom v danom segmente. Či už vo vzťahu startupistom, inovátorom v oblasti 

biomedicíny, alebo aj ostatným subjektom vzdelávania predovšetkým vysokoškolského 

vzdelávania. Ešte jednu vec by som rada dodala, kampusy môžeme robiť predovšetkým 

v oblastiach kde Bratislavský kraj aj podľa stratégie, inovácií, sme konkurencie schopný na 

európskom trhu, jedným z týchto segmentov je určite biomedicína. Čiže o tomto je 

predmetný materiál, je to naozaj prejavenie zatiaľ vôle spolupracovať s tým, že v oblasti a to 

je asi dôležité povedať, úlohy partnerov Bratislavský kraj zodpovedný za stredoškolské 

vzdelávanie a vybudovanie stredoškolského kampusu na tomto území, Slovenská zdravotná 

univerzita za garanciu vzdelávania, ale aj samozrejme vedu výskum v tomto území 

a samotná nemocnica Bory poskytuje priestory, poskytuje pozemok, na ktorom sa bude 

fyzicky realizovať kampus, ale zároveň dáva aj ten sklad budúceho zamestnávateľa vôbec 

odohrávateľa témy fyzickej zdravotníctvo. Toľko z mojej strany pán župan, nech sa páči, 

vaše otázky. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Čakám 

na to, že sa prihlásite, ako prvý pán vicežupan Štekláč, nech sa páči. 

 

Juraj Štekláč 

 

Dobrý deň, kolegyne, kolegovia, počuli dôvodovú správu od pani riaditeľky Lukáčová. Ja by 

som teda k tomu sa len tak krátko vyjadril. Skutočne jeden z tých najvážnejších problémov, 

ak sa dá povedať možno aj reálne najvážnejší v zdravotníctve je nedostatkov zdravotníckych 

pracovníkov. My ako krajina sa musíme na rôznych úrovniach nejako s týmto problémom 

vysporiadať a toto je taká cesta do budúcnosti. Je to jedna z ciest, ktorá je povedzme možno 

aj najdôležitejšia, ako to zdravotníckeho pracovníka získať a vlastne vrátiť ľudí do 

zdravotníctva, ktorí tieto činnosti budú vykonávať. Preto by som vás poprosil o podporu 

materiálu, aby mohlo sa stať takým odrazovým mostíkom pre nás do budúcna. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pekne. Neevidujem zatiaľ žiadnu ďalšiu prihlášku. Predsa, pani poslankyňa 

Hudáková, chcete reagovať s faktickou na pána Štekláča? Alebo celý príspevok? Dobre, 

takže nech sa páči plnohodnotný príspevok do rozpravy. 

 

Mária Hudáková 

 

Ja mám len otázočku k tej výuke. Súčasťou kampusu budú predpokladám naše školy 

stredné, aj vysoké školy, či teda tá výuka študentov bude prebiehať podobne ako vo 

fakultných nemocniciach a bude teda aj finančne takto nasadené, úplne teda kopírovať to 

štátne zdravotníctvo. Ďakujem. 



 

Juraj Droba 

 

Ďakujem, otázku si Barbora značí, prípadne aj hostia, neviem ako je to dohodnuté, či budú 

chcieť prehovoriť aj pred celým zastupiteľstvom. Budú? Dobre. Udelím slovo potom na 

zváver po všetkých príspevkov do rozrpavy poslancov. Ako ďalší je prihlásený pán poslanec 

Bajan. 

 

Vladimír Bajan 

 

Ďakujem pekne. Ja len na margo čo povedal pán vicežupan, s týmto projektom súhlasím, ale 

zdržím sa pri tomto projekte. Skôr ako protest voči konaniu poisťovne práve nášho partnera, 

ktorý dal na Bratislavský súd podnet, aby liek na rakovinu kože bol vyradený z verejného 

preplácania zdravotníctva. Považujem to za chrapúnstvo, pretože teraz tento liek bude na 

výnimku a ja sám viem o čom hovorím, lebo niekoľkokrát mi liečbu neschválili na výnimku, 

pretože už asi už nie sme perspektívnu. Takého konanie poisťovne, ktorá dáva podnet, aby 

nemusela platiť, považujem za veľmi veľmi nešťastné, takže skôr ako osobný protest voči 

partnerovi, nie je ako voči tomuto projektu, ktorý považujem za veľmi dobrý. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pilinský.  

 

Peter Pilinský 

 

Ďakujem. Ja som teda pochopil, že bude udelené slovo aj zástupcom investora, ok. Lebo 

tam je dôležité, aby odzneli aj tie informácie, ktoré sme mali na komisii, že teda to bude tá 

nemocnica bude riadne zaradené do systému, že to nebude žiadna nemocnica pre horných 

desaťtisíc, ale práve naopak, sa využíva nejaký ten synergický efekt a v tom kampuse sa 

budú pripravovať pracovníci, ktorí budú mať príležitosť pracovať v tej novej nemocnici, aby 

nám neodchádzali do zahraničia, ja si myslím, že to je zdravý trend a rovnako teda aj ako 

bola na komisii prezentované, asi z vlastných fiannčných zdrojov by sme neboli schopní 

takéto niečo postaviť, takže je to plne plánované získanie finančných prostriedkov 

z eurofondov, nakoľko je to jeden z tých vysoko pravdepodobných cieľov, takže toto ešte by 

som chcel, aby sa tu rozobralo, pretože to sú skutočne dôležité informácie pred týmto 

rozhodnutím. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ešte pán poslanec Švaral, nech sa páči Peter. 

 

Peter Švaral 

 

Ďakujem pekne. Ja len teda otázku, či relevantnú, alebo nie, však nevadí. Bavíte sa o tom, 

že vďaka tejto spolupráci bude vybudované zariadenie, ktoré nám pomôže vychovať 

zdravotníckych pracovníkov. Ak tomu dobre rozumiem. Otázka je, či to budú zdravotnícky 

pracovníci disponibilní pre celý región, alebo či to bude vlastne len výchovné zariadenie pre 

novú nemocnicu. Či si bude vlastne vychovávať nová nemocnica svojich pracovníkov. 



 

Juraj Droba 

 

Otázka je samozrejme relevantná. Asi udelím teraz také sumarizujúce slovo pani Lukáčovej, 

následne poprosím našich hostí, aby prišli odpovedať na otázky a zároveň povedať pár slov 

k tomu projektu ako takému. Ešte pred Barborou sa prihlásil do rozpravy pán poslanec 

Buzáš, nech sa páči. 

 

Peter Buzáš 

 

Ďakujem pán predsedajúci. Ja som asi na tej spoločnej komisii nedával dosť dobre pozor, 

tak sa ospravedlňujem. Ja by som rád počul aspoň hrubý odhad koľko to bude župu stáť 

a v akom časovom horizonte. Ešte by som sa potom spýtal, ak sa bude jednať o univerzitné 

pracovisko, je tam Slovesná zdravotnícka univerzita, alebo univerzita Komenského, alebo 

obidve tieto univerzity? 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Verím, že si otázky značíme a máme na ne odpovede. Týmto pádom uzatváram 

rozpravu a odovzdávam slovo pani riaditeľke Lukáčovej. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ďakujem veľmi pekne. Idem po poradí odzadu. Pán poslanec Buzáš, v súčasnosti 

podpisujúcim, alebo teda deklarajúcim členom Memoranda je Slovenská zdravotnícka 

univerzita, ale tak ako som povedala, sme otvorení k pristupujúcemu členovi, ak univerzita 

Komenského prejaví lekárska fakulta, alebo kľudne farmaceutická fakulta, záujem, sme 

otvorené partnerstvo. To je prvá poznámka. My aj rokujeme s UK, nateraz sme si dovolili tú 

spoluprácu zadefinovať takto, ale ešte raz hovorím, je otvorená. Celkové tak ako bolo 

povedané na komisii, celkové zdroje, ktoré my do toho ideme dávať, resp. za čo my budeme 

zodpovední, teraz to nie je, že definitívna suma celého kampusu, pretože investorom bude aj 

SZU prípadne UK, zo svojich atribútov a kompetencií, ale vo vzťahu ku kompetencii 

vybudovanie stredoškolského kampusu rátame zdrojmi niekde medzi desiatimi a pätnástimi 

miliónmi, ale to určí samozrejme projektová dokumentácia. My ako odpovedám pánovi 

poslancovi Pilinskému, naše zdroje v tejto hodnote sú hradené cez operačný program 

Slovensko opatrenie, my už poznáme opatrenie, lebo na tomto opatrení je aj postavené tak 

ako veľmi správne poznamenal pán poslanec a to je opatrenie 1, 1.4, je to v podstate oblasť 

odborného vzdelávania určená práve na takéto excelentné a špičkové kampusy. Preto ešte 

raz zopakujem nie je to pre hocijakú a teraz prosím neberte to ako strednú školu, ale 

hocijakú oblasť a je to naozaj iba pre oblasti, ktoré vyšli zo smart špecifikácie, okrem tejto je 

tam napríklad sú tam zdravé potraviny, je tam zdravie a šport, čiže aj ten ďalší kampus, ktorý 

pripravujeme bude cez to hradený, cez tento objem peňazí. Sú tam samozrejme oblasti 

informačno - komunikačných technológií a nových materiálov. To sú také dlhodobé štyri až 

päť skupín, kde sa vôbec má orientovať slovenská ekonomika v modernej dobe. Pri 

spolufinancovaní v prípade tým, že sme na území Bratislavy, tak predpokladáme 

spolufinancovanie v hodnote 15 % tej investície, to je asi kompletná informácia pre pána 

Buzáša. Čo sa týka pána Švarala, je to riadny kampus náš, to znamená zriaďovateľskej 

pôsobnosti naše školy prechádzajú, samozrejme budeme sa snažiť vytvoriť tam aj nové 



odbory, ale fyzicky prechádzajú existujúce školy, to znamená je to verejné vzdelávanie pre 

všetky subjekty samosprávy, pre všetky subjekty, ktoré zriaďujú zdravotnícke strediská, 

nemocnice a tak ďalej, my nerobím špecializované zariadenie pre partnera, ale samozrejme 

je prirodzené, že u toho partnera sa praxuje, takže časť tých študentov tam zostáva, ale nie 

je to tak, že prosím ty nastúpiš a tuto podpíšeš, že zostávaš na Boroch. Hovorím to 

v jednoduchosti. Dôležité je povedať možno aj to, že je to interegovaný projekt, ja som to 

vysvetľovala, že to je o komplexnom zázemí pre v tomto prípade pre Záhorie, od do toho 

projektu vstupujú v konečnom dôsledku širších rozmeroch aj opatrenia, ktoré máme 

rozobraté s nemocnicou Malacky a v konečnom dôsledku do tohto projektu ako takého budú 

vstupovať aj vaše malé zdravotné strediská na Záhorí. Asi som odpovedala pánovi 

Pilinskému, že teda ideme cez operačný program Slovensko 15 miliónov 15 % a rovnako aj 

tu špecifikáciu. Čo sa týka ešte vstupu samozrejme je tam napísané, my rátame naozaj 

s dostatočne veľkým pozemkov, ktorý aj Bory vybrali, sú dnes k dispozícii ako keby tri, 

samozrejme je na vôli investora, ktorý z tých pozemkov nám pridelí a je to za symbolickú 

sumu, teda očakávame za euro, nie je možné dať si zadarmo, tým, že to bude prechádzať do 

nášho vlastníctva. My budeme investori, samozrejme so SZU a prípade vstupu UK tiež. Bory 

budú v rámci tohto projektu možné financovať časť svojich investícií priamo nemocnici, ktoré 

budú súvisieť s predmetným projektom, ale ten projekt je nafázovaný do viacerých stupňov aj 

viacerých časových fáz. Čo sa týka výučby je to klasická v našom prípade klasická 

stredoškolská výučba v kompetencii, ale samozrejme prispôsobená v rámci duálneho 

vzdelávania pre potreby praxe. Čiže my veľmi budeme dbať na to, aby sme neurčili niečo, čo 

prax nepotrebuje a naopak zanedbávali to, čo prax potrebuje. Čiže preto do toho vstupuje aj 

to je tá odpoveď na SZU, ktorá je garantom vôbec celkového vzdelávania v tomto území, 

v tom novotvorenom území. Neviem, ak som na niekoho v tej plejáde zabudla, kľudne ma 

upozornite, mám pocit, pán župan, že som vyčerpala z mojej strany všetky informácie. Ale 

samozrejme, budem rada, keď ma doplnia či pán rektor, alebo pán riaditeľ. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou reakciou na pani riaditeľku pán poslanec Buzáš, nech sa 

páči. 

 

Peter Buzáš 

 

Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pani Lukáčová, ten časový horizont ma zaujíma, kedy by 

reálne mohol začať ten projekt fungovať. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ako zrealizovaný? Fyzicky? 

 

Peter Buzáš 

 

Áno. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Zhruba o 6 rokov. 



 

Peter Buzáš 

 

Zhruba o 6 rokov. Ďakujem veľmi pekne. 

 

Barbora Lukáčová 

 

Ako v tej podobe, v ktorej som povedala tú fázoidnosť si preukážeme v septembri, tak ako 

hovorí uznesenie, čiže v septembri vám dáme aj presný harmonogram čo kedy spúšťame 

a kedy budeme až po to kedy odhadujeme, že budeme kolaudovať. 

 

Peter Buzáš 

 

Ešte raz ďakujem za odpoveď. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, teraz dávam priestor na vyjadrenie a reakciu na 

prpomienky poslancov zástupcov investora. Poďte dopredu, hej. 

 

Róbert Hill 

 

Dobrý deň prajem všetkým. Ja zodpoviem na tie dve časti. Prvá, ktorá sa týkala samotnej 

nemocnice. Takže, opakovane teda hovorím a hovorím to aj z tohto miesta, že hoc 

nemocnica je stavaná zo súkromných prostriedkov a bude prevádzkovaná súkromným 

prevádzkovateľom, jedná sa o nemocnicu, ktorá bude zaradená do systému poskytovania 

zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že všetci poistenci 

všetkých poisťovní, s ktorými bude podpísaná zmluva, budú mať voľnú dostupnosť tejto 

nemocnice bez akýchkoľvek ďalších doplatkov, príplatkov. Rozhodne sa nejedná 

o nemocnicu v pravom slove zmysle súkromnú, pre nejakých horných desaťtisíc. Naopak, 

lebo poviem, že to čo dnes pacienti bežne v iných nemocniciach doplácajú ako nadštandard, 

napríklad, že ste na izbe sám, neviem, máte televízor, wi-fi pripojenie a tak ďalej, to je 

v nemocnici Bory štandard, to znamená všetky izby sú jednolôžkové, každá má svoje 

sociálne zariadenie, to je ten info okolo toho, ani za toto ten pacient nedopláca, to znamená, 

že tie doplatky, ktoré sa dnes bežne vyberajú, ešte na Boroch budú v podstate vlastne 

znulované, nebudú existovať, lebo to čo je dnes nadštandard inde, bude na Boroch 

štandard. Pokiaľ ide o, pardón, doplním, že to je samozrejme zámer, aby takto nemocnica 

fungovala, nie je to ale len naše rozhodnutie, je to partnerský vzťah s každou poisťovňou, asi 

ste možno zaregistrovali, dali sme k tomu stanovisko, že zatiaľ dve z troch poisťovní, 

poisťovňa Dôvera a Union, písomne deklarovali, že s nemocnicou Bory uzatvoriť zmluvu, 

Všeobecná zdravotná poisťovňa zatiaľ má také neutrálne stanovisko, že potrebuje viacej 

nejakých proste vstupných informácii pre rok 2023, ale pri súčasnej situácii v akej sa 

nachádza zdravotníctvo na Slovensku, aj v Bratislave a možno v Bratislave miestami je 

situácia horšia ako v iných regiónoch Slovenska paradoxne, v situácii kedy tu máme 

desaťtisíce odložených výkonov, diagnostických, terapeutických, po kovide, v situácii kedy 

vzniká nápor na zdravotný systém utečencami z Ukrajiny, si ja dosť dobre neviem predstaviť, 

že ktorákoľvek poisťovňa by na konci dňa povedala, že takúto novú nemocnicu pre svojich 

poistencov nepotrebuje. To by asi nedávalo zmysel, nemalo by to žiadnu logiku, 



predpokladám, že v roku 23 budeme môcť deklarovať, že všetky tri poisťovne majú zmluvu 

podpísanú. K samotnému kampusu a výchove sestier, lekárov, alebo aj možno iných 

zdravotníckych pracovníkov, laborantov, a tak ďalej, na otázku pani poslankyne Hudákovej, 

áno, tie zmluvné vzťahy s jednotlivými inštitúciami, nemocnica verzus či univerzita, alebo 

stredná zdravotná škola, budú presne v tom istom rámci v akom sa to uzatvára medzi týmito 

inštitúciami a štátnymi nemocnicami, tu sme v nejakom štádiu rokovania toho zmluvného 

partnerstva. Každopádne nemocnici alebo nášmu investorovi z tejto činnosti nevyplýva 

žiaden finančný benefit, naopak, do toho vzdelávania musí investovať vlastné prostriedky, 

a rozhodne sa nejedná o projekt, kde by sme si vychovávali sestry a lekárov len pre 

nemocnicu Bory, samozrejme tí ľudia môžu pracovať, majú slobodnú vôľu, môžu na konci 

dňa pracovať v ktorejkoľvek inej nemocnici v Bratislavskom kraji, alebo kdekoľvek na 

Slovensku, celý ten projekt je nastavený tak, aby sme tých ľudí na Slovensku udržali. Dnes 

sa nebavím o tom, či budú pracovať na Boroch, v Ružinove, alebo v Malackách, ale či budú 

pracovať na Slovensku, v Čechách, alebo hocikde inde v Európskej únii. Takže je to výchova 

pro bono pre všetkých poskytovateľov, ono ani kapacity by nebolo možné garantovať 

všetkým zase miesto v jednej inštitúcii. Asi som teda odpovedal na všetky otázky, ktoré 

smerovali k investorovi. Ďakujem za slovo. 

 

Juraj Droba 

 

Ja znovu otvorím rozpravu, ešte nech sa páči, aby ste mali možnosť prípadne zareagovať, 

alebo dať doplňujúcu otázku. Ak ju nikto neplánuje využiť, tak rozpravu opäť uzatváram, 

ďakujem pánovi hosťovi za to, že nám dal dodatočné informácie. Dovolím si teraz pristúpiť 

k hlasovaniu. Prepáčte, pán profesor, nech sa páči, ospravedlňujem sa. 

 

Peter Šimko 

 

Pekný deň želám. keď som bol predtým vyzvaný, tak ja by so len v krátkosti povedal, že 

Slovenská zdravotnícka univerzita vlastne pokrýva celé spektrum vzdelávania 

v zdravotníckych povolaniach, od ošetrovateľstva, sestier, laborantov, lekárov, 

v pregraduálnom aj v postgraduálnom vzdelávaní, a je to ako tu už bolo spomínané nie len 

pre Bratislavský región, ale vlastne pre celé Slovensko. Viete dobre, že pre študentov tí majú 

vlastne viac menej kvalitnú výučbu, ale idú často do iných nemocničných priestorov, ktoré 

nie sú moc optimálne, ja som si bol pozrieť opakovanie na tejto novej nemocnici tak vlastne 

pre tých študentov to bude nesmierne atraktívne sa vyučovať do nových moderných 

priestorov a nebudeme sa báť, že každý piaty nám bude odchádzať niekde do zahraničia. Ja 

to beriem ako veľké pozitívum pre našu mládež. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pán profesor. Týmto ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a prejdeme 

teraz k návrhovej komisii, ktorú poprosím o prečítanie návrhu na hlasovanie. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu po 

A schvaľuje Memorandum o porozumení v rámci prípravy projektu vybudovania 

zdravotníckeho kampusu na Boroch, po B ukladá riaditeľke Úradu Bratislavského 



samosprávneho kraja zabezpečiť podpis Memoranda o porozumení štatutárnym zástupcom 

Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Jurajom Drobom. Termín plnenia do 31. 05. 2022:  

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teraz poslankyne a poslancov, aby hlasovali o tomto prvom 

bode programu. 

 

Hlasovanie č. 4 

 

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

ZDRŽALI sa tri poslankyne a poslanci. Na záver teda konštatujem, že bod ohľadom 

schválenia tohto memoranda prešiel, bol schválený. Dovoľte, aby som úplne na záver 

poďakoval vedeniu úradu za to, že na tejto téme makali, je to niečo opäť čo nám pridalo 

ďalšiu prácu, nebolo to niečo s čím sme rátali na začiatku volebného obdobia, ale vznikla 

situácia, prispôsobili sme sa jej a ideme z toho vyťažiť maximum pre Bratislavský 

samosprávny kraj, takže sa teším z toho. A ešte raz všetkým kolegom ďakujem, ktorí na tom 

odmakali svoje hodiny. 

 

Bod č. 2 

 

Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva BSK s termínom plnenia 21: január – 18. marec. 

Poprosím pani riaditeľku úradu Mešťan, aby nám tento materiál uviedla. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predmetom 

tohto bodu je pravidelný materiál týkajúci sa prehľadu plnenia uznesení Zastupiteľstva 

Bratislavského samosprávneho kraja, v tomto prípade s termínom plnenia 21: január 2022 – 

18. marec 2022. V prvej časti materiálu splnené uznesenia je celkovo sumár 10 splnených 

uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. V II. časti materiálu nájdete 

odpočet priebežného plnenia celkovo 40 uznesení. V III. časti materiálu sa nachádza návrh 

na posunutie termínu plnenia uznesenia č. 371/2021 časť C zo dňa 11: júna 2021. V prípade 

otázok sú prítomní riaditelia odborov a oddelení. Nech sa páči. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pani riaditeľke úradu. Otváram teraz rozpravu k tomuto bodu programu, nech sa 

páči. Neevidujem žiadne prihlášky do rozpravy, dovoľte, aby som odovzdal slovo návrhovej 

komisii. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem. Poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia, tak ako bol doručený 

s materiálom na rokovanie. 

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem, nech sa páči, hlasujte teraz. 

 

Hlasovanie č. 5 

 

Po ukončenom hlasovaní konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, nikto 

nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL. Bod číslo 2 zastupiteľstvo schválilo tak, ako bolo 

prezentované v uznesení. Ukončujem tento bod a otváram bod č. 3. 

 

Bod č. 3 

 

Informácia o vybavení interpelácií poslankýň Zastupiteľstva BSK pani poslankyne Hudákovej 

a pani poslankyne Oráčovej z 11. februára 2022. Predkladaný materiál nám opäť priblíži pani 

riaditeľka úradu Mešťan. 

 

Patrícia Mešťan 

 

Ďakujem pán predseda. V rámci uvedeného materiálu sa nachádza písomné vyhotovenie 

odpovedí na interpelácie pani poslankyne Oráčovej a pani poslankyne Hudákovej. 

Interpelácie boli písomne zodpovedané zo strany úradu a následne zaslané v zákonnej 

lehote žiadateľovi. Ďakujem. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu, 

nech sa páči. Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, rozpravu ukončujem a odovzdávam 

slovo návrhovej komisii. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem. Opäť poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia tak, ako bol doručený 

s materiálom na rokovanie. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím poslankyne, poslancov, aby hlasovali o tomto uznesení teraz. 

 

Hlasovanie č. 6 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 38 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, 

ZDRŽALA sa jedna pani poslankyňa, návrh tým pádom prešiel tak, ako bol prezentovaný 

návrhovou komisiou. Ukončujem teda bod č. 3 a otváram bod č. 4. 

 

Bod č. 4 

 

Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021. Poprosím teraz 

pána kolegu Mareka Vlčeja, aby nám priblížil tento materiál. 



 

Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Bratislavský 

samosprávny kraj hospodáril v minulom roku celkom s vyše 222 miliónmi eur. V rámci 

príjmov ten najdôležitejší príjem daňové príjmy zaznamenali oživenie a rast zhruba 

o 6 miliónov oproti roku 2021. Čo sa týka výdavkov ďaleko najväčšia časť výdavkov 

smerovala do oblasti vzdelávania. V súhrnnom vyjadrení to bolo viac než 90 miliónov eur. 

Ďalšou veľkou oblasťou boli sociálne služby kam išlo 35 miliónov eur. Ďalšie oblasti kde išli 

veľké prostriedky bola oblasť dopravy a takisto aj oblasť ciest II. a III. triedy. Investičné 

výdavky takisto zaznamenali oživenie oproti roku 2020, vlastne boli zdvojnásobené, na 

investície išlo takmer 21 miliónov eur. Zadlženie BSK ku koncu roka 2021 sa dostalo na 

úroveň 41 %, čo je teraz stále veľká rezerva oproti prvej hranici 50 %, alebo tej základnej 

hranici 60 %. To najdôležitejšie číslo, čo je výsledok hospodárenia, to skončilo celkom vo 

výške 16,2 milióna eur a navrhujeme celý tento výsledok hospodárenia do rezervného fondu. 

K Záverečnému účtu má pripravené stanovisko aj pán hlavný kontrolór. Za mňa všetko. 

Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem pekne. Teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu 

prihlášku do rozpravy. Dovoľte, aby som ju uzavrel a odovzdal slovo návrhovej komisii. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

V tomto prípade je potrebné povedať, že uznesenie, ktoré vám bolo doručené v časti A.2 

Správa nezávislého audítora nebola doručená, to znamená, že prijmeme uznesenie bez tej 

časti A.2. Ja ho prečítam. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po 

prerokovaní materiálu po A berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja, vo výrokovej časti B schvaľuje Návrh uznesenia tak, ako vám bol 

doručený s materiálom na rokovanie. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz dal hlasovať o uznesení tak, ako bolo 

prezentované návrhovou komisiou, nech sa páči. 

 

Hlasovanie č. 7 

 

Konštatujem, že ZA hlasovalo 39 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, jeden poslanec 

sa ZDRŽAL hlasovania, uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo predložené. Ukončujem bod č. 4 

a otváram bod č. 5 programu. 

 

Bod č. 5 

 

Návrh na II. zmenu rozpočtu BSK v roku 2022. Poprosím opäť kolegu Mareka Vlčeja, aby 

nám k tomu povedal pár slov. 

 



Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. Predložený návrh na II. zmenu rozpočtu bol vypracovaný v súvislosti 

s aktuálnym vývojom v oblasti vývoja daňových príjmov. Na strane výdavkov sa týka 

rozbehnutých rekonštrukcií v oblasti ciest II. a III. triedy. Ministerstvo financií zverejnilo vo 

februári prognózu daňových príjmov, ktorá dosť zásadným spôsobom zrevidovala 

predchádzajúcu prognózu, na základe ktorej bol pripravený rozpočet na rok 2022 a to teda 

pozitívnym smerom. Ten nárast, ktorý nám predikoval táto prognóza bol vo výške zhruba 

7,4 milióna eur. Táto prognóza bola ešte pred konfliktom na Ukrajine. Z toho dôvodu 

ministerstvo financií zhodou okolností asi pred týždňom, alebo na konci marca, vydalo novú 

prognózu, kde mierne reviduje tento nárast, po tejto marcovej prognóze ten nárast nebude 

7,4 milióna eur, ale zhruba 6,3. My však navrhujeme z tejto sumy alokovať, alebo teda 

zaradiť do rozpočtu len 2,5 milióna z dôvodu opatrnosti až keď sa potvrdí ďalší vývoj, potom 

je možné sa baviť o tej ďalšej sume. Druhou položkou na strane príjmov je nedočerpaná časť 

návratnej finančnej výpomoci z ministerstva financií, je to zhruba 500 tisíc eur. Minulý rok 

sme čerpali 15,5 milióna, použili sme z nej 15 miliónov a týchto 500 tisíc nám ostalo, a teraz 

zaraďujeme dodatočne do rozpočtu. Keď teraz rátame daňové príjmy a túto finančnú 

návratnú výpomoc ide zhruba 3 milióny eur a navrhujeme ich alokovať celé do oblasti ciest II. 

a III. triedy nakoľko v tejto oblasti máme asi najvýraznejší modernizačný dlho a takisto 

v posledných rokoch investície boli v nižších objemoch než sa pôvodne plánovalo. Úrad BSK 

preto v spolupráci so Správou ciest ešte aj minulý rok takisto aj tento rok rozbehol čo najviac 

investičných akcií, aby sme tento modernizačný dlho začali znižovať. Priložili sme k tomuto 

materiálu ako prílohu aj zoznam všetkých týchto investičných akcií, niektoré z nich sa už 

realizujú, nájdete ho na konci tohto materiálu. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. 

Neevidujem žiadnu prihlášku do rozpravy, tým ju ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej 

komisii, nech sa páči. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia tak, ako bolo zaslané s materiálom 

na dnešné rokovanie. 

 

Juraj Droba 

 

Poprosím o hlasovanie teraz. 

 

Hlasovanie č. 8 

 

Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 40 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 

sa NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté zastupiteľstvom, ukončujem teraz bod č. 5 programu 

a otváram bod č. 6. 

 

 

 



Bod č. 6 

 

Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2022 z BRDS v zmysle VZN BSK č. 5/2020 v znení 

VZN BSK č. 4/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. O úvodné slovo do tretice 

poprosím pána Vlčeja, nech sa páči. 

 

Marek Vlčej 

 

Ďakujem pekne. Pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému bolo na rok 2022 alokovaných 

v rozpočte 2,1 milióna eur. Po prebehnutí celého procesu navrhujeme schváliť sumu vo 

výške 2 milióny 65 tisíc eur. Z tejto sumy ide na kultúru presne 700 tisíc, na šport a mládež 

spoločne ide tiež 700 tisíc a na podporu ochrany životného prostredia, rozvoja vidieka ide 

665 tisíc eur. Tento rok prišlo celkom 817 žiadostí, čo bolo viac než v predkrízovom roku 

2019. Po formálnej kontrole prešli do odborných hodnotiacich komisií celkom, alebo prešlo 

763 projektov. Keď hodnotiace komisie spracovali toto hodnotenie, bolo toho hodnotenie 

posunuté na dotačnú komisiu a dotačná komisia vo veľkej miere schválila návrh hodnotiacich 

komisií. V súhrnnom vyjadrení tak bude podporených presne 517 projektov a predstavuje to 

zhruba dve tretiny zo všetkých prijatých žiadostí v tomto roku. Ďakujem pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Dovoľte, aby som otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý sa prihlásil 

pán poslanec Fitz, nech sa páči. 

 

Peter Fitz 

 

Ďakujem pekne. Vážený pán župan, milí kolegovia, dovoľte, aby som si pri tomto bode splnil 

svoju povinnosť v zmysle ústavného zákona č. 359 o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcie verejných funkcionárov v zmysle článku 6 vzhľadom na to, že tak ako boli 

vyhodnotené jednotlivé žiadosti som jeden z tých, ktorý by mal byť konečným užívateľom 

výhod pri prijatí tohto uznesenia. Tak preto vám dávam túto informáciu na vedomosť, jedná 

sa o spoločnosť Carpate diem, ktorá je pripravená v návrhu čerpať dotáciu. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne za splnenie zákonnej povinnosti. Ďalšou prihlásenou do rozpravy je 

pani poslankyňa Ovečková, nech sa páči. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela naozaj poďakovať pánovi Vlčejovi, aj 

kolegom z dotácií za excelentné spracovanie všetkých podkladov. Som veľmi rada, že 

budeme môcť prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy podporiť mnoho 

združení a že sa podarí mnoho aktivít, projektov, a že sa podarí obohatiť Bratislavský kraj 

o tieto všetky aktivity, ktoré budú zrealizované vďaka BRDS.  

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem pani poslankyni. Ďalší nasleduje pán poslanec Pekár. 

 

Dušan Pekár 

 

Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Pani poslankyňa ma predbehla, ja som chcel 

tiež poďakovať zamestnancom úradu, lebo je to naozaj pracné prijímanie vyhodnocovanie 

týchto žiadostí a teda nie len vyhodnocovanie zamestnancami, ale odbornými členmi 

odborných komisií. My sme sa vlastne stretávali 5 rokov pri BRDS, kreovaná bola ešte dávno 

dávno pred týmto zastupiteľstvom volebný obdobím. vždy je čo opravovať, ak si pamätáte, 

tak sme menili aj VZN, som rád, že skončilo to politikárčenie, doslova to musím povedať, ak 

teda ste niektorí svedkami, nemyslím len na toto zastupiteľstvo, na začiatku, kde boli aj určité 

podozrenia nakoniec verím, že sa to tým osobným členstvom v dotačnej komisii všetci 

členovia presvedčili, že snažili sme sa to vždy rozdeliť tieto dotácie férovo. Jasné, pri 

rozhodovaní nie všetci sú vždy spokojní, tak ako aj teraz tých dotácií bolo veľa, nie všetci 

dostali pridelené požadované sumy, ale existuje tu aj individuálna dotácia, o ktorej sme 

hovorili na komisii a tí ďalší žiadatelia verím, že budú spokojní aj pri prideľovaní 

individuálnych dotácií, ktoré má v kompetencii pán župan. Takže ešte raz ďakujem všetkým 

zúčastneným a prosím o podporu tohto materiálu. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Ovečková. 

 

Lýdia Ovečková 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte chcela poďakovať všetkým odborným hodnotiteľom, 

ktorí naozaj svoju prácu odviedli svedomite. Bolo nám to hodnotenie naozaj veľmi 

nápomocné pri rozhodovaní, taktiež by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým 

kolegom, poslankyniam a poslancom z dotačnej komisie za veľmi konštruktívny priebeh 

komisie, za veľmi konštruktívne argumentovanie a za celý kľudný priebeh komisie. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby som teraz udelil slovo na faktickú poznámku pani 

vicežupanke Pätoprstej. 

 

Elena Pätoprstá 

 

Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že toto nie je formálny krok. Župa už dlhodobo 

spolupracuje s mládežou nad rámec svojich povinností, aby sme teda uviedli aj stáže, ktoré 

sa robia s vysokými školami, alebo rôzne aktivity, ktoré sa robia nad rámec vzdelávania pre 

našich študentov stredných škôl, čiže je to možno len také doplnenie celého toho procesu 

spolupráce s mládežou, ktoré robí župa.  

 

 

 



Juraj Droba 

 

Ďakujem. Neevidujem žiadne ďalšie prihlášky do rozpravy. Ja chcem poďakovať pani 

poslankyni Ovečkovej, za to, že prišla s týmto nápadom, my sme si ho hneď osvojili, 

pozdával sa nám a sú to také veci, ktoré jednoducho treba vyskúšať ako budú fungovať 

a potom sa zariadime ďalej, ale jednoznačne dajme tomu šancu, pre mňa každý mladý 

človek z nášho kraja, ktorý sa angažuje vo veciach verejných je dobrou správou, lebo tým 

pádom budeme mať lepší kraj, kvalitnejších ľudí a kvalitnejších obyvateľov, ktorí sú 

rozhľadení, takže ešte raz ďakujem. Dovoľte, aby som ukončil rozpravu a odovzdal slovo 

návrhovej komisii. 

 

Zuzana Aufrichtová 

 

Ďakujem. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu po 

A zriaďujem Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja ako poradný orgán 

iniciatívny a koordinačný orgán zastupiteľstva a predsedu Bratislavského samosprávneho 

kraja s termínom 8. apríla 2022, schvaľuje Štatút mládežníckeho parlamentu Bratislavského 

samosprávneho kraja s termínom 8. apríla 2022. 

 

Juraj Droba 

 

Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 

 

Hlasovanie č. 13 

 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 40 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDEŽAL, uznesenie prešlo v jeho navrhovanom znení. Uzatváram bod č. 10 a otváram 
bod č. 11. 
 
Bod č. 11 
 
Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK, nech sa páči, s úvodným slovom 
k predkladanému materiálu vystúpi pán Matúš Šaray. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, tento materiál nadväzuje na predchádzajúcu diskusiu, ktorá 
sa týkala procesov schvaľovania nájomných zmlúv v prípade vyvolaných investícií, kedy sme 
riešili hlavne rozširovanie ciest do pripájacieho, odbáčacie pruhy a týkalo sa takisto aj 
procesu schvaľovania vecných bremien v prípade, keď v rámci cestného telesa, alebo 
cestného pozemku boli ukladané inžinierske siete. Tá diskusia prebehla na viacerých 
komisiách, hlavne komisia dopravy bola taká iniciačná v tomto, plus aj komisia majetku, 
investícií a verejného obstarávania. Na základe tej diskusie sme spracovali návrh, ktorým 
sme príslušné časti doplnili do zásad hospodárenia, keďže k tomuto materiálu má tento 
proces najbližšie. V časti Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom, ktorý sa týka nájmu 
sme doplnili, že v prípade takýchto vyvolaných investícii, kedy robíme nájomnú zmluvu ako 
právny vzťah pre investora, ktorý ide budovať cestu, ktorú nám následne odovzdá do 
vlastníctva, bude určená jednotná cenníková cena 30 eur za meter štvorcový a rok. To 
znamená, to je nájomné na jeden rok, s tým, že máme v týchto zásadách hospodárenia, 
nazvem to, že zadné dvierka, že ak by išlo nejaké osobitné dôvody, tak samozrejme 
zastupiteľstvo môže prijať aj inú cenu, ak by žiadala samospráva zohľadní sa tam nejaký 



verejnoprospešný záujem, takže tá cena môže byť iná. Obdobné je to aj pri schvaľovaní 
vecných bremien, kedy v minulosti ste mávali v materiáloch predkladané znalecké posudky, 
ktoré však boli na pomerne symbolické sumy, pretože tá hodnota vecného bremena za 
meter štvorcový bola vo výške od pár desiatok centov po asi 8,50 euro za meter štvorcový, 
čo bola najvyššia suma, tak aj tu po diskusii v komisiách je návrh, že to bude 30 eur za meter 
štvorcový zriadeného vecného bremena. Tento materiál bol v podstate diskutovaný 
v komisiách, tá cena vzišla práve z tejto diskusie, takže poprosím o jeho podporu. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvý je prihlásený pán poslanec 
Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Ja už pri predkladaní som hovoril, že jednotná cena 30 euro za meter štvorcový nie je úplne 
v súlade s tým, ako vyzerá Bratislavský kraj, iné je to v mestách, iné je to na obciach. 
Predstavme si, že u nás je cena pozemku v intraviláne 30 euro za meter štvorcový a išlo by 
o prenájom a neviem si predstaviť, že by obec mala platiť 30 euro za meter štvorcový vtedy, 
keď bude budovať autobusovú zastávku a bude potrebovať prenajať si tento priestor, lebo 
vlastníkom pozemku bude Bratislavský kraj. Ja by som, ja tvrdím, že tam treba nie spraviť 
jednotnú cenu, ale vždy tak ako bolo doteraz, pristupovať individuálne, podľa miesta, kde sa 
to nachádza a pre koho to je. Veď predsa nechcete Bratislavský samosprávny kraj, že bude 
bojovať obecným zastupiteľstvám a rozvojom obce. Takisto je to aj v rámci tej križovatky 
v Senci. Ďakujem. Ale ja s tými 30 eurami teda nesúhlasím, chcem, aby sa to riešili vždy 
individuálne tak, ako bolo. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Faktická poznámka na pána poslanca Dvorana, pán poslanec Pekár. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Myslím si, že je tam výnimka práve pri 
verejnoprospešných prácach, alebo teda pri stavbách v samospráve. Tak ako vo všetkých 
zákonoch a nariadeniach existujú výnimky, takže aj tu je ešte možnosť, aby sme pri 
odôvodnených prípadoch nedávali cenu 30 eur. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Buocik. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán župan. Ja musím povedať, že toto je príklad toho, kedy sa vzájomne 
počúvame poslanci a vedenie Bratislavského samosprávneho kraja. My sme sa na 
dopravnej komisii, ale teda aj na majetkovej komisii sme sa niekoľkokrát stretli s tým, že tie 
prenájmy, resp. zriaďovanie vecných bremien, keď poviem drobné, tak tým myslím drobné. 
To znamená, že tá administratíva, ktorá okolo toho bola, tá administratíva bola drahšia ako 
výnos, ktorý samosprávny kraj z takého prenájmu, alebo zriadenia vecného bremena mal. Ja 
som veľmi rád, že tuto to padlo na úrodnú pôdu, my sme sa o tom bavili niekoľkokrát aj 
v tomto zastupiteľstve to zaznelo, ja som, fakt to nepovažujem za bežnú vec, že to, čo sa 
prijme na komisii, sa aj na konci pretaví do takto koncipovaného návrhu, ktorý aj tú zmenu 
bude znamenať. Dušanovi Dvoranovi naozaj len zopakujem to, čo tu padlo. Táto cena je síce 
určená pre všetkých, to znamená, že áno, ona sa prísne formálne týka aj obcí, alebo teda 



verejnoprospešných prác, ktoré by sa robili na pozemkoch v BSK, ale stále je tam tá 
možnosť takto aj bude, som absolútne o tom presvedčený, nie je zastupiteľstvo, ktoré by 
ktorejkoľvek obci schválilo tú cenu na úrovni 30 euro meter štvorcový, či za vecné bremeno, 
alebo za nájom. Tá cena jednoznačne smeruje k tým tretím stranám, k tým tretím subjektom, 
ktoré vďaka tomu, že uložia siete, alebo vybudujú odbočku, akúkoľvek potrebujú k tomuto 
pozemok, ktorý je vo vlastníctve BSK, aby zaplatili relevantné peniaze, ktoré sú aj tak vo 
vzťahu k výške tej investície, ktorú musia oni realizovať, sú drobné. Takže ja v krátkosti 
poviem, ďakujem vedeniu samosprávneho kraja, že takýto návrh sem prišiel, že sme sa 
vzájomne vypočuli, ďakujem za prácu pánovi doktorovi Šarayovi, lebo aj ten vývoj tam 
nejaký bol pri tomto materiáli. Som presvedčený o tom, že toto je správny postup, každý 
investor bude vedieť, aká tá suma je, keď bude chcieť realizovať akýkoľvek zámer 
pozemkoch BSK. Ďakujem pekne, kolegovia, prosím vás týmto o podporu tohto materiálu.  
 
Juraj Droba 
 
Ďalšou prihlásenou do rozpravy je pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 
 
Mária Hudáková 
 
Tu by som tiež chcela podporiť túto myšlienku. Veľakrát sme to rozoberali, alebo teda 
násobne sme to rozoberali na komisiách, s tým, že toto sa nebude musieť týkať samospráv 
a verejnoprospešných stavieb. To, čo sme vyberali doteraz nepokrývalo ani našu 
administratívu spojenú so zmluvami a s vymeraním a s celým tým materiálom, takže naozaj 
vyberali sme absolútne drobné, ktoré nemali pre nás ani ten základný význam, aby pokryli 
naše náklady. Neznamená to, že to musí byť 30 eur, môže to byť aj viacej, zase 
v odôvodnených prípadoch, a ja poprosím pána Šaraya, aby tu ubezpečil, že takto je to tam 
aj napísané. Ešte k tým vecným bremenám. V niektorých samosprávach sú aj vyššie sadzby 
a ešte tam sme sa rozprávali o tom, že my keď dovolíme napríklad nejakej firme, ktorá má 
siete uložiť káble, alebo hocičo po pod naše cesty, alebo popri našich cestách a potom my 
robíme nejakú úpravu, my si od nich musíme už žiadať vyjadrenia, aby o tých zmluvách, 
ktoré s nimi budeme o vecných bremenách uzatvárať, bolo aj to, že nebudú za to pýtať 
poplatky. Poviem príklad, my sme v minulosti niekde dali 2,50 vecné bremeno, mali sme 
s tým náklad 150 eur a o 10 rokov sme potrebovali nejakému územnému, alebo stavebnému 
povoleniu vyjadrenie, a šup vypýtali si od nás poplatok za ich vyjadrenie 200 eur. Takže asi 
v takejto situácii sme dlhodobo boli, takže treba sa začať nejak starať o ten majetok. Ešte 
sme prešli mosty, takže budeme sa aj tejto téme venovať. Ďakujem naozaj za podporu tohto 
materiálu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou na pani poslankyňu pán poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Ja sa len pýtam, či sa dá toho návrhu doplniť, že tých 30 eur sa netýka samospráv. 
 
Juraj Droba 
 
Ja by som dal slovo Matúšovi Šarayovi a pokúsime sa Dušan to tam povedať exaktne, že 
možno, Matúš, nech sa páči. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Takto, táto diskusia prebehla a samozrejme, aj v článku 16 bod 13, ktorý sa týka 
nájmu, je posledná veta: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja môže 



v odôvodnených prípadoch určiť inú sumu nájmu. To znamená my sme to nechceli 
a nechcem do všeobecne záväzného predpisu písať presne, že investor taký veľký, alebo 
ktorý ide stavať takú budovu bude mať takú sumu. Je tam táto možnosť, že Zastupiteľstvo 
BSK zváži, veď každý takýto materiál vám prejde komisiami, to znamená ak tam príde váš 
návrh, že halo, toto je dôležité pre moju obec, toto je dôležité pre tento región, zohľadnime 
tam inú sumu, lebo tomu prikladáme veľký význam, tak to tam jednoducho urobíme. Takisto 
v článku 17 vecné bremená, taká istá veta na konci. V tej istej stati v tom odseku 3 je aj to, 
čo povedala pani poslankyňa Hudáková, lebo opäť sme sa na tom dohodli na komisiách, že 
oprávnený z vecného bremena ako vlastník nemôže vo vzťahu k BSK, resp. organizácii 
spravujúcich cestnú sieť pri budúcom vyjadrovaní vyžadovať žiadny poplatok ani stanovovať 
neprimerané technické požiadavky. Snažili sme sa to naformulovať tak všeobecne a budeme 
to dávať ako podmienku do tej zmluvy, to znamená, ak sa bude zriaďovať vecné bremeno 
v prospech distribučky, tak keď takéto záväzok na seba príjmu, tak v budúcnosti sa vieme na 
to odvolať, že halo, tu ste dali záväzok, že nebudete nič od nás požadovať. Takže všetko to, 
čo prešlo komisiami, na čom sme sa dohodli, je tu zapracované. Poprosím o podporu, 
ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
S faktickou poznámkou na pána Šaraya pani poslankyňa Hudáková. 
 
Mária Hudáková 
 
Ešte chcem povedať. Že tí investori trebárs chodia za nami vopred, v podstate žiadajú 
nejaké rozhodnutie, práve v týchto zásadách im dáme vodítko, že čo to bude približne stáť. 
Lebo doteraz sme dali podľa znaleckého posudku a každý si ho teda urobil aký chcel. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu, odovzdávam slovo návrhovej 
komisii. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia: Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu schvaľuje Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Dovolím si teraz poprosiť poslankyne, poslancov, aby hlasovali, nech sa páči. 
 
Hlasovanie č. 14 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 33 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, piati poslanci 
sa ZDRŽALI, uznesenie bolo prijaté tak, ako bolo prezentované návrhovou komisiou. 
Ukončujem bod č. 11 a otváram bod č. 12. 
 
Bod č. 12 
 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra C a parcelného čísla 5421/5, 
5421/6, 5421/7, 5421/8 a 5421/10 v k. ú. Senec, obec Senec, okres Senec a časti cesty 
III/1042 postavenej na týchto pozemkoch stavebníkovi DAOS, a. s., ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Poprosím pána Šaraya, aby nám tento predkladaný materiál uviedol. 
 



Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Toto je ten materiál, ktorý nadväzuje na tie Zásady hospodárenia, na tú 
predchádzajúcu diskusiu, to znamená, opäť je to schválenie nájomného vzťahu ako právny 
vzťah pre investora, ktorému bola ako vyvolaná investícia stanovená podmienka rozšírenia 
cesty v mieste výstavby, či už dopravným inšpektorátom, na základe toho sa vyjadroval aj 
náš odbor dopravy v spolupráci so Správou ciest o technických podmienkach, ktoré musí 
tento investor zrealizovať. Materiál bol pôvodne predložený do komisií tak, ako sme ho 
predtým dávali v sume jedno euro za meter štvorcový a rok, na základe pozmeňujúcich 
návrhov v komisiách bol prijatý návrh 10 eur za meter štvorcový a rok. S tým, že sme 
vysvetľovali, že toto je chronológia, že ak si schválime nové Zásady, tak v ďalšom období 
ideme automaticky už oznamovať všetkým žiadateľom, že aké mám Zásady hospodárenia. 
To znamená, z tohto uvádzam to takto obširnejšie, aby sme si uvedomili, že materiál išiel 
jedno euro, na komisiách bola poznámka zvýšená cena na 10 eur tak, ako aj v minulosti 
v niektorých bodoch bola táto suma zvýšená, takže dnes máme materiál predložený v sume 
10 euro a to ako akceptovanie pripomienok komisií, v ktorých materiál prešiel. Ak sú otázky, 
nech sa páči. 
 
Juraj Droba  
 
Ďalšia s príspevkom do rozpravy je pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 
 
Mária Hudáková 
 
Ja som podala pozmeňujúci návrh k tejto veci, aj vysvetlím prečo toto vzniklo. Tieto materiály 
kvázi predchádzali, alebo skôr boli na komisiách, ako zásady hospodárenia a napríklad aj na 
tomto príklade je vidno, že ako sme to dávali v minulosti za to euro, čo nepokrylo ani tú celú 
administratívu, ani to poštovné, ktoré sme k tomu robili, takže dávam pozmeňujúci návrh, 
aby sme boli teda v súlade so zásadami hospodárenia, ktoré sme teraz prijali na nájomné 
30 eur na meter štvorcový. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Buocik. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán predseda. Ja chcem podporiť tento návrh pani poslankyne Hudákovej. 
On reflektuje tie zásady hospodárenia, ktoré sme predtým schválili. Máme tú príležitosť 
dostať viacej peňazí do rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, takže opäť poprosím 
kolegov poslancov a poslankyne o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Druhá faktická poznámka pán poslanec Dvoran. 
 
Dušan Dvoran 
 
Mám opačný názor. Myslím si, že to čo bolo prejednané na komisiách a bolo dohodnuté, by 
malo pre to zastupiteľstvo platiť. Veď to si tu budeme zo sklenej gule každé zastupiteľstvo 
hádzať ceny, ako v konskí handlíři v oriente na trhu. To, čo je raz dohodnuté by malo potom 
platiť tuná a nie svojvoľná tvorba cien ako koho napadne. 
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou na pána poslanca Dvorana pán poslanec Jánošík. Aha, 
pardon. Juraj na pani poslankyňu Hudákovú má. Áno? Faktická. 
 
Juraj Jánošík 
 
Áno. 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči. 
 
Juraj Jánošík 
 
Aj na pani poslankyňu Hudákovú, Ďakujem pán predseda. Ja plne podporujem a rozumiem 
tou, čo hovorí Dušan Dvoran. Dušanko, ďakujem, máš pravdu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Pekár. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takmer som sa tiež prihlásil s faktickou na faktickú. Ja to 
poviem všeobecne, ale asi ten poslanec na ktorého to bude táto reakcia pochopí. My 
neobmedzujme možnosti poslanca dávať pozmeňujúce návrhy. Ja odmietam, aby tu bolo 
tvrdené, že čo je už raz dohodnuté na komisii, tak to nemeňme. Veď predsa to je v rozpore 
nielen so Zákonom o samosprávnych krajoch a o obecnom zriadení, ale aj so zdravým 
rozumom. Takže tak, ako predrečníci aj pani Hudáková dala tento návrh, ja ho podporím. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou na pána poslanca Pekára pani poslankyňa Aufrichtová. 
Aha, pán poslanec Buocik faktická ako prvý. Pardon. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne. Dušan Dvoran má nepochybne vo veľa veciach pravdu, ale tuto to malo 
svoj vývoj, pretože tá cena nebola pôvodne určená na 30 euro. Ten režim, ktorý navrhoval 
úrad bol trochu iný a súvisel so znaleckými posudkami na cenu vecného bremena. Až neskôr 
v tej debate sa tá cena ustálila na 30 eur. Ja samozrejme si ctím, že to, čo sa dohodne na 
komisiách, na to tie komisie sú, tak pokiaľ nedôjde k nejakej zásadnej zmene, tak sa toho 
držme, čo neznamená, že nie je poslanec oprávnený podať zmenu priamo na zastupiteľstve. 
V tom má Dušan Pekár nepochybne pravdu, ale tuto ako keby nehandlujeme na trhu. Tá 
cena 10 euro bola ustálená skôr, ako bol schválený a ustálená cena, ktorú sme prijali v tých 
zásadách, kde už sa bavíme o cene 30 euro za meter štvorcový. Takže nejedná sa o trh, 
jedná sa o to, že ak schválime pozmeňujúci návrh pani poslankyne Hudákovej, len potvrdíme 
to, čo sme schválili v predchádzajúcom bode, že tá cena je 30 euro za meter štvorcový. 
Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. S faktickou poznámkou na pána poslanca pán poslanec Dvoran. 



 
Dušan Dvoran 
 
Vychádzam z jednej zásady, ktorá je v zákone. Komisie sú poradným orgánom 
zastupiteľstva. Neviem si predstaviť, keď všetky komisie to doporučia, že by sme teraz 
spravili zvrat. Komisie doporučili prijať to uznesenie tak, ako bolo navrhnuté. Ja 
nepochybujem, že každý môže navrhnúť zmenu, je to jeho právo každého z nás poslancov. 
Ja iba hovorím, že poradný orgán, ktorý to prešiel navrhol nám niečo, ja budem hlasovať tak, 
ako nám navrhol ten poradný orgán.  
 
Juraj Droba 
 
Ďalšia faktická pán poslanec Bajan. 
 
Vladimír Bajan 
 
Ja sa ospravedlňujem, že do toho vstupujem, lebo rozumiem jednej aj druhej strane, len mi 
to pripomína, kolegovia z bratislavského zastupiteľstva pamätáte si pán minister Budaj 
pravidelne pri každom návrhu zásadne zvyšoval cenu bez ohľadu na to, čo si myslela 
komisia, kým sme mu to nesekli a povedali, že tak to predsa robiť nemôže. Ale rozumiem 
tejto individuálnej potrebe, ale len podotýkam, aby sme sa nedostali do toho stavu, že bez 
ohľadu na to, čo si komisie povedia príde návrh úplne opačný. Všetko. len taká poznámka. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S príspevkom do rozpravy sa prihlásila pani poslankyňa Aufrichtová. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ja by som chcela povedať, že všetky komisie sú poradný alebo odporúčací orgán. To 
znamená, ich odporučenie nemusí byť v konečnom dôsledku vôbec zastupiteľstvom 
rešpektované. Poslanci, ktorí tu sedia dnes, nesú zodpovednosť za výsledok hlasovania. 
Takisto, ako môže ktorýkoľvek poslanec predložiť pozmeňujúci návrh, môže ktorýkoľvek 
poslanec povedať svoj názor na to. Takže nestalo sa tu vôbec nič. Pán Dvoran si myslí, že 
nie, pani Hudáková si myslí, že predkladá pozmeňujúci návrh a my budeme hlasovať o tom, 
čo si myslíme. Nakoniec na meste takýmto pozmeňujúcim návrhom boli zvýšené dane, 
napriek tomu, že bolo oznámenie len o zvýšení pásiem o ktorých sú daňové tieto. Takže 
akože sú možné naozaj zmeniť komplet zmysel VZN-ka a je to posúdené, že je to 
v poriadku, takže berme to tak, že naozaj tú zodpovednosť si nesieme priamo pri hlasovaní. 
 
Juraj Droba 
 
S faktickou poznámkou na pani poslankyňu pán poslanec Pekár. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja len chcem potvrdiť tie slová, ktoré povedala pani starostka. Keď si 
pozriete tú tabuľku, tak tam tie komisie sme schvaľovali buď v predloženom znení alebo 
prerokovať v pozmenej podobe, čiže to nie je jednoznačne dané, že ktorá komisia 
odsúhlasila cenu nižšiu a ktorá tú navrhnutú zmenu 30 eur. Ďakujem 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, pani poslankyňa Hudáková príspevok do rozpravy. 
 



Mária Hudáková 
 
Ešte k tej genéze. Naozaj sa ospravedlňujem, že toto nastalo, že tieto návrhy predbehli tú 
zmenu zásad hospodárenia. Dlhšie nám to trvalo proste spracovať na tom právnom, tá 
diskusia tam bola a toto z nej vzniklo a preto vznikol tento rozdiel. Naozaj, ak by sme teraz 
odsúhlasili nižšiu cenu, vzápätí na to, keď sme teda odsúhlasili tie zásady hospodárenia 
nevyzeralo by to dobre voči komunikácií. Takže naozaj chcem zdôrazniť, že sa jedná naozaj 
o drobné. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Dvoran, nech sa páči. 
 
Dušan Dvoran 
 
Poprosil by som, keby ma niekto opravil, ale prijaté VZN-ko bude platiť až po pätnástich 
dňoch od vyvesenia, lebo je stále ešte pripomienkovateľné a môže byť zmenené. Ak to tak 
nie je, skúste ma opraviť.  
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ja potom dám ešte na záver slovo Matúšovi Šarayovi, ale predtým do rozpravy sa 
prihlásil pán poslanec Pilinský. Nech sa páči. 
 
Peter Pilinský 
 
Ďakujem. Ja sa chcem len spýtať. lebo tu je teraz viacero podobných bodov. Možno teda pri 
tom schvaľovaní programu sme si mali dať tie zásady až po nich, lebo zase chápem, že keď 
je nejaký rozbehnutý vlak, sú tam nejaké rokovania s druhou stranou, tak teraz nejaké 
skokovité zmeny by možno koniec koncov znamenali to, že k podpisu tej dohody nepríde. 
Tak ja sa chcem spýtať teda, že či je možné, teda či tie súčasné, či prebehli nejaké 
rokovania s tými žiadateľmi a či je možné predpokladať, že tú navýšenú cenu akceptovať 
nebudú. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Dám slovo teraz pánovi Šarayovi, nech sa páči. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Budem sa snažiť zareagovať na tie jednotlivé príspevky. Pán poslanec Dvoran, tie 
zásady hospodárenia nie sú po prvé všeobecne záväzné nariadenie, to bežné uznesenie, 
ale áno, máte pravdu, procesne nadobudnú účinnosť až keď pán predseda podpíše toto 
uznesenie. Takže keď to beriem striktne právne, v tomto okamihu tie zásady hospodárenia 
nie sú právne účinným dokumentom v tej podobe, ako sme ho teraz schválili, ale nadobudne 
to účinnosť o pár dní. A k tej chronológií. Do komisií, ja som to uviedol aj v tom úvodnom 
slove bol ten materiál spracovaný tak, ako sme ho predtým dávali - jedno euro za meter 
štvorcový. Aj tá diskusia tam bola. Veď našim benefitom okrem iného je, že väčšina tých 
investorov má podmienku z nášho Odboru dopravy, že urobí nielen ten odbáčací a pripájací 
pruh, ale tam kde je to potrebné, kde je rozbitá cesta urobí aj celé preplátovanie tej cesty 
v tom úseku, kde robia ten odbáčací a pripájací pruh. V tom sme boli dlho a diskutovali sme, 
že či je to dostatočná protihodnota pre nás. A tento konkrétny materiál bol vo všetkých 
komisiách. Päť komisií ho odporúčalo na zastupiteľstvo v pôvodnom znení, čiže za jedno 
euro a na troch komisiách bol prijatý pozmeňovací návrh, kde sa tá cena zvýšila na 10 euro. 
Úrad na základe toho vyhodnotil, že dáme tú vyššiu napriek tomu, že to boli len 3 komisie 
z desiatich, ale je to pre úrad výhodnejšie, akceptovali sme to, zapracovali, je to tak uvedené 



aj v tabuľke. Takže teraz v podstate je otázka, či mediálne, eticky, neviem ako budeme 
akceptovať pozmeňovací návrh, ktorý samozrejme má právo každý z vás podať a je teraz na 
vás ako sa k tomuto v tomto kontexte tej histórie toho vývoja postavíte. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ešte dve faktické poznámky na pána Šaraya, respektíve tri. Nie, tak Vlado Bajan, 
nech sa páči prvá faktická a potom pán Buocik s príspevkom do rozpravy. 
 
Vladimír Bajan 
 
Pane kolegyne, kolegovia pri zmene rozpočtu nebol ani jeden diskutujúci, hovorili sme 
o miliónových položkách. Tu sa bavíme o desiatkach metrov a je už pol hodinová diskusia. 
Ja neviem či nezvážime naozaj prioritu našich diskusií. Všetko. 
 
Juraj Droba 
 
Pán poslanec Buocik, nech sa páči. 
Ján Buocik 
 
Budem na to myslieť a preto poviem len jednu vec. Rozdiel v tých cenách je 38 840 eur 
v prospech rozpočtu BSK. Pre mňa je to úplne jasná odpoveď, že budem hlasovať za tú 
vyššiu sumu a takisto poprosím kolegov, aby takto hlasovali. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Pristúpime k hlasovaniu. Slovo 
odovzdám návrhovej komisii a ak som to správne pochopil, tak najprv budeme hlasovať 
o pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Hudákovej a následne budeme hlasovať 
o uznesení k tomuto bodu programu ako k celku. Takže nech sa páči návrhová komisia.  
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Nakoľko návrhová komisia má možnosť upraviť návrh uznesenia tak, aby bol 
v súlade, alebo aby nedostal potom vedenie pri podpise uznesenia do nejakého problému, 
tak pani Hudáková súhlasíte, že vypustíme, že podľa tých zásad a bude to iba navýšenie 
sumy na 30 eur za meter štvorcový?  
 
Mária Hudáková 
 
Áno. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Takže ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Hudákovej k materiálu 
Návrh na schválenie nájmu časti pozemkov parcely registra „C“ parcelné číslo 5421/5, 
5421/6, 5421/7, 5421/8, 5421/10 v katastrálnom území Senec, obec Senec, okres Senec, 
v časti cesty III/1042 postavenej na týchto pozemkoch stavebníkovi DOAS, a.s., ako prípad 
hodný osobitného zreteľa. Návrh na zmenu navrhnutého uznesenia je pozmeňujúci návrh 
pani poslankyne. Nájomné bude dohodnuté vo výške 30 eur za meter štvorcový za rok.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím hlasujte o pozmeňovacom návrhu pani poslankyne Hudákovej teraz. 
 



Hlasovanie č. 15 
 
ZA hlasovalo 24 poslankýň a poslancov. Nikto nebol proti, pätnásti sa zdržali. Konštatujem, 
že uznesenie bolo prijaté a teraz opäť. Matúš Šaray, nech sa páči. 
 
Matúš Šaray 
 
Pozor, toto je len pozmeňovací návrh k bodu. To znamená, na toto nepotrebujeme 3 pätiny. 
To je bežné hlasovanie a teraz o materiáli ako celku idete hlasovať trojpätinovou väčšinou.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem za objasnenie. Takže pozmeňovací návrh bol schválený a zaraďujeme ho do textu 
hlasovania o uznesení k tomuto bodu programu a na ten je potrebná trojpätinová väčšina 
poslancov. Dobre hovorím? Nech sa páči, návrhová komisia. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Ideme hlasovať o uznesení tak, ako vám bolo doručené v materiáloch k tomuto 
bodu s tým, že bude v častí nájomné dohodnuté vo výške 30 eur za meter štvorcový na 
základe pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne Hudákovej.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím hlasujeme teraz. 
 
Hlasovanie č. 16 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 33 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, šiesti ste sa 
ZDRŽALI, čiže návrh a uznesenie bolo prijaté. Ukončujem bod číslo 12 a otváram bod číslo 
13. 
 
Bod č. 13 
 
Návrh na schválenie nájmu časti cesty II/503 o výmere 262 m2 v katastrálnom území Senec, 
obec Senec, okres Senec, stavebníkovi P3 SENEC I, s. r. o., ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, tento materiál nám takisto predstaví 
pán Matúš Šaray.  
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem pekne. takže obdobný prípad, len v tomto ide o úpravu ostrovčeka, ktorý tam bol pri 
vjazde alebo výjazde z vedľajšej cesty, ktorý bol permanentne ničený kamiónmi, ktoré sa tam 
nedokázali vytočiť, takže dochádza k jeho úprave. Opäť materiál prešiel všetkými komisiami. 
Máte tam tabuľku, kde opäť jedna, dve, tri komisie upravili tú cenu z pôvodnej výšky 1 euro 
na meter štvorcový na 10 euro za meter štvorcový. Takže to úvodné slovo je presne to, čo aj 
predtým, čo sa týka procesu tvorby, čo sa týka ako sme sa dopracovali k akým cenám a aký 
materiál máte predložený. Takže momentálne je materiál za 10 euro tak, ako odporučili 3 z 8 
komisií. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Evidujem prihlášku od pani 
poslankyne Hudákovej. Nech sa páči. 
 



Mária Hudáková 
 
Tiež teda podávam pozmeňujúci návrh. Navrhujem zmeniť, nájomné bude dohodnuté vo 
výške 30 eur za meter štvorcový a rok. Dôvod je ten istý, ako pri predchádzajúcom. Chcem 
tu len možno opísať tú situáciu. Tento ostrovček sa nachádza na diaľničnej ceste smerom do 
Senca, ktorú sme nedávno opravovali. Logistický Park P3 Senec proste poviem je to 
obrovský investor a ten rozdiel cenový je 5000 eur. My sme pre nich investovali obrovské 
prostriedky na to, aby tá cesta bola dostatočne skapacitnená, aby teda mohli tie ich kamióny 
chodiť a myslím si, že ten cenový rozdiel je voči ich typu podnikania, že absolútne 
zanedbateľný a to je prípad skoro vo všetkých takýchto nájmoch, alebo vecných bremenách. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Smeja. 
 
Martin Smeja 
 
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len povedať, že nechajme dobehnúť materiály, ktoré 
máme na dnešnom zastupiteľstve v týchto veciach tak, ako sme si ich naplánovali a pripravili 
v komisiách a nemeňme to už ad hoc. To neznamená, že to človek nemôže urobiť ako 
poslanec, ale aby sme v tom nevytvárali už ďalší chaos. Schválili sme si nové zásady, od 
ďalšieho zastupiteľstva, od ďalších komisií už poďme teda v novom režime a tu už to 
dobehnime takto. Budeme sa tu len motať každý krát okolo tohto. Nemá to úplne cenu. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. ďalším do rozpravy prihláseným je pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, my už sme ale urobili tú zmenu v predošlom materiáli, 
čiže buď budeme držať jeden princíp a pôjdeme rovnakým, ako v predošlom materiáli, lebo 
už sme to schválili. Čiže ak by sme teraz udržali zase pôvodnú výšku, no čo povedia tí 
z DOASu na týchto nových Senec a.s. Takže už to dobehnime. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Dávam slovo návrhovej komisii, 
čiže opäť ideme hlasovať najprv o pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Poprosím poslancov, aby hlasovali o pozmeňujúcom návrhu predloženým pani poslankyňou 
Máriou Hudákovou v časti „nájomné bude dohodnuté vo výške 30 eur za meter štvorcový za 
rok“. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali o tomto pozmeňovacom návrhu teraz. 
 
 
 
 



Hlasovanie č. 17 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 28 poslankýň a poslancov, nikto PROTI, 11 sa 
ZDRŽALO. Uznesenie bolo prijaté a teraz opäť odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech 
sa páči. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Áno, ideme hlasovať o uznesení, ktoré bolo predložené spolu s materiálmi na dnešné 
rokovanie s tým, že v časti návrhu o výške nájmu sa zohľadní pozmeňujúci návrh 30 eur za 
meter štvorcový za rok. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste o návrhu ako celku hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 18 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, štyria sa 
zdržali. Uznesenie bolo prijaté potrebnou trojpätinovou väčšinou. Ukončujem bod číslo 13 
a prechádzame na bod číslo 14.  
 
Bod č. 14 
 
Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti - SOŠ automobilovej a podnikania 
v Senci, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Matúš Šaray, nech sa páči, máš slovo. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem pekne. Tu upozorňujem teda, že nejde o cestu, takže pozor, lebo schvaľujeme 
nájom pre mesto Senec. V predchádzajúcich zastupiteľstvá sme schválili prenájom časti 
jedného bloku v tejto škole pre mesto Senec, ktorý tam má zriadenú svoju základnú školu. 
Takisto tam bola riešená tá jedáleň s tou kuchyňou a momentálne ešte sme im dokázali vyjsť 
v ústrety, pani riaditeľka našej strednej školy našla ešte 4 voľné triedy, ktoré si vie predstaviť, 
že na dobu 5 rokov poskytneme mestu Senec na zvýšenie kapacít ich strednej školy. Takže 
toto bolo takisto prerokované v komisiách s tým, že tu je návrh, to je ten nazvem to, že 
symbolický, alebo samospráva samospráve jedno euro za meter štvorcový a rok. Mesto je 
s tým uzrozumené, je to predrokované, takže poprosím o podporu. Ďakujem. 
 
Alžbeta Ožvaldová 
 
Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu 
diskusiu. Keďže nemáme nikoho prihláseného slovo má návrhová komisia. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Ideme hlasovať o uznesení tak, ako vám bolo doručené v materiáloch k dnešnému 
zastupiteľstvu. 
 
Alžbeta Ožvaldová 
 
Ďakujem. Hlasujeme teraz. 
 
 
 



Hlasovanie č. 19 
 
Ďakujem. ZA bolo 40 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto sa NEZDRŽAL 
hlasovania, uznesenie bolo prijaté. Pristúpime k ďalšiemu bodu programu a tým je bod číslo 
15. 
 
Bod č. 15 
 
Návrh na schválenie nájmu časti cesty číslo II/502 v katastri Svätý Jur pre stavebníka H & M 
Group, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pán Šaray, nech sa páči máte slovo. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Takže opäť sa vraciame k tým pozemkom pod cestami k rozširovaniu, takže opäť 
materiál bol spracovaný tak ako štandardne za jedno euro do komisií. Na základe 
pripomienok komisií je teraz predložený materiál vo výške 10 euro za meter štvorcový na 
rok. Keďže ide opäť o právny vzťah, kedy investor vybuduje odbáčací a pripájací pruh, ktorý 
následne odovzdá do nášho vlastníctva. Ďakujem. 
 
Alžbeta Ožvaldová 
 
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskusiu. 
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči, pani poslankyňa Hudáková. 
 
Mária Hudáková 
 
Pardon, trošku som sa tuna zdržala. Takže aj k tomuto dávam pozmeňujúci návrh. Nájomné 
bude dohodnuté vo výške 30 eur za meter štvorcový. Opäť podotýkam rozdiel sú naozaj 
smiešne sumy. Ďakujem.   
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy. Takže rozpravu ukončujem. 
Odovdzávam slovo návrhovej komisii s tým, aby sa hlasovalo najprv o pozmeňovacom 
návrhu.  
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Ideme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Hudákovej s tým, že 
mení sa v časti znenia uznesenia „nájomné bude dohodnuté vo výške 30 eur za meter 
štvorcový za rok“. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím, aby sa o pozmeňovacom návrhu hlasovalo teraz. 
 
Hlasovanie č. 20 
 
Konštatujem, že ZA  hlasovalo 26 poslankyň, poslancov, nikto nebol PROTI, deviati sa 
ZDRŽALI. Uznesenie bolo prijaté, pozmeňovací návrh bol prijatý a teraz poprosím návrhovú 
komisiu, aby uviedla hlasovanie o tomto bode programu vrátane pozmeňovacieho návrhu. 
 



Zuzana Aufrichtová 
 
Ideme hlasovať o uznesení k bodu 15 v znení návrhu uznesenia, ako bol doručený 
v materiáloch na dnešné zastupiteľstvo s tým, že v časti „výška nájemného“ sa upravuje na 
30 eur za meter štvorcový za rok na základe pozmeňujúceho návrhu pani poslankyne 
Hudákovej. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali o tomto návrhu teraz. 
 
Hlasovanie č. 21 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, ZDRŽALI SA 
štyria. Uznesenie bolo prijaté. Ukončujem bod číslo 15 a otváram bod číslo 16. 
 
Bod č. 16 
 
Návrh na vyhlásenie prebytočnosti a prevod spoluvlastníckeho podielu k stavbe trafostanice, 
súpisné číslo 2167, katastrálneho územia Petržalky, ktorým sa realizuje zákonné predkupné 
právo. Poprosím Matúša Šaraya, aby uviedol tento bod programu. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, tak ako už v názve materiálu vidíme, riešime 
prevod spoluvlastníckeho podielu k stavbe, k drobnej stavbe ku ktorej sa nachádza 
zariadenie trafostanice s tým, že nás spoluvlastnícky podiel je šesť 250-tín. Podrobne sme 
materiál prerokovali na komisiách, kde sme si vysvetlili aj tú technickú stránku, vysvetlili sme 
si znalecký posudok a že vyššia cena je účtovná hodnota, takže ten náš spoluvlastnícky 
podiel predávame za tú vyššiu účtovnú hodnotu. Ak sú otázky nech sa páči a inak poprosím 
o podporu. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do 
rozpravy, ukončujem ju a odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem pán župan. Poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia tak, ako bol 
zaslaný v materiáloch k dnešnému rokovaniu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím poslankyne, poslancov, aby hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 22 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 35 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo schválené. Ukončujem bod číslo 16 a otváram bod č. 17. 
 
 
 
 
 



Bod č. 17  
 
Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a odpočet 
vybraných aktivít oddelenia kultúry za rok 2021. Svetlanu Waradzinovú, ktorá už je 
pripravená poprosím o úvodné slovo. 
 
Svetlana Waradzinová 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo pán predseda. Vážené poslankyne, vážení poslanci správu 
ste dostali v prílohe. Ja by som z nej vytiahla niekoľko zaujímavých čísiel, ktoré zhrňujú celý 
ten pandemický rok. Celkový počet aktivít, ktoré urobili naše kultúrne zariadenia bolo vyše 
650, ktorými oslovili viac ako 66 000 návštevníkov, či už platiacich alebo neplatiacich týchto 
kultúrnych aktivít. V rámci toho bolo uskutočnených 116 kultúrno-vzdelávacích podujatí, 
oslovujúcich špecifické cieľové skupiny, či už deti a mládež ale aj seniorov. V rámci financií 
celkový rozpočet máte v správe. Rada by som vyzdvihla to, že v rámci kapitálových 
výdavkov bolo do modernizácie kultúrnych zariadení a modernizácie programu týchto 
kultúrnych zariadení alokovaných vyše 327 000 euro, čo v konečnom dôsledku nám 
umožnilo napríklad vymeniť celý svetelný a zvukový park v Divadle Astorka Korzo ´90 
napríklad. V rámci nezriaďovanej kultúry bolo podporených 357 podporených projektov 
a župa vo svojich zariadeniach kultúrnych zamestnáva viac ako 162 zamestnancov. 
Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keďže neevidujem žiadnu prihlášku 
do rozpravy, rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Svetlana ďakujem. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie Správu o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja a odpočet vybraných aktivít oddelenia kultúry za rok 
2021.  
 
Juraj Droba 
 
Poprosím teraz poslankyne, poslancov, aby hlasovali za toto uznesenie.  
 
Hlasovanie č. 23 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Ukončujem tento bod číslo 17 a dovoľte, aby som teraz, keďže je presne 
11 hodín udelil 10 minútovú prestávku na to, aby ste sa mohli osviežiť, najesť. Začíname 
úplne presne 11:12. Dobre? Aby to bolo presne 10 minút. Takže 11:12 začíname s bodom 
číslo 18 programu, nech sa páči. 
 
Juraj Droba 
 
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, je 11 hodín 13 minút, poprosím, aby ste sa usadili 
na svojich miestach a budeme pokračovať v našom rokovaní. 
 
Bod č. 18 
 
Ďakujem. Vítam medzi nami kolegov z Nadácie Cvernovka Braňa Čavoja, Borisa Meluša. 
Nech sa páči, poďte ku nám dopredu. Bod číslo 18 je Informácia o dlhodobom rozvojovom 



pláne pre kampus Novej Cvernovky na roky 2022 až 2027 a úvodné slovo k nemu nám povie 
riaditeľka Odboru kultúry Svetlana Waradzinová a dvaja predstavitelia Nadácie Cvernovka. 
Takže nech sa páči, odovzdávam slovo. Asi čakáte na projekčnú techniku, áno? Dobre, 
prezentácia vyzerá, že bude fungovať, takže odovzdávam slovo, nech sa páči. 
 
Svetlana Waradzinová 
 
/výpadok zvukového záznamu/...vážení páni poslanci predkladáme bod, ktorý sa týka 
informácií o aktivitách Nadácie Cvernovka za predchádzajúce obdobie. Na stoloch máte 
distribuované Správy o činnosti Nadácie Cvernovka za rok 2020 a zároveň predkladáme 
alebo teda informujeme o ďalších aktivitách Nadácie Cvernovka do ďalšieho obdobia v rámci 
prezentácie a ja by som rada predala slovo dvom štatutárom z Nadácie Cvernovka, pánovi  
Braňovi Čavojovi a pánovi Borisovi Melušovi. Ďakujem. 
 
Branislav Čavoj 
 
Dobrý deň. Vážení poslanci a vedenie BSK. Ďakujeme za prijatie. Moje meno je Branislav 
Čavoj a som správca Nadácie Cvernovka a spolu s Borisom Melušom, ktorý je tiež spolu so 
mnou spoluzakladateľ Nadácie Cvernovka by sme vám chceli odprezentovať čo sa vlastne 
v Novej Cvernovke za posledné obdobie udialo. Ide zhruba o obdobie posledných dvoch 
rokov, keďže posledný krát čo sme tu prezentovali odpočet bolo myslím v novembri 2019. 
Napriek tomu, že všetci vieme čo bolo posledné dva roky, bolo vlastne všetko, len nebolo to 
tým štandardom na ktorý sme zvyknutí. Tak či tak nás tento výpadok pri komunikácií so 
zastupiteľstvom a s poslancami veľmi mrzí. BSK totižto stále vnímame ako kľúčového 
partnera, ktorý jednak umožnil vznik tohto unikátneho projektu a zároveň predstavuje pre nás 
aj partnera pri plnení verejnej misie do budúcnosti. Vzhľadom na zákaz kultúrnych podujatí, 
ktorý sa týkal nielen Novej Cvernovky, ale všeobecne sme napríklad tak nemohli realizovať 
naše štandardné podujatie 1. máj – Deň otvorených ateliérov, kde vlastne pozívame aj 
poslancov, kde vlastne môžete vidieť na vlastné oči či už tých ľudí, ateliéry, ich tvorbu, ale aj 
zároveň aj projekty nadácie, aktivity nadácie, alebo priority nadácie, ktorým sa nadácia 
venuje. S vedením BSK sme však priebežne komunikovali aj počas tohto obdobia 
a informovali ich alebo teda vás o našich zámeroch a plánov. Na záver len, že súčasťou 
materiálov, ktoré ste dostali je napríklad kniha Nepredať, zveľadiť, ktorá do istej miery zhŕňa 
to, o čo sa dlhodobo v nadácií snažíme. Okrem samotného fyzického a obsahového rozvoja 
Novej Cvernovky ide aj o podporu iných projektov zameraných na kultúru, slobodnú tvorbu, 
občiansku angažovanosť s rešpektovaním demokratických hodnôt s cieľom zveľaďovania 
zanedbaných budov a areálov a inšpirovaním žitiu života, ktorý je v súlade udržateľnosti 
a inklúzie. V tomto všetkom hrá podľa nás samospráva nezastupiteľnú úlohu. Pre nás bolo 
od začiatku preto cestou spájanie sa, konkrétne formy sme však zatiaľ nenašli a preto 
vnímame aj túto platformu a tento moment ako istý začiatok ďalšej spoločnej diskusie 
a debaty. Toľko k môjmu úvodu. Odovzdávam teda slovo Borisovi, ktorý bude asi 
prezentovať z druhého rohu tejto miestnosti. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Boris Meluš 
 
Ďakujem za slovo. Keďže teda nemáme ten diaľkový ovládač, tak sedím tu. Dneska vlastne 
máme dve témy, ktoré chceme vám odprezentovať. Jedna je Odpočet aktivít za rok 2020-
2021 a potom druhá je Rozvojový plán na ďalších 5 rokov v podstate. Prvá časť je vlastne 
Program. Ako už Braňo spomenul, tak 2 roky pandemické sa prejavili veľmi ťažko na 
všetkých, na sfére kultúry duplom. Napriek tomu sa nám podarilo zorganizovať 295 podujatí 
pre zhruba 26000 čo je taká pätina návštevnosti a zhruba polovička tých podujatí, ktoré by 
sme urobili v bežný rok. Veľa tých aktivít prešlo do online priestoru. Založili sme vlastne 
youtube kanál, kde viaceré tie formáty, či už vzdelávacie, kultúrne alebo iné zhromažďujeme 
postupne, aj v podstate pokračujeme v tom už aj teraz, keď sa opatrenia stiahli. Zapojili sme 
sa vlastne aj do očkovacej kampane v rámci iniciatívy Vakcína pre kultúru spolu s ďalšími 



nezriaďovanými kultúrnymi organizáciami na Slovensku cez sieť Anténa. Zorganizovali sme 
minulý rok veľkú konferenciu Trans Europe Halles, čo je vlastne taká strešná organizácia 
celoeurópska, ktorá zhromažďuje zhruba 200 takýchto podobných kultúrnych centier 
a kreatívnych po Európe a vlastne v Bratislave sme mali 3 – dňovú konferenciu, kde sa 
všetci títo ľudia stretli a bol to ako keby taký dôležitý míľnik pre nás, aj pre budúcnosť toho 
campusu celého. Sme členmi Live Europe, stali sme sa členmi Live Europe, čo je tiež 
strešná organizácia, ktorá je podporená Európskou úniou na šírenie vlastne pre mladé 
začínajúce kapely a v každej krajine je vlastne jeden partner z každej krajiny, takže to je 
dôležitá vec, že Cvernovke sa to podarilo a takisto sme teda členmi siete Anténa. Dostali ste 
všetci na stôl tú výročnú správu za rok 2020, za rok 2021 ešte v príprave. Keby ste mali 
nejaké otázky, samozrejme môžeme sa k tomu dostať. Čo sa týka tých rozvojových plánov, 
to je vlastne ten hlavný dôvod, prečo sme tu. Teda respektíve takto ešte, prepáčte, toto je 
ešte odpočet tých rozvojových aktivít v areáli. Jeden z tých veľkých projektov, ktoré sa nám 
podarilo spraviť je projekt Suť na park, kedy sme vlastne suť, ktorá vznikla z rekonštrukcie tej 
budovy školy ešte pred tými 4 rokmi, piatimi, kedy sa tá hlavná časť tej rekonštrukcie udiala, 
tak sa nám ju podarilo na mieste vytriediť, rozdrviť, roztriediť, zrecyklovať a vlastne použiť ju 
na pochôdzne plochy v novom parku, ktorý je pre verejnosť vybudovaný. Je tam teraz taká 
pobytová plocha, kde sa dejú potom v exteriéri kultúrne podujatia a zároveň tie chodníky sú 
vodozádržné a zlepšujú tú mikroklímu toho prostredia. Je to taký unikátny príklad toho, ako 
sa dá vlastne priamo na mieste zrecyklovať ten odpadový materiál zo stavby a teraz tento 
princíp prenášame aj na iné miesta. Pokračujeme takzvane Suť na dvor a tak ďalej, takže je 
to niečo, čo sa dá replikovať aj ďalej v kontexte nejakého udržateľného rozvoja. Viaceré 
menšie aktivity v tom areáli, ktoré, keďže boli vlastne tá kultúra trošku potlačená, tak sme sa 
sústredili na zveľaďovanie. Pribudlo workoutové ihrisko, vysadili sme 25 stromov v spolupráci 
s magistrátom, pribudli cyklostojany, pribudla taká sauna, ktorá je taká verejná, ale aj pre 
tých ľudí, ktorí sú tam. V exteriéri pribudol, v podstate ďalej pokračujeme v rozvíjaní tej 
komunitnej záhrady, kompostujeme vlastne všetok biologický odpad, ktorý vznikne v areáli či 
už v tom exteriéri, alebo v tých budovách v rámci toho areálu. To znamená, tá biomasa 
zostáva v tom prostredí a znova sa využíva v tej komunitnej záhrade. Tento rok, vlastne teda 
minulý rok pribudla inkluzívna škôlka Rozmanita, ktorá je nízkoprahová aj pre deti, ktoré 
majú nejaké ako keby obmedzenia, respektíve iné dôvody, prečo nemôžu chodiť do 
normálnych škôlok a v neposlednom rade sme aj v spolupráci s BSK podávali začiatkom 
tohto roku, ale chystalo sa to ešte minulý rok na európsky mechanizmus Horizon Europe 
grantovú schému na takzvaný European Bauhaus, kedy vlastne Nová Cvernovka by sa 
mohla stať takým ako keby jedným z piatich týchto lighthouseových projektov v Európe. Je to 
iniciatíva podporovaná priamo Ursulou von der Leyen a dúfajme teda, že sa nám to podarí 
získať lebo bola by to veľká príležitosť pre celý región aj Slovensko. Rozhodovať sa tu bude 
niekedy pred letom. V podstate ten zámer je toho, že Nová Cvernovka a celé to okolie by sa 
stalo akýmsi udržateľnou štvrťou karbónovo neutrálnou, ktorá by mohla byť príkladovou 
transformáciou pre iné podobné či už brownfieldy, ako napríklad vedľa Palma, ale aj majetky, 
ktoré sú v správe samospráv a dá sa s nimi potom ďalej pracovať. Čo sa týka toho 
rozvojového plánu a to vlastne súvisí už presne s tým lighthouseom. Máme viacero 
rozvojových projektov, ktoré by sme do budúcna radi realizovali a momentálne sme v rôznej 
fáze rozpracovania ich projektovej dokumentácie. Väčšinou máme teda technologické 
respektíve architektonické štúdie a chceli by sme sa posunúť do projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie, to znamená DÚR-ky a v podstate toto je teraz taký informačný 
materiál, kde vám o tom ideme povedať. Na ďalších zastupiteľstvách by sme radi prišli už 
fyzicky s tým vypracovaným, konkrétnou podobou tej projektovej dokumentácie pred 
DÚR-ku, aby sa schvaľovala ďalej. Keď hovoríme o Kampuse Nová Cvernovka, nie je to len 
kultúra, je to naozaj veľa tém od bývania cez sociálne a iné dopady a v podstate tie tri 
budovy rozdeľujeme na tieto tri celky. To znamená KKC je Kultúrne a kreatívne centrum, to 
je tá budova školy. Potom je CPVU, to je tá budova telocvične s jedálňou, kde sme už 
spoločne raz pripravovali ten projekt Centrum performatívnych a vizuálnych umení. 
Momentálne tam beží stále ako keby taký prototyp spolupráce BSK, Nadácie Cvernovka 
a združenia PLAST zahrňujúce nezávislé tanečné združenia, kde vlastne je projekt 



Telocvičňa, také rezidenčné tanečné centrum, kde aj zoskupenia zo Slovenska, ale aj zo 
zahraničia nacvičujú rôzne ako keby tie podujatia a potom ich exportujú ďalej. A CMI.BA to je 
vlastne Centrum metropolitných inovácií Bratislava, to je tá budova internátu, ktorá je 
zadefinovaná v tom Dodatku číslo 1 k zmluve. Toto je taký prehľad toho, kde všade, ktoré tie 
funkcie budú potrebovať zmenu územného plánu, pardon teda nie zmenu územného plánu, 
územné rozhodnutie. Týka sa to najmä toho internátu, týka sa to malej prístavby k budove 
školy z dôvodu toho, že to vlastne je nejaký nový objem. Pri internáte je to aj o tom novom 
objeme, kde sa bavíme o nadstavbe a prestavbe, ale aj o zmene využitia účelu a vlastne to 
tam vyvoláva celé tie nové procesy. Pre tú budovu školy máme vypracovanú technologicko-
ekologickú štúdiu s opatreniami ako tú budovu dostať do 21. storočia čo sa týka 
energetických dopadov a prevádzky. Nejdem teraz do detailu, toto je jeden z príkladov 
živých striech, kedy vlastne tie strechy môžu fungovať ako jednak produktívne, jednak 
generujúce energiu, jednak sociálne prostredie pre ľudí aby ich využívali. Opäť je to vec, 
ktorá sa dá potom replikovať, lebo takýchto budov je naozaj všade veľa po Slovensku 
podobných. Tu je vlastne vidno drobná, teda prístavba toho backstage na tej budove školy, 
ktorá súvisí s ako keby s nejakým zázemím, ktoré to kultúrne centrum v tejto chvíli nemá 
a malo by sa vlastne postaviť tiež čiastočne z toho recyklátu, ktorý ešte zostal z tej pôvodnej 
rekonštrukcie. Toto je to Centrum performatívnych umení, tiež v štádií štúdií, kedy vlastne sa 
jedná o nadstavbu a zmenu tej funkcie a toto je vlastne teraz najnovšia vec, ktorej sme sa 
venovali posledné dva roky. To znamená projekt, architektonická štúdia na regeneratívnu 
transformáciu budovy internátu na Centrum metropolitných inovácií, kde sa vlastne miešajú 
tri funkcie. Jedna je pokračovanie ako keby tej funkcie zo školy, to znamená ateliéry, ale 
zároveň je rozšírené o neziskové organizácie. Potom druhá funkcia je dostupné nájomné 
bývanie s komunitnými prvkami, kedy vlastne tá komunita si to trochu sama spravuje a tretie 
sú potom doplnkové verejné služby či už pre areál, alebo pre tú zónu okolo. V podstate tá 
budova má ambíciu zachovať čo najviac tej hmoty, ktorá tam je a bude sa tam pridávať 
hmota nadstavby, kde vlastne vzniknú ateliérové priestory s vyššími stropmi, čo je typológia, 
ktorá chýba v tom území alebo v tom areáli a najvyššou tou ambíciou je, že aby to bolo 
takzvane, aby tá budova bola takzvane energeticky plusová, čo znamená, že v ročnej bilancii 
vyprodukuje viac energie, ako spotrebuje na kúrenie a chladenie a mala by to byť prvá takáto 
budova na Slovensku tohto typu. Spolupracovali sme na tom s architektonickým ateliérom, 
ktorý sa vyberal v takej internej súťaži a v podstate je to projekt z DBU, to je vlastne 
nemecká nadácia federálna pre šírenie tohto ako keby zeleného know-how a je to 
spolupráca s nemeckou univerzitou a s ďalšími partnermi, kde vlastne oni pomáhali ako tie 
sociálne aspekty tej budovy nastavovať, tak tie environmentálne a energetické. V tých 
materiáloch vlastne, ktoré máte k dispozícií je viac detailov. Veľmi tak teraz keď by sme to 
mali sčítať všetko, ak by sa podarilo naozaj celý ten campus dostať do 21. storočia, lebo si 
treba uvedomiť, že tie budovy sú z 50., 60. rokov minulého storočia a odvtedy sa moc veľa 
s nimi neudialo, tak tá úspora je zhruba 1000 ton CO2 ročne pri vykurovaní a chladení. Ďalšia 
vec je tam potom ešte rozvoj plán parku a cyklotrasy vlastne na Račianskej. A posledná 
teda, tá čo je najdôležitejšie, koľko to má celé stáť.  Má to stáť zhruba okolo 10 – 12 miliónov 
s tým, že by to mala byť kombinácia úverových zdrojov a grantových zdrojov. Tá koncepcia 
je teraz taká, že BSK by to nemalo nič stáť, celé to v podstate teraz je o tom, že banky 
a Slovenský investičný holding s ktorým sa bavíme o tom, že by tu boli ochotní investovať, 
musíme len nájsť spoločný model, kedy by bolo to pre BSK prechodzie, aby sa tie úvery 
vedeli zaručiť alebo respektíve nejakým iným spôsobom nastaviť tú spoluprácu možno do 
budúcnosti inak ako doteraz, nie len na základe nájomnej zmluvy, ale na základe nejakého 
hlbšieho vzťahu spoločného, aby sme to naozaj vedeli naozaj spoločne zrealizovať. 
A posledná vec, že pozývame vás všetci na 1. máj, určite, aby ste sa prišli pozrieť, ako tá 
Nová Cvernovka naozaj vyzerá a zažili to. 
 
 
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu prezentáciu a dám teraz slovo poslaneckému zboru, 
aby sa k téme vyjadril, respektíve diskutoval, ak má záujem. Ako prvá sa prihlásila pani 
vicežupanka Pätoprstá. Nech sa páči. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ďakujem. Ja by som chcela možno z iného uhla poukázať na nakladanie s majetkom župy 
a s tou filozofiou nepredávať a zveľaďovať, ktorú toto vedenie naozaj efektívne realizuje 
práve aj pri Kampuse Nová Cvernovka. Ja chcem hlavne oceniť, pretože dlhodobo sa 
zapodievam aj majetkom na celom Slovensku spolu s Transparency a s Alianciou Fair-play 
a ja vidím, aký obrovský vplyv má župa so všetkými svojimi takýmito aktivitami. Či už je to 
dotačná schéma, ktorá sa preniesla na ostatné župy, ale aj tá filozofia nepredávať 
a zveľaďovať svoj majetok formou buď kampusov, alebo takýchto projektov. Čiže pre mňa 
osobne to má obrovský presah na celé Slovensko a chcem sa poďakovať tomuto vedeniu, že 
ten vplyv má a rešpektuje ho a samozrejme dôkazom je aj tá knižka, ktorú máte na stoloch, 
ktorá inšpirovala aj Trnavský samosprávny kraj, aby sa týmto smerom uberal.  
 
Juraj Droba 
 
Nech sa páči ďalšia v rozprave prihlásená je pani poslankyňa Aufrichtová. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Rovnako by som chcela vyjadriť podporu takýmto projektom, ktoré vytvárajú komunity 
a vytvárajú ľudí, ktorí sú zainteresovaní v tom, že majú záujem na mieste, kde pôsobia, kde 
majú možnosť rozvíjať svoje aktivity, zároveň zanechať aj nejakú pozitívnu dlhodobú stopu. 
Takže ja chcem povedať, že Novej Cvernovke prajem ďalších teda minimálne tých 5 rokov 
úspešných projektov. Ako starostka a mama troch detí nemám veľa možností na tie 
jednotlivé akcie sa zúčastniť. Stanovili ste toho ale strašne veľa, ale bola som minimálne raz 
ročne na nejakej akcii a je to tam fajn. Takže možno aj 1. mája sa prídem pozrieť. 
 
Juraj Droba 
 
Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Drotován. 
 
Michal Drotován 
 
Ďakujem. Ja by som sa chcel opýtať dve veci, ktoré vlastne spomínala nadácia v diskusii 
a bolo by to v prvom rade otázka na župu ohľadom toho financovania, lebo pozrel som si 
teraz tú správu tak narýchlo, aj teda túto knižku, čo sme dostali a vlastne je tam otázka 
ohľadom nejakého úverového financovania tej rekonštrukcie, tej ekologickej nejakej 
rekonštrukcie nejakého projektu, ktorý myslím si je výborný, že či teda má župa na to nejaký 
konkrétny názor alebo nejaký posun tam je, lebo tá záverečná správa, či výročná je 
z minulého roku a už tu sa to spomína, že sa vlastne má nejako riešiť tento spôsob, nejakú 
spoluprácu, založenie nejakých budov a podobne, že či sa to tam nejak posunulo a potom by 
som sa chcel opýtať nadácie, alebo zástupcov nadácie ohľadom projektu, ktorý vlastne tu 
spomínajú v tej knihe, v Banskej Bystrici. Ja som s nimi mal stretnutie v septembri, s týmito 
zástupcami tejto župy ohľadom nejakého financovania ich projektov, ktoré vlastne chcú riešiť 
cez úverové financovanie s.r.o.-čkou, ale neviem ako to dopadlo, lebo oni sa potom už 
neozvali a na naše maily už neodpovedali momentálne, takže či teda sa niekde posunul 
ďalej ten projekt, ktorý tu spomínajú, to bývalé Gymnázium Mateja Bela vo Zvolene, pretože 
ten návrh, ktorý dával pán Lunter mladší v rámci financovania, založenia budovy a podobne, 
tak to bola vec, ktorá bola istým spôsobom inovatívna a boli sme voči tomu trochu skeptickí, 



tak preto by sme boli veľmi radi, keby tento spôsob, ktorý teda riešil aspoň teda je tu aj 
spomenutý v rámci tej budovy, keby sa naozaj dal realizovať aj v súlade s legislatívou, že by 
sme o tom viac vedeli. Určite by to pomohlo aj samosprávam, aby sa našla možnosť, že sa 
tá budova založením financovať úverové financovanie na jej rekonštrukciu, lebo to zatiaľ 
v samosprávach pokiaľ máme nejaké vedomosti nie je možné, takže či toto je tiež nejako 
posunuté, keďže predpokladám, že Cvernovka keď robila na tomto projekte tejto knihy, tak 
komunikovala teda aj s Banskobystrickým krajom. Takže to sú dve otázky na župu, že či je 
tam nejaký priestor na posunutie toho financovania alebo teda spolu financovania a teda na 
Cvernovku, že či teda s Banskobystrickou župu nejako spolupracujú. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Navrhujem dať priestor najprv poslancom a potom bude reagovať náš úrad, prípadne 
predstavitelia Nadácie Cvernovka. Môže byť? Takže odovzdávam teraz slovo pánovi 
poslancovi Buocikovi. 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán župan. Ja tiež ten návrh podporím, ale mám jednu otázku, ktorá sa týka 
práve toho internátu. Tu aj na župe prebehla teda niekedy v minulosti taká debata, že keď sa 
to bude transformovať na nejakú formu bývania, či má Nadácia Cvernovka aj takú predstavu, 
že to bývanie, ktoré sa tam zrealizuje, že či v rámci toho, že teda celá tá činnosť Nadácie 
Cvernovka funguje na majetku vo vlastníctve BSK, určite by bolo dobré, keby nejakú časť 
toho budúceho bývania, bolo vyčlenené pre potreby BSK. To je tá neustále opakovaná téma. 
Najmä sú to učitelia a iní ľudia, ktorí pracujú v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo v inštitúciách 
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, lebo teda vieme, že jednou z tých bonusov, ktoré vlastne 
viete tým ľuďom dať je práve tá možnosť bývania. Toto ma zaujíma a možno ešte taká 
otázka. Tam som si všimol číslo 10 – 12 miliónov v tej investícií, možno toto trošku rozviesť, 
lebo to je pomerne veľké sústo a je samozrejme aj v súvislosti s nárastom všetkých cien, 
ktoré aktuálne sú, tak asi to číslo bude aj trošku vyššie. Možno trošku rozviesť ten plán 
financovania. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. S faktickou na pána Buocika pani poslankyňa Aufrichtová. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Áno, to je absolútne dôležité strážiť hospodárnosť a takisto nevytvárať nejaký rozdiel medzi 
inými subjektami pôsobiacimi v Bratislavskom kraji, keďže ide teda aj o subjekt, ktorý bude 
s.r.o.-čkou. Treba na to dať pozor a tiež aby sa nestalo vytváranie nejakých nie úplne 
transparentných a spravodlivých väzieb, pretože máme aj v Bratislave jeden lukratívny 
priestor na podobný zámer prenajatý a už začínajú tiež sa ozývať subjekty, ktoré pôsobia 
v rovnakej sfére podnikania a majú to teda ďaleko ťažšie podnikatelia, ktorí sú riadnymi 
platcami daní, ako takto vytvorené subjekty. Takže treba to brať, že máte dôveru, ale tá 
zodpovednosť voči obyvateľom Bratislavského kraja je veľká a naozaj sa nesmie zneužívať. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Pekár. Nech sa páči. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem tiež poďakovať aj župe, že také detailnejšie diskusie sme 
už absolvovali na komisii, kde predstavitelia nadácie hovorili aj o svojom zámere a tam sme 



aj diskutovali čo dnes vlastne budeme schvaľovať, čiže toto je len informácia. Dávam do 
pozornosti všetkým poslancom. Druhá vec je, že videl som aj starú Cvernovku, myslím na 
Svätoplukovej a teraz vidím novú Cvernovku, nedá sa porovnať a zdieľam to isté, čo ste nám 
prezentovali, respektíve darovali tú knihu Nepredať, ale zveľadiť, ale to možno v ďalších 
bodoch, keď tu hovoríme o ubytovaní pre učiteľov, takže niektoré nehnuteľnosti, niektorých 
nehnuteľností sme sa podľa mňa nezmyselne zbavili. Ale tento projekt vám budem 
podporovať. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším v rozprave prihláseným je pán vicežupan Štekláč.  
 
Juraj Štekláč 
 
Dobrý deň, ja ďakujem za slovo. Tak áno, ako klasik hovorí nič nie je zadarmo a vždycky 
otázka k peniazom je oprávnená. Ale ja by som v tejto chvíli chcel poďakovať teda všetkým 
ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na činnosti Novej Cvernovky a jednak aj tomuto 
a predchádzajúcemu zastupiteľstvu, lebo skutočne sa aj s pomocou týchto zastupiteľstiev 
podarilo vytvoriť unikátny kultúrny prvok, priam prvok našej spoločnosti a je to prvom, ktorý 
nekopíruje módne trendy, ale naopak vytvára nové myšlienky a nové vízie pre tento kraj 
a pre túto spoločnosť a ja si myslím, že by sme sa mali toho držať, aby sme podporovali ten 
vznik nových myšlienok a nových vízií. Je to niečo úžasné a toto je niečo, čo nás môže 
posúvať vpred. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu a dám teraz priestor na reakciu 
predstaviteľov nášho úradu. Pani riaditeľka Mešťan ako prvá, nech sa páči. 
 
Patrícia Mešťan 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Zhrniem tie jednotlivé podnety a otázniky, ktoré páni 
poslanci, pani poslankyne k týmto projektom máte, máme. Hovorím máme, lebo máme stále 
a k tomu sa priznávame úplne úprimne, že tento vzťah nemáme vyjasnený, pretože je oveľa 
komplikovanejší. Myšlienka je veľmi pekná, to nadšenie je všeobecné, máme ho aj my, preto 
sme ten projekt, v podstate našou ambíciou bol prezentovať ho na tej spoločnej komisii, 
ktorá bola pár týždňov dozadu, aby ste sa aj vy oboznámili čo Nadácia Nová Cvernovka 
chystá v dobrom slova zmysle. Myšlienkou sme nadšení. To musím povedať jednoznačne za 
mňa, myslím aj za mojich kolegova, aj za pána župana, ale teraz pristúpme k tej 
pragmatickej časti tejto idei, zámeru na tento objekt. Tým, že presne už ako spomínaní páni 
poslanci po mojej ľavej strane hovorili, že je to majetkom BSK, tak o to sa to viac komplikuje. 
Úplne ideálne by bolo veľmi jednoznačné, ideálne právne čisté by bolo predať to, urobiť 
súťaž a predať to za znaleckú cenu, ktorá bola plus mínus pred vyše pol rokom okolo 10 
miliónov. Tieto debaty už boli na stole, žiaľ tá cena je taká, aká je. Tam my tým, že sme 
verejný subjekt sa nevieme stlačiť, nižšie pohnúť a nedovoľujeme si ani zo strany úradu, 
hovorím za pána župana a za úrad ako taký vám predniesť, že dajte páni poslanci, pani 
poslankyne polovičnú zľavu. Nie je to korektné, nie je to korektné voči verejným financiám, 
ani majetku BSK. Znova opakujem, myšlienka je veľmi, veľmi pokroková. Ja osobne mám 
rada takéto ambiciózne projekty, preto ich robíme a preto sme nastavili, už dnes vidíte 
v programe ktoré sú a ktoré začíname, ale tam sú právne čisté vzťahy a v skratke len dávam 
odpoveď na to čo je v mnohých z vás a prirodzene v hlavách, že kým na takéto niečo dáme 
zelenú musíme jasne vedieť, akú to môže mať právnu formu, aby sme sa vyhli problémom 
s Európskou komisiou o definovaní štátnej a prekročení štátnej pomoci. Tam bude niekoľko 
otáznikov, ktoré budeme musieť prejsť a potvrdiť si z rôznych úradov, či ak pôjdeme do tejto 
variácie nerobíme problém pre vás, pre nás, pre pána župana ako hlavného štatutára a kým 



nebudeme mať tieto veci vyčistené ani vám nebudeme niečo predkladať. Mnohí z vás, 
hlavne pani poslankyne, pani Hudáková ste apelovali konzultujte s nami na komisiách veci 
od piky. No potom by sme sa dostali k tomu, ako niektorí z pánov poslancov tu už hovorili, že 
hovoríme o v podstate bezvýznamnom logickom materiáli, hovoríme jednu hodinu 
a väčšinou sa nepohneme k ničomu. Čiže my radi predkladáme veci, kde máme jasno, čisto, 
predkladáme vám zámer, ktorý je logický a právne čistý a potom vieme samozrejme 
konzultovať o obsahu a podmienkach. Tu bude jedna vec právny vzťah ako ho vieme 
nastaviť po prekontrolovaní všetkých okolitých orgánov samozrejme, ktoré nám do toho budú 
vstupovať. Keďže tie úvery sa budú vzťahovať na naše budovy, čo ide do úverovej 
zadlženosti a tak ďalej, nemusím vám o tom hovoriť, ani pánovi predsedovi Finančnej 
komisie, ktorý určite bude so mnou súhlasiť, čiže nám bude úverový dlh narastať, to si 
uvedomme, ale stále hovorím, ide tu o dobrú myšlienku. Musíme prerátať to z ľava, z prava, 
povedať si výhody, nevýhody. Keď to budeme mať v kocke vám to predstavíme a potom 
samozrejme bude sa definovať obchodný vzťah, ktorý spomínal pán poslanec Buocik a pre 
mňa je to obchodný vzťah, pretože ako náhle samozrejme vstupujeme a berieme na seba 
úvery, jedna vec je kreovanie obsahu, ktorý je nadčasový a perfektný, ale vo finále peniaze 
a riziko berieme my, čiže tam veľmi jasne, keď budeme hovoriť o percentách v akciovej 
spoločnosti, alebo v akejkoľvek spoločnosti budeme hovoriť o obchodnom vzťahu. Tam musí 
fungovať matematika. Čiže budeme potrebovať jasný business plán. Ale to predbieham. 
Stále počítame, že v nejakej podobe by sme samozrejme s Nadáciou Cvernovka chceli do 
toho ísť. Ja nemením moje slovo keďže s pánmi, s chlapcami ako vás ja volám sme o tom 
diskutovali a hovorila som, že je to pre nás zaujímavé, lebo je to trošku niečo iné, ako 
športový kampus, trošku dosť iné ako športový kampus, alebo zdravotnícky kampus, ktorý 
nateraz ideme robiť a prinesie to ovocie pre väčšiu komunitu, hlavne tých mládežníkov alebo 
independent, alebo akokoľvek ich nazvem, ktorí už nie sú väčšinou môj ročník, ale nedám 
vám odpoveď dnes. Dám vám odpoveď, keď budeme mať jasno v mnohých otázkach. 
Pracujeme na tom a určite sa ešte k tomuto bodu stretneme takto spoločne do septembra. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Tak ešte sa hlási do rozpravy pani poslankyňa Hudáková. 
 
Mária Hudáková 
 
Padlo tu moje meno, tak chcem sa teda vyjadriť. Na majetkovej komisii, aj na finančnej sme 
teda prechádzali túto záležitosť a ako povedal aj pán Pekár, my sme tam odsúhlasovali tento 
poviem rovno zámer čo sa plánuje tam urobiť a v druhej fáze sme teda poverili Bratislavský 
samosprávny kraj, aby našla tú cestu, teda aj po tej finančnej stránke, zaručenia a podobne, 
aby sa takýto zámer dal na tom našom majetku nejakým spôsobom zrealizovať. Zase z tej 
majetkovej stránky ja osobne, ale aj členovia podporujú to, že sme žiaden majetok nepredali. 
Je to náš majetok, ktorý nejakí teda kreatívni ľudia, ktorí sa tu našli zveľaďujú spoločne 
s nami. Spomínali ste tu viackrát zadlženosť a takéto veci. My, áno, nájde sa tá správna 
forma toho, v žiadnom prípade, alebo teda myslím sme prešli to tak, že do žiadnej 
zadlženosti BSK toto nepôjde. Buď vytvoríme nejakú spoločnú neziskovku, ktorá bude mimo 
zadlženosti BSK a bežne samosprávy takto postupujú, aby si nezvyšovali vlastnú 
zadlženosť, robia to cez svoje spoločnosti, alebo spoločné podniky, alebo združené 
investície a podobne. Ďalej, ani my to sme rozoberali, ani my svoj majetok nemôžme za 
cudzí subjekt ani za vlastný subjekt dávať ako záruku alebo ručiť za nejaké úvery ani našej 
vlastnej s.r.o.-čke. Ale je možné tou investíciou novou poviem príklad, bude celá strecha 
napojená na fotovoltaiku,  bude tam nejaká technológia nová, tak tá nadácia či už akúkoľvek 
formu bude mať bude ručiť len tou novou technológiou, ale nie našou budovou. Takže tie 
možnosti sú rôzne, ale my sme sa teda dohodli, že zámer je fajn a BSK bude hľadať cestu, 
ako ho nejakým spôsobom realizovať a teraz to naozaj nie je na takúto verejnú debatu, lebo 
to je ťažká téma, ktorú treba naozaj pripraviť ako ste hovorila. Ďakujem. 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším prihláseným do rozpravy je pán poslanec Švaral. 
 
Peter Švaral 
 
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať Zuzke Aufrichtovej za tie slová, ktoré hovorila 
a poprosiť vedenie úradu, aby naozaj boli opatrní pri tých krokoch, lebo osobne mám 
problém s tou otázkou transparentnosti, ktorá tu nebola úplne od začiatku jasne nastolená 
a od začiatku chýba pri tomto projekte a ten zámer, ktorý bol predložený do komisií, ktorý nie 
je predmetom tohto rokovania nebol taký zámer za ktorý by bolo úplne korektné hlasovať 
a ho podporiť, keďže naozaj tam boli riziká voči majetku kraja a vlastne išlo tam 
o angažovanosť kraja do niečoho, čo je mimo jeho zriaďovateľskú pôsobnosť, takže preto 
som rád, že ten materiál v podstate jeden bol stiahnutý na nejakú ďalšiu tvorbu a budem rád, 
keď úrad sa bude pridŕžať nejakých opatrností krokov. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Dávam ešte slovo pánovi zástupcovi riaditeľky úradu Emilovi Pavlíkovi. Nech sa 
páči. 
 
Emil Pavlík 
 
Ja by som len doplnil pani riaditeľku. To, čo ona jasne naznačila v rámci toho prípadného 
vzťahu, ktorý nastane až po všetkých analýzach toho, čo už môže vzniknúť, BSK 
jednoznačne bude poskytovať oveľa väčšie záruky ako Nadácia Cvernovka. To chcela pani 
riaditeľka povedať. Tým pádom musíme to aj ten vzťah s nadáciou nastaviť tak, že bude 
odpovedať tým rizikám, ktoré jednotlivé strany preberajú, ale i transparentnosti, áno, ten 
vzťah v minulosti nejakým spôsobom vznikol, ale v prípade realizácie zámeru nadácie, ktorý 
tu bol prezentovaný bude potrebné nastaviť absolútne nový vzťah a jednoznačne pri kreácií 
toho vzťahu budeme vychádzať vo všetkých regulatívoch, ktoré sa na to vzťahujú a jeden 
z tých najprísnejších je práve už spomínaná štátna pomoc. Pri výbere partnera, ak ním bude 
Nadácia Cvernovka budeme postupovať tak, aby ten výber bol transparentný, lebo v prípade 
ak nebude, tak nám tá zmluva bude môcť byť veľmi rýchlo zrušená. Takže práve teraz v tejto 
chvíli prebiehajú tie diskusie o tom aká forma toho vzťahu môže byť a následne ten vzťah 
bude musieť byť posúdený z kontextu toho, či vôbec jeho založenie je súladné s predpismi to 
upravujúcimi a v prípade výberu konkrétneho subjektu budeme musieť obhájiť to, že prečo 
tento subjekt konkrétne vybraný je a samozrejme ak to nebude možné, tak ten vzťah nebude 
môcť ani vzniknúť, ale určite aspekt transparentnosti bude skúmaný ako prvý, lebo ak tento 
nesplníme, tak tým pádom nesplníme ani kritéria štátnej pomoci a nebude ten vzťah môcť 
ani vzniknúť. Čiže áno, toto bude tá prioritná otázka riešená ako prvá určite. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pani poslankyňa Pätoprstá. 
 
Elena Pätoprstá 
 
Ďakujem. Ja ešte chcem možno doplniť pre pána Švarala. Pani Aufrichtová to nemenovala, 
jednalo sa o Starú tržnicu a ten problém je úplne diametrálne rozličný. Tam je vlastne ako 
keby komerčná aktivita a tam naozaj sa ten komerčný subjekt v Starej tržnici, hovorím 
o Starej tržnici môže brať ako neoprávnená štátna pomoc pre nejakú činnosť, ktorá je 
komerčná. Keď si zoberiete tú činnosť Novej Cvernovky, tam sú činnosti, ktoré sú úplne 
unikátne. Zoberte si ten projekt bývania pre bezdomovcov, kde im poskytnú naozaj 
mimoriadne kultivovaný priestor na bývanie. My nemáme taký komerčný subjekt, ktorý by 



nejaké takéto aktivity robil. Mnohé z tých aktivít sú takéto nadštandardné. Čiže treba 
porovnávať trochu aj to, čo sa tam deje. ja absolútne rozumiem tomu, čo hovoríte a naozaj ja 
som jak smrť ak sa to týka spravodlivosti, tak chcem, neberiem teda ohľad na to či máme 
nejaké priateľské alebo nepriateľské vzťahy. Naozaj to musí byť korektné. S tým s vami 
úplne súhlasím. Ale v tomto prípade to naozaj neporovnávajme s tou Starou tržnicou. 
 
Juraj Droba 
 
Faktická poznámka pán poslanec Švaral. 
 
Peter Švaral 
 
Ďakujem. Nemyslím si, že rozumiete čo hovorím, lebo sme trochu na inej vlne. Je mi jedno 
akým spôsobom funguje mesto k Starej tržnici, tu sa bavíme o tomto prípade a jediné čo 
som povedal, že túto informáciu berieme teraz na vedomie. To vlastne nič neschvaľujeme, 
nič nepotvrdzujeme, berieme na vedomie a tie slová a tie výzvy, ktoré dala či pani kolegyňa 
Aufrichtová, či pani kolegyňa Hudáková sú tie, ktorých by sa mal úrad držať. To je všetko. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Faktická poznámka pani poslankyňa Aufrichtová. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Áno, ja by som chcela len zareagovať. Je to len v záujme právnej bezpečnosti všetkých, 
dokonca aj toho nového subjektu, župy a takisto poslaneckého zboru, ktorý to bude brať. 
A práve preto by sme chceli tú právnu analýzu mať takú, že budeme vedieť, že hlasujeme za 
niečo čo je právne bezpečné.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Ešte odovzdávam záverečné slovo 
pánovi Čavojovi. Nech sa páči Braňo. 
 
Branislav Čavoj 
 
Ďakujem. Potom ešte Boris asi zareaguje. Ďakujem za to, že sa vôbec táto téma akože tu 
otvára, lebo je dosť dôležitá a my sami sme sa snažili posledné mesiace, možno aj dlhšie 
obdobie otvárať tieto témy na úrovni BSK. Samozrejme čo sa týka tej zodpovednosti 
a transparentnosti k tomu len v krátkosti, že my sme to hovorili aj na tých komisiách, že 
zvolená forma nadácie bola práve kvôli tomu, že je to z pohľadu zákona tá 
najtransparentnejšia organizácia. To ako viedol vlastne to ďalšie rokovanie k tomu, že máme 
teraz nájomnú zmluvu medzi Nadáciou a BSK, ktorá nám, na základe ktorej boli vytvorené 
nejaké orgány, ktoré v zásade by mali spĺňať tie kritéria tej transparentnosti, tak vieme sa 
o tom samozrejme ďalej baviť, ak vám napríklad táto forma príde nedostatočná. Čo sa týka 
zodpovednosti, tak my samozrejme cítime obrovskú zodpovednosť voči ľuďom nielen v rámci 
Novej Cvernovky, ale v rámci kraja. Myslím, že to vidno na našich tvárach po tých piatich, 
šiestich rokoch keď sa vidíme na tých fotkách a pri tom zaspávaní, ale chcel by som teda 
akože v krátkosti zareagovať iba na tie otázky, ktoré tu padli. Začnem pánom Drotovánom, 
ktorý sa pýtal na Banskobystrický samosprávny kraj. My sme samozrejme boli pri iniciácií 
toho projektu, ale len naozaj vo veľmi pasívnej forme. Čo sa týka tej pasáže v rámci tejto 
knihy, to mala na starosti vedúca projektu, čo bola Milota Sidorová aj s jej tímom, takže my 
sme sa aktívne nezapájali do tvorby toho konceptu. Vieme o ňom len takisto ako vy zbežne, 
ale držíme mu samozrejme palce. A okrem toho, že teda zvíťazili v tej architektonickej súťaži 



práve architekti z Cvernovky je také možno aj symbolické. Čo sa týka bývania, to je vlastne 
odpoveď na pána poslanca Buocika. My od začiatku vyjadrujeme ambíciu práve v rámci tej 
kapacity internátu, teda budúcej podoby internátu v rámci tej rezidenčnej funkcie vyčleniť 
kapacitu práve na či už to budú mladí pedagógovia, učitelia alebo hocikto iný, kto je vlastne 
ako keby, aká existuje aktuálna potreba na strane BSK. Myslím, že to bolo ukotvené aj v tej 
samotnej zmluve, respektíve dodatku, keď sa schvaľoval zámer prenájmu bývalého 
internátu. A čo sa týka, teda poslednú vec poviem, že my sa naozaj od začiatku snažíme 
nezaťažovať rozpočty BSK, ani verejné rozpočty. Tú zodpovednosť na tých 25 rokov sme 
prevzali my. Samozrejme keď sa teraz bavíme o tomto rozsahu tých peňazí, keď sa bavíme 
o desiatich, dvanástich miliónoch možno viac, tak to je jasné, že my to neunesieme, čiže 
chceme sa s vami ďalej baviť o tom ako samozrejme transparentne nájsť nejaký model, 
nejaký mechanizmus na to, aby sme vedeli celý ten areál posunúť tak ako hovoril Boris do 
21. storočia. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Boris nech sa páči ešte. 
 
Boris Meluš 
 
Ja by som fakt iba chcel dodať, že my si uvedomujeme, že je to trošku neštandardná 
situácia, ale zároveň si uvedomujeme, že vlastne kraj alebo teda samospráva takto 
intenzívne je prepojená s nejakým subjektom z neziskového sektora alebo z tretieho sektora, 
ale zároveň si myslíme, že je to budúcnosť, lebo je to niečo, čo vie tomu kraju uľaviť 
a zároveň vie to pre tých obyvateľov priniesť ako keby lepšiu službu, keď to poviem vo 
výsledku. To, že nemáme na to nastavené ešte legislatívne mechanizmy tak, ako je to 
niekde inde v Európe je žiaľ pravda, ale práve takýmito príkladmi vieme tú legislatívu možno 
trošku posúvať a ukazovať, že sa to dá. Napríklad máme dobrý príklad z Fínska z Helsínk, 
kde podobne ako keby situácia mestská organizácia, ktorá spravuje podobný areál a už 
teraz rastie a už spravuje ďalšie areály. Takže je tam naozaj ako keby veľké priehrštie práce 
pred nami spoločnej a verím, že ju ako keby prejdeme, lebo potom to vie byť príkladom 
nielen pre tú Bratislavu a pre ten Bratislavský kraj, ale aj pre ďalšie kraje a tak ďalej. Takže 
tá spoločnosť sa proste nedá meniť len tak, že každý si robí na tom svojom piesočku proste. 
Keď to budeme robiť spolu v partnerstvách, tak si myslím, že všetkým sa v konečnom 
dôsledku uľaví.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Hoc to nebýva zvykom, tak dám ešte dve faktické poznámky na záverečnú reč. 
Nech sa páči pán poslanec Drotován. 
 
Michal Drotován 
 
Ďakujem. Ja som sa pýtam na ten Banskobystrický kraj z toho dôvodu, že práve tento kraj 
v tomto projekte plus teda aj Bratislava mesto v rámci projektu Kúpele Grossling sa snažili 
urobiť nejaký nazvime to zjednodušene joint venture medzi samosprávou a súkromným 
sektorom, neziskovým a iným sektorom a vlastne preto nás to aj dosť zaujímalo len ohľadom 
toho financovania a zatiaľ teda nemáme nejaké informácie, že by sa to dotiahlo, preto to 
dávam ako nejaký návrh možného riešenia, ak teda župa Banskobystrického kraja bude 
vedieť nájsť formu právnu s.r.o.-čky a úverové financovanie s tým, že budú na tom 
participovať aj tie komerčné prevádzky, aktivity, sociálne služby a tak ďalej, čo oni plánujú. 
Tak vlastne to je podľa mňa tá cesta. Ale ako som povedal v tom úvodnom slove, keď som 
o tom hovoril, tak osobne sme k tomu dosť skeptickí, či sa to legálne dá urobiť, ale keď to 
Banskobystrický kraj bude vedieť urobiť, tak bude to príklad nejakej možnej cesty. 
Nehovorím, že sa to má tak robiť, len to bol ako príklad. Ďakujem. 



 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. faktická poznámka pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne ešte za slovo. Z tých záverečných slov mi vyplynulo, že myšlienku, ktorú 
Nadácia Nová Cvernovka priniesla podporuje vedenie kraja, úrad, len je potrebné nájsť 
spôsob, ako ju zrealizovať. ja obdobnú situáciu mám v Malackách, kde my sme v organizácií 
Vstúpte, kde je aj pani poslankyňa Vidanová, alebo kde spolupôsobila, kde prišli 
s myšlienkou kompletnej rekonštrukcie budovy v ktorej sídli orgán, alebo neziskovka, ktorá 
sa venuje pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a našli sme spôsob, že my prenajmeme 
budovu a organizácia, neziskovka požiada Eurofond o dotácia, kde samozrejme my 
pomôžeme Malacky s kofinancovaním, s prípravou projektu. To sme urobili. Teraz som, 
otázka je aj tu, na ktorú sme diskutovali na komisii k ručeniu, respektíve pardon k záložnému 
právu. My nevieme sami ako dopadneme, my už teda dielo realizujeme a aktuálne 
Ministerstvo investícií od nás požaduje, aby mesto schválilo záložné právo a neviem ako 
z tej situácie vyjsť teraz. Čiže to čo nám predtým Ministerstvo investícií schválilo teraz mení 
a neviem ako už dopadneme, ale je to istý spôsob. My sme ho volili takto, nehovoríme, že 
možno bude iný na úrovni župy, že to bude nejaká spoločná spoločnosť, ale mne z toho 
záveru vyplýva, že tú myšlienku podporujeme a chceme len nájsť právne perfektný spôsob, 
ako k nemu dôjsť. My v Malackách sme využili jeden spôsob. Možno tu bude iný. Možno my 
si narazíme držky v Malackách o dva týždne a povieme, že touto cestou nechoďte. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Dovoľte, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu programu. Ďakujem hosťom za 
ich vystúpenie a dovoľte, aby som odovzdal slovo návrhovej komisii. Upozorňujem na to, že 
hlasujeme iba o tom, že správu berieme na vedomie. Vaše hlasovanie v ničom inom nie je 
záväzné. Nech sa páči. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu berie na 
vedomie Informáciu o dlhodobom rozvojom pláne pre kampus Nová Cvernovka 2022 – 2027. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 24 
 
Ďakujem. Konštatujem, že ZA hlasovalo 36 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto 
sa NEZDRŽAL. Ukončujem bod č. 18 a pristupujeme k bodu číslo 19. 
 
Bod č. 19 
 
Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 17. 12. 2021 – 08. 04. 2022. Tento 
návrh nám bližšie priblíži pani riaditeľka Lukáčová. Nech sa páči. 
 
 
 



Barbora Lukáčová  
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja budem naozaj veľmi stručná a budem sa venovať 
kde sme sa dostali vo veľkých projektoch. Samozrejme ak budete mať na čokoľvek potrebu 
sa spýtať som tu vám k dispozícií. V zásade môžeme skonštatovať, že dávame do užívania 
alebo spúšťame kolaudáciu deinštitucionalizovaného projektu časť Račianska 105. Zároveň 
spúšťame, respektíve už sa ukončila kolaudácia v rámci deinštitucionalizácie Merema a to 
stavba v Častej. Veľmi sa nám pohla aj dlho zanedbávaná, nie že „zanedbávaná“, ale v tom 
zmysle, že neschopnosť zo strany realizátora stavby a to pôvodná stavba na Kráľovej. Darí 
sa nám aj v oblasti čunovského kaštieľa. Sme pred skolaudovaním respektíve pred 
spustením aj do prevádzky vrátane materiálovo-technického vybavenia COVP na Ivanskej 
ceste, kde už vás pán župan aj srdečne pozval na tento event. Odovzdali sme, zo strany 
zhotoviteľa spúšťame konanie odovzdávacie na takej tej našej veľkej spoločnej traume 
COVP Ivanka pri Dunaji a myslím si, že z tej hrôzy sme tak, ako som aj ja uviedla spravili 
rodinné zlato a spúšťame materiálovo-technické vybavenie celého areálu. V zásade možno 
povedať, že všetky tie veľké projekty napriek zdržaniu, ktoré sme mali v rámci korony nie 
nami spôsobené, skôr, že sa to stalo akýmsi atribútom zhotoviteľských firiem dokázali sme 
dobehnúť ten čas. Realizujeme v čase, priestore a relatívne za slušné ceny. Ten nárast cien 
prišiel, pretože prišiel či už vo vzťahu indexácií cien alebo v nedostatočnej dobrej projektovej 
dokumentácií a následných navyšovaniach potrebných prác, ktoré dovtedy neboli 
naprojektované. K čomu by som sa chcela ale viacej venovať a vás oboznámiť je časť ktorej 
sa venujeme a patrí do tejto debaty a to je otázka kohéznej politiky. Za posledné tri týždne sa 
nám podarilo vďaka absolútnej zainvolvovanosti pána župana presadiť nakoniec 5%-nú 
flexibilitu, čo znamená zhruba niekde okolo pól miliardy financií do kompetencií samospráv. 
Nehovorím o 1,3 miliardy do tohto územia vo všeobecnej miere, ale pól miliardy do 
kompetencií samospráv. Poviete si, že sme bojovali o 10. Ten vývoj bol naozaj veľmi 
turbulentný. Zhruba na konci roka sme vedeli a na začiatku roka, že by to malo byť 5% s tým, 
že posledné 3 týždne boli pre nás diabolské, lebo sme padli na 3% bezodôvodnene. Museli 
sme naozaj použiť všetky naše kontakty, ale aj obsahové a technické schopnosti 
vyjednávania, aby sme vrátili túto percentuálnu hladinu na 5%. Zároveň sa schválila 
zdrojovosť financovania alebo respektíve spolufinancovanie. Viete, že ja som dlhodobo pred 
vás predstupovala s tým, že musíme byť pripravení až na 20%-né, keďže komisia financuje 
každý jeden náš projekt na našom území len hodnotou 40% a štát povedal, že maximálne 
pôjde do takej istej hodnoty ako Európska komisia. Nakoniec sa nám podarilo nasledovné 
spolufinancovanie na území Bratislavy, keďže to bola jedna z podmienok Európskej komisie. 
15% bez ohľadu na to, kto je žiadateľ a kto je realizátor toho projektu a mimo územia 
Bratislavy myslím, že 8%. Čiže toto je asi z pohľadu posledných dní. Čo nás k tejto téme 
čaká, tak je určite spracovanie, doladenie a schválenie Operačného programu Slovensko, 
kde by sme sa mali dostať zhruba za 6 týždňov a potom spracovanie nášho ITI, čiže 
integrovanej územnej stratégie, ktorá bude plne v súlade s potrebami, ktoré sme si už 
schválili v septembri alebo respektíve v júni minulého roku prostredníctvom PHR SR. 
Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Teraz otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ako prvá sa prihlásila pani 
poslankyňa Ovečková. 
 
Lýdia Ovečková 
 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela naozaj veľmi pekne poďakovať či už 
pani Lukáčovej alebo celému tímu, či celému vedeniu tohto úradu. Naozaj, že bojujete, 
nevzdávate sa, ste ochotní, schopní naozaj čeliť akýmkoľvek výzvam, akýmkoľvek 
problémom, pristupovať aktívne k ich riešeniu a naozaj, že bojujete a robíte strašne veľa vecí 
pre celý kraj, ale i pre túto republiku. Ďakujem. 



 
Juraj Droba 
 
Veľmi pekne ďakujeme. Ďalší pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem pekne za slovo. Tomuto materiálu nie je čo vytknúť, len oceniť, že tie veci, ktoré 
boli schválené napredujú. A k samotnej flexibilite, ktorá tu bola spomínaná, ja som to uviedol 
na neverejnom fóre, ale patrí sa to zopakovať na verejnom fóre. Pán predseda, nielen 
poďakovanie, ale vysoké ocenenie z mojej strany, nielen tvoje osobné nasadenie, tvojho 
tímu ľudí v Bruseli, nielen na úradu tuná, ale aj v zahraničí, kde z pomerne úvodnej až 
zosmiešňovanej akcie inými krajmi, že sa Bratislavský samosprávny kraj pokúsil vybojovať si 
v rámci flexibility väčšie zdroje na naše samosprávne kompetencie sa napokon ukázal 
reálny, triezvy pohľad, ktorý by bez podkladov, ktoré ste pripravili určite presaditeľný nebol 
na úrovni Bruselu a aj ten záverečný finiš, ktorý nastal v tých posledných dňoch pred 
schválením samotnej partnerskej dohody svedčí o tom, že župa pod tvojim vedením koná 
maximálne profesionálne a získala si rešpekt v očiach mnohých aj politických partnerov. Ten 
výsledok, ktorý je žiaľ neuvidia mnohokrát obyvatelia, oni vidia len to pozlátko, nejaké 
prestrihnutie pásky, ale všetky tie sily a pot ktorý do toho sa musel vložiť, častokrát až krv, 
teda dúfam, že nie osobne krv, ktorý sa do toho vložil to nikto neuvidí a o tom viac my, ktorí 
tu sedíme a ktorí pracujeme so samotnými europrojektami musíme oceniť, že robíte 
skutočne nenahraditeľnú prácu a aj ten výsledok v podobe schválenej flexibility je úžasný. 
Dotknem sa ešte samotnej indexácie cien. Tu by som poprosil pomoc zo strany Barbory 
Lukáčovej a jej tímu. Zažívame to viacerí, spomínalo sa to aj pri projektoch, ktoré realizuje 
alebo dokončuje BSK. Zažívame to aj my, kde jednoducho nárastom cien a indexáciou 
nastáva to, že dodávatelia nám prerušujú stavby a žiadajú od nás od prijímateľov 
dofinancovanie, aktuálne železo, betón, kde my sme sa obrátili na Ministerstvo investícií už 
dnes tu spomínané, ktoré vydalo zábavné usmernenie, ak ste ho mali možnosť vidieť, kde 
ministerstvo priznáva, že môžeme, že je to dôvod na to, aby nám akceptovalo a schválili 
dodatky cez pravdepodobne sprostredkovateľské orgány tuná na župe, ale zároveň tam 
uviedlo jednu veľmi nenápadnú poznámku v závere a to je to, že konečnú zodpovednosť za 
dodatky nesie prijímateľ, čiže my mestá a obce a nevylučuje ministerstvo, že môže to mať 
vplyv na prípadnú korekciu v budúcnosti do výšky 25% prijímanej dotácie. Čo mňa absolútne 
šokovalo. Čiže ak niečo schválim, tak zároveň nemôžem preniesť zodpovednosť na 
prijímateľa a ešte ho upozorniť, že ak to podpíšeš, tak môže orgán auditu ti to vytknúť a dať 
25%-nú korekciu. To považujem za niečo zvláštne a tu jednoznačne by mala nastať nejaká 
intervencia, lebo tým pádom môžeme zastaviť všetci projekty a neviem kto nám to nanovo 
vysúťaží, kto upraví rozpočty, lebo dnes stavby, ktoré sa realizujú dnes ani dodávatelia 
nevedia naceniť. Takže to je veľmi závažná vec z hľadiska dočerpania, kde určite by malo 
BSK rovnako vyvinúť intervenciu, lebo je to v záujme aj samotných projektov BSK. Ďakujem 
ešte raz za flexibilitu a pán župan za tvoju úlohu v tejto celej agende. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážim si tieto slová a ďalším prihláseným do rozpravy, pardon 
s faktickými poznámkami pani poslankyňa Aufrichtová. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ja chcem v plnej miere podporiť slová primátora z Malaciek. Presne viem o čom hovorí. 
V podstate k tej prvej časti jeho príspevku by som chcela povedať, že ja často používam taký 
slogan, aj v kampani som ho mala, že najlepší sú ZA. Nie sú to moje iniciálky, sú to práve tí 
ľudia, ktorí sú za tými, ktorí nesú vlajku a naozaj bez ich výkonu by nebol možný vlastne ten 
výsledok. Takže ja chcem povedať, že naozaj Barbora je tá najlepšia alebo jedna z tých 



najlepších, ale treba bojovať aj naozaj v tom zmysle, aby tie korekcie, ktoré sa teraz rozmohli 
naozaj v takom by som povedala, že v neprimeranej miere častokrát za niečo, čo sa naozaj 
nedá v čase ovplyvniť a treba to dohliadnuť, aby sa to nestalo proste pravidlom, pretože to 
sú potom nečakané a úplne že nezvládnuteľné výdavky spätne.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Pán poslanec Fitz. 
 
Peter Fitz 
 
Ďakujem. Pán primátor plne podporujem to, čo si tu povedal. Ja chcem v tejto chvíli 
poďakovať župe naozaj za tú ťažkú robotu a Pán Boh zaplať aspoň za 5% do nášho územia 
na budúce obdobie. No a čo sa týka tej indexácie cien, keď si dobre pamätáte na toto som 
upozorňoval už na prvej Rade partnerstva a teraz to tu máme. My máme projekty, tak ako 
povedal pán primátor, že naozaj zhotovitelia pozastavujú stavby a my nevieme ako máme 
ďalej fungovať. My nemáme totižto ani možnosť navýšiť výšku vysúťaženú maximálne 
o 10%. Myslím si, že samosprávy niektoré, ktoré sú dobre finančne na tom sú ochotné aj 
zobrať úvery, aby nemuseli vracať tieto finančné zdroje. Ale pokiaľ táto možnosť zákona 
nebude, tak tu hovoríme o národno-hospodárskych škodách a toto treba tlmočiť ďalej a 
vyššie. Takže podpora pán primátor a župa ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Buocik. 
 
Ján Buocik 
 
Už sa tu toľko ďakovalo, že až teda neviem, či sa mám k tomu pridať, ale pridávam sa 
k tomu. Všetky tie informácie tu už odzneli. Ja sa trošku povenujem doprave. Ja som tu aj 
minule informoval kolegov o tom, že aby zostalo to číslo 10%, tak sme spolu s kolegami 
z Komisie dopravy napísali list eurokomisárke Ferreira, kde sme teda uviedli, ktoré sú tie 
projekty, ktoré máme odfinancovať, alebo ktoré sú potrebné odfinancovať preto, aby jednak 
sa ten kraj posunul dopravne niekam inam, aby to malo aj efekt z hľadiska ekológie. Všetci 
vieme alebo kto ten list čítal, tak vie, že tých 10% bolo málo. Tých 5% je áno, ďakujeme za 
ne a súčasne platí to, čo tu bolo povedané. Mohlo to byť ešte menej, ale no ťažko to 
povedať. Na jednej strane mám radosť, že teda je to aspoň tých 5%, na druhej strane ma 
mrzí, že tá Európska komisia si v tomto trošku zakrývala oči a aj v tej odpovedi, ktorá nám 
prišla na ten list, tak tá bola taká teda, že je potrebné dorovnávať regionálne rozdiely v rámci 
Slovenska a preto teda tá flexibilita nebude taká. Na druhej strane pozitívna vec je, že 
priamo v tej odpovedi, ktorá prišla z Európskej komisie sa hovorí o pláne udržateľnej mobility 
Bratislavského samosprávneho kraja a to znamená, že Európska komisia dobre vie 
o materiáli, ktorým je plán udržateľnej mobility Bratislavského kraja a spomenula ho tam v tej 
odpovedi Európska komisia ako niečo z čoho ona tiež vychádza. No zobrali si z toho teda 
polovicu, čo je teda otázka, či to je úspech alebo neúspech, ale v každom prípade keďže 
viem a som sa aj s pánom županom aj s Barborou Lukáčovou o tom bavil, sme radi, chcem 
vidieť ten pohár poloplný, nie poloprázdny. Ďakujeme pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Pani poslankyňa Hudáková, nech sa páči. 
 
 
 
 



Mária Hudáková 
 
Ja tiež teda ďakujem za túto dobrú prácu a bolo to už teda spomenuté viackrát, že dostali 
sme sa v podstate do štádia nejakej mimoriadnej situácie a naše projekty sa za týchto 
okolností stávajú doslova nerealizovateľnými. Poviem príklad, inflácia alebo teda navýšenie 
cien v stavebníctve celkovo, nie že za niektoré veci, ale v priemere medzi 2020, 2021 bolo 
okolo 15%, teraz je to medzi 2020, 2022 medziročne 20%. Všetci viete ako dlho trvá niečo 
verejne vysúťažiť a realizovať. Takže už dnes vieme, že jednoducho to, čo robíme je 
nerealizovateľné a teda apelujeme alebo teda prosíme, aby samosprávy, VÚC-ky vytvorili 
tlak na slovenskú vládu a teda aj Európsku komisiu, aby sa vysporiadalo s týmto, pretože 
o pól roka môžeme zistiť, že nič nevieme urobiť. A tým, že samosprávy nebudú investovať 
a nedokážu minúť tieto peniaze budú mať teda obrovský dosah na národné hospodárstvo, 
pretože aspoň tam to mohlo nejako fungovať a momentálne sme svedkom, že tá komerčná 
sféra naozaj veľmi trpí a ak aspoň v tomto nejako nepomôžeme tej samospráve a vlastne 
tomu hospodárstvu, tak do pól roka môžeme mať obrovské problémy ako štát. Takže naozaj 
podporujem túto aktivitu a tlačte, aby sme dokázali tieto peniaze minúť.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem pekne. Faktická poznámka pán poslanec Buocik. 
 
 
Ján Buocik 
 
Ďakujem pekne pán župan. Nechcem kolegov nejak nadmieru obvyklú zaťažovať, ale 
zabudol som jednu myšlienku povedať, že tých 5% to nie sú peniaze, ktoré sú výlučne pre 
Bratislavský samosprávny kraj ako inštitúciu, ale to sú peniaze, ktoré plynú do 
Bratislavského samosprávneho kraja a ako mestskému poslancovi mi nedá nepovedať, že aj 
vďaka týmto peniazom a tejto iniciatíve sa napríklad budú môcť asi v obmedzenej miere 
realizovať aj projekty, ktoré súvisia s mestskou hromadnou dopravou v Bratislave, ktorá keď 
sa na to pozeráme trošku komplexne je nemenej dôležitá pre to, aby Bratislavský 
samosprávny kraj fungoval, znižoval svoje zaťaženie emisiami, aj ten pomer, ktorý je šialený 
individuálnej dopravy verzus hromadnej dopravy, kde to je ak si dobre pamätám 73%:27%, 
čo je úplne absolútne číslo, takže v tomto dvojnásobne vďaka aj zo strany Mesta Bratislava. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Pán poslanec Drotován. 
 
Michal Drotován 
 
Ďakujem. Ja by som chcel nadviazať na kolegov, čo spomínali. Treba naozaj to veľmi vážne 
riešiť, lebo my ako samosprávy budujeme často objekty, ktoré majú vysokú cenu a keby sa 
stalo, že ich nedokončíme, tak nielenže prídeme o tie eurofondy, ale zaplatili sme 
medzičasom štátu podčiarkujem dvakrát, alebo aj trikrát štátu DPH 20%, ktorú vlastne nám 
štát ani nevráti. To znamená, my dôjdeme o tom, že štátu sme dali 20%, eurofondy sme 
zobrali 3 milióny, tie musíme vrátiť, stavbu nedostavame, pretože navýšenie cien, neviem čo. 
My chápeme aj tie firmy, každý deň bojujeme. zatiaľ teda z Rače žiadna firma neodišla, ale 
môže sa to kedykoľvek stať a skončíme tak, že máme rozostavanú škôlku, vraciame 
eurofondy, štátu sme zaplatili 20% dane a tuná od Majky Hudákovej keď to skreslím, alebo 
zjednoduším zo sporiteľne sme zobrali úver na 3 milióny, ktorý splácame 20 rokov, nemáme 
ani škôlku, štátu sme zaplatili 20%, sporiteľni zaplatíme úver a 20 rokov sme zdĺžení. To 
znamená, to sú veci, čo naozaj treba riešiť, pretože my reálne všetky samosprávy platíme 
štátu 20% z každého nášho projektu bez ohľadu na to, či peniaze dostaneme, nedostaneme. 



Takže naozaj je potrebné to riešiť. Ja poprosím pán župan aj v rámci vládnej strany, ak by sa 
to naozaj dalo nadhodiť, lebo to sú veci až absurdné. Lebo takto my žijeme. Ďakujem. A BSK 
samozrejme tak isto. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. faktická poznámka pán poslanec Říha. 
 
Juraj Říha 
 
Ďakujem. Pán kolega, pán starosta, na tom celom je absurdné to, že si to robíme sami štát 
voči svojim zložkám. Dlhodobo stačí oprieť sa o to, prečo napríklad Ministerstvo životného 
prostredia vo svojom type projektu núti žiadateľov, aby mali pred podaním žiadosti, alebo 
momentu podania žiadosti vyhlásené verejné obstarávanie. Toto je najväčšia absurdnosť, čo 
môže byť. Bral by som to v jednom len prípade, ak by ministerstvu netrvalo rok vyhodnotenie 
žiadosti ako v našom prípade teraz sa deje a výsledkom toho je to, že ministerstvo 
nevyhodnotilo žiadosť ani v lehotách, posiela nám oznámenia neustále, že si posúva lehotu 
na vyhodnotenie žiadosti pre enormný počet žiadateľov a my máme verejné obstarávanie rok 
otvorené s tým, že ja ho nemôžem uzavrieť a ja už teraz, samozrejme som v procese, že 
zachovávam mlčanlivosť, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že na jednom takomto 
konkrétnom obstarávaní za ten rok narástla cena diela, ktorú mám v súťaži, všeobecnej, 
nehovorím o konkrétnej o niekoľko 100 000 eur, niekoľko, rádovo. A ja už teraz viem, že 
nenaplním tú žiadosť, ktorú mám podanú, ktorú mi ministerstvo za rok nevyhodnotilo. To je 
taká absurdnosť, že ja už neviem, kde to mám kričať. Tu si asi človek musí zaplatiť miesto 
na kandidátke a ísť to povedať do parlamentu. Lebo už skutočne ako my primátori, 
starostovia sme niekedy za bláznov na tých ministerstvách. A robíme si to len my sami sebe. 
Nič iné.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Odovzdávam slovo Barbore Lukáčovej na záverečné slovo. Ja ešte poviem potom 
na záver pár slov k tejto téme tiež. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ja si dovolím ísť od teraz od pána primátora a mám to všetko zapísané to, čo odznelo. Pán 
primátor v tomto máš absolútnu pravdu, preto aj my nechceme, aby v novom programovom 
období, ten príklad myslím z Ministerstva životného prostredia, aby kompetencie, ktoré 
spadajú a sú kompetenciami samospráv, ale spadajú do sektorovej politiky životného 
prostredia, aby išli dopytovým tým nezmyselným systémom, ktorý bohužiaľ stále na ňom trvá 
Ministerstvo životného prostredia. SK8, ZMOS aj Únia miest majú zázračne v jedno, aby to 
boli projekty, ktoré idú cez Radu partnerstva. Treba povedať, že sa Ministerstvo životného 
prostredia, ale aj Ministerstvo školstva a Ministerstvo hospodárstva tomuto bránia. Nechcú 
vstúpiť do systému ITI a preto veľmi poprosím, aby ste aj vy vo svojich zložkách, pretože 
rozumiem, že teraz sme na pôde župy, ale aby ste apelovali aj na ZMOS, aby vyvíjal 
maximálnu, aj na Úniu miest maximálny tlak a podporili v tomto MIRRI, lebo to nie je 
rozhodnutie MIRRI, toto je rozhodnutie tých troch samostatných ministerstiev, že nechcú 
vstúpiť a my práve príbehy zo života hmyzu Ministerstva životného prostredia dávame ako 
príklad, pretože sme jedným zo žiadateľov. 36 mesiacov trvalo Ministerstvu životného 
prostredia, kým nás oslovilo administratívnou kontrolou, kde sa pýtajú či župan Droba je 
županom Drobom. To je na tretí projekt v rámci Ekocentra Sýpku. To je presne vyhlásená 
výzva na mieru žúp. ktoré si vyžiadali 10 miliónov ERDF z OPKŽP. Do dneska 
nevyhodnotené. Samozrejme nepristúpime s vysokou pravdepodobnosťou k zmluve o NFP, 
pretože je to nerealizovateľné, lebo ešte stále nemáme ani len ponuku odborného 
hodnotenia. Čiže vo chvíli, kedy by sme šli podpisovať zmluvu o NFP sme 10 mesiacov po 



tom, čo sme už mali začať realizáciu. Čiže to len na obraz. Automaticky súhlasíme a to je aj 
tá vec prečo sú rady partnerstva, prečo so županom tak nesmierne lídujeme a tie 3 roky 
presviedčame všetkých, že odstúpme od dopytového systému a všetko čo je samosprávne 
dajme prostredníctvom rozhodovania Rady partnerstva. To neznamená, že samospráve 
samej. Veď tam sedia aj ministerstvá vo vážnej komore. To je jedna vec. Širšie, long story 
short tej indexácií. Sú dva princípy. To, čo ste dostali, odpovede ste dostali odpovede na 
zmluvy v ktorých nemáte zakotvenú indexáciu. V tomto nie úplne vieme s tým pohnúť, 
pretože to je samotný názor Európskej komisie, že to tak máme riešiť. Potom sú zmluvy 
v ktorých máme indexáciu, v ktorých nijakým spôsobom vám nehrozia korekcie a potom 
máme samozrejme artikel, ktorý sa týka verejného obstarávania, kde môžeme navyšovať 
sumu do 15%. Prosím obráťte sa per partes na nás, ale v prípade, že ste nemali indexáciu 
v zmluvách pôvodných, nevieme s tým nič robiť a bohužiaľ toto je názor komisie akým 
spôsobom. Čiže to len na tvoj, že robíme sami, toto si úplne nerobíme sami, ale je to spôsob, 
ako komisia ku koncu programového obdobia, robí to vždy, vždy si ťahá peniaze späť. Vo 
vzťahu k tomu, že nedokážeme dočerpať, áno a ja by som preto navrhla, aby sme to riešili 
a budeme to riešiť formou navýšenia štátneho rozpočtu. Každý projekt má podiel štátneho 
rozpočtu a rovnako bude treba vyvinúť tlak smerom na vládu, aby to vyfinancovala, ako keby 
tú možnosť navýšenia zo štátneho rozpočtu. Krytie zo štátneho rozpočtu. Lebo každý projekt 
má zložku štátny rozpočet. Nebudem to tu ďalej rozoberať, ale vieme si to na tých našich 
odborných komisiách potom spracovať. Posledná poznámka, ešte predposledná poznámka 
k tej nezmyselnosti verejných obstarávaní pri podaní žiadosti o NFP, takisto to bohužiaľ chce 
Plán obnovy a odolnosti a sme vyslovene proti tomu práve na základe týchto praktických 
skúseností. Myslia si ministerstvá, že tým urýchlia proces. Naopak ho absolútne zdeformujú 
a spomalia, pretože to nebudú reálne ceny za ktoré sa bude dať realizovať a ukrajinská 
kríza, či predtým covid sú úplne veci, ktoré sú síce nepredvídateľné, ale jednoznačne určujú, 
že potom to deformuje ten projekt. Posledná poznámka sa týka pána poslanca Buocika. 
5% flexibilita sa netýka témy dopravy. Téma doprava je financovaná na našom území 
z Kohézneho fondu, kde Bratislava má samostatnú výnimku z Kohézneho fondu, čiže toto 
bola hlavne bitka o tému školstva a sociálnych vecí a hrali sme o viac ako 200 miliónov hore 
dole, čo do témy, ktorá je pre komisiu najdôležitejšia v metropolitných územiach, tak 
pochopila sama komisia, že si ju sama uberá, lebo tam je ešte aj tá regulatíva, ktorá hovorí, 
že iba 15% z celkových zdrojov, ktoré sem prídu môžu ísť na cieľ 3,4 a 5. Čiže asi toľko. 
Všetko som zodpovedala. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Dobre, ja ešte na záver pár slov. Musím povedať, že prvýkrát v práci v samospráve som sa 
stretol s ideologicky motivovaným rozhodovaním. Doteraz to bolo vždy také pragmatické 
a pani komisárka Ferreira teda je presvedčená socialistka, čiže jej argumentácia, ťažko bolo 
proti argumentovať, lebo ona argumentovala tým, že pozrite sa na vylúčené komunity na 
východe Slovenska a máte to srdce tuná v bohatej Bratislave, ktorá je skoro ako Dubaj, 
zaznelo slovo Dubaj z jej úst, že či máte to srdce pýtať si peniaze, keď máte vylúčené 
komunity na východe Slovenska. Takže hovorím, som síce pravičiar, ale nemám nič proti 
ľavičiarom, ale táto scestná argumentácia mi, fakt prvýkrát v kariére župnej som sa stretol 
s takouto argumentáciou. Ja, ešte pán poslanec Říha pokiaľ viem, tak miesta na 
kandidátkach do parlamentu sa už nekupujú, ale možno máte iné informácie. Každopádne 
nechcem tým zatieniť význam slov, ktoré ste povedali a chcel by som poprosiť aj vás, aj 
pána kolegu Drotována, keby sme to mohli nejakým spôsobom dať aj na papier. Ja teda na 
váš apel urobím v rámci mojej strany to, čo sa bude dať, aj keď si myslím, že v tomto 
volebnom období už s tým veľmi nepohneme. Jednoducho musíme konštatovať tú smutnú 
realitu pre samosprávu, ktorú žijeme. A ešte na záver chcem vysloviť poďakovanie. Všetci tu 
ďakovali, ja som na zlúčenej komisii menoval viacerých ľudí, dnes už budem menovať iba 
dvoch. Jedným je náš komisár Šefčovič, ktorý osobne odviedol obrovský kus práce v tejto 
veci a jeho dve pravé ruky teda. No a druhá osoba, ktorú budem menovať je Barbora 
Lukáčová a jej tím, lebo naozaj sme to, ešte aj ja som bol v podstate iba ako taký koučovaný 



futbalista, ktorému presne povedali, čo má hrať a ja som hral presne to, čo mi hovorila 
Barbora a nakoniec sa nám to podarilo. Takže chcem naozaj Barbore poďakovať. A to je 
všetko. A ešte potom taká drobnosť, ktorá poteší viacerých z vás, nesúvisí už s touto témou, 
ale včera sme otvorili pobočku japonskej firmy Takeda. Je to firma, ktorá pracuje v oblasti 
medicínskeho výskumu. Nástupný plat, sú to všetko veci upozorňujem a nástupný plat je 
viacej ako 3000 eur. Otvorili prvých 300 pracovných miest na Slovensku a do 12 mesiacov 
by ich malo byť ďalších 700. Takže možno hrozia odchody niektorých zamestnávateľov, ale 
našťastie a Bratislava súťažila teda v tendri, teda Bratislavský kraj. Nakoniec sme vyhrali 
a Takeda prišla na Slovensko. Teda vyzerá to na 1000 dobre platených jobov vo veľmi 
dobrom odvetví 21. storočia. Že postupne sa možno podarí pretransformovať tie montážne 
autodielne na prácu s vysokou pridanou hodnotou. Takže taký malý úspech z ktorého sa 
veľmi teším. Dobre. Ukončujem bod číslo 19. Neukončujem, pardon. Už som rýchly. 
Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Zastupiteľstvo Bratislavského kraja po prerokovaní materiálu berie na vedomie 
Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 
na roky 2021 – 2027 (s výhľadom na rok 2030) za obdobie 17. 12. 2021 do 08. 04. 2022. 
 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, aby sme hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 25 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 34 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie prijaté. Prechádzame na bod číslo 20. 
 
Bod č. 20 
 
Návrh Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v BSK do roku 2030. A predkladaný návrh nám 
priblíži pani Lukáčová. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne. Je to jedna z prvých koncepcií, ktorá vychádza priamo z inštitútu ako 
samostatne robená koncepcia per domo, ktorú predkladáme na zastupiteľstvo. Ono ich bude 
potom postupne pribúdať. Sú v spracovaní. Je to koncepcia, ktorá samozrejme vyhodnocuje 
a nadväzuje na tú predchádzajúcu a určuje viac menej rámce v ktorých sa budeme 
pohybovať ako BSK či už vo vzťahu ku KOCR, či už vo vzťahu k OCR-kam, MAS-kám, 
organizáciám v území na najbližšie obdobie do roku 2030. Samozrejme kopíruje možnosti aj 
zdroje financovania a realizovateľnosť rôznych projektov, ktoré prichádzali v rámci skúmania 
územia počas predchádzajúcich rokov, ktoré sme vkladali do PHR SR. Je to klasický 
dokument, čiže má analytickú, strategickú časť. To čo ja si vždy vyžadujem, aby mal a je to 
už dnes štandardom našich dokumentov akčný plán, čiže aby ste dokument vedeli 
kontrolovať a odpočtovať a samozrejme aj realizačnú, to znamená finančnú časť. Ja 
nebudem rozprávať veľmi podrobne o tom dokumente, nech sa páči pýtajte sa. Podstata veci 
poviem, že našou novinkou v oblasti cestovného ruchu je určite lokálna ekonomika. Čiže 
pozeráme sa na cestovný ruch ako na segment hospodárstva, ktorý je identický pre naše 
územie, či už v Bratislave, ale vo vzťahu aj k našim mikroregiónom. Lokálna ekonomika je 
niečo, kde vidíme našu budúcnosť, či už vo vzťahu k vzdelaniu, či už vo vzťahu k tvorbe 
a kreativite ľudí a samozrejme má potom vplyv a pozitívny dopad na krajinnú tvorbu, na 



životné prostredie a samozrejme aj nezaťažuje toľko aj dopravu. Ako ideme rozvíjať cestovný 
ruch. To už poznáte prostredníctvom tematických ciest. Priorita vodácky turizmus, 
cykloturizmus, prírodný turizmus, kultúrny turizmus a tie ostatné podoby máte veľmi 
podrobne popísané. Pracoval na tom tím, ktorý vedie dneska už Matúš Krnčok na inštitúte, 
samozrejme aj v spolupráci s KOCR, Slovenským domom Centrope a potom sme rozšírili tú 
spoluprácu o všetky subjekty cestovného ruchu, ktorý v území máme, už spomínané 
oblastné organizácie cestovného ruchu, ale samozrejme aj inštitúcie z kultúry a tak ďalej. 
Dokument prešiel klasickou podobou pripomienkovania, či už na interných tímoch, širších 
tímoch. Diali sa teda veci viac menej online vzhľadom na covid. Dokument je vítaný, 
cieľovými skupinami očakávaný a v podstate sa stane východiskovým materiálom 
predovšetkým pre cezhraničnú spoluprácu, kde vidíme najväčšie zdroje pre financovanie vo 
vzťahu k cestovnému ruchu. Pán primátor už na mňa žmurká, áno, rátame aj s kaštieľom 
v Malackách. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prvý sa prihlásil pán poslanec Švaral. 
Nech sa páči. 
 
Peter Švaral 
 
Ďakujem pekne. Pani riaditeľka, Koncepcia rozvoj cestovného ruchu fajn, všetko dôležité 
a na všetko sa tešíme. Odkaz z územia, viacerí s takou ľútosťou zobrali na vedomie 
informáciu, že Vláčik Záhoráčik pokiaľ viem nebude fungovať. Bude namiesto neho nejaká 
alternatíva autobusov alebo čo. Dosť to trochu ako sklamalo ľudí, ktorí si už za posledné dva 
roky na to zvykli a aj tá oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá na Záhorí je, tak ako 
nikto z toho neni nadšení, ale viem, že to neni tvoj biznis, ani tvoja agenda. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ale je to môj biznis a moja agenda, ale je to z dôvodu rekonštrukcie trate. No ako keď ideme 
rekonštruovať trať, ako môže fungovať vláčik? 
 
Peter Švaral 
 
Ja len dávam na vedomie, že takáto informácia je, tak tlmočím, že kto čo berie, celé. Vďaka. 
 
Juraj Droba 
 
Budete reagovať Barbora na toto? 
 
Barbora Lukáčová 
 
No je to skôr pozitívna správa, že rekonštruujeme trať, ktorá by bola inak zatvorená. By ten 
Vláčik Záhoráčik ani ďalšie sezóny nemohol premávať, čiže je to nevyhnutná rekonštrukcia, 
ktorú si vyžiadal vlastník koľají, čo je Ministerstvo dopravy a jednoducho preinvestoval 
konečne do toho peniaze, čiže je to skôr na potešenie sa, že budeme mať kvalitnú 
infraštruktúru po ktorej verím tomu, že budúcu cestovnoruchársku sezónu spustíme Vláčik 
Záhoráčik. Vláčik Záhoráčik áno, túto sezónu bude nahradený autobusovou prepravou, ale 
my sme objednávatelia prepravy. Nie sme vlastníkmi infraštruktúry, čiže musíme plne 
rešpektovať ak vlastník infraštruktúry ju zo zákonného dôvodu ide rekonštruovať. Nemôžeme 
prirodzene my si objednať Vláčik Záhoráčik. 
 
 
 



Peter Švaral 
 
Jasné. Na tu rekonštrukciu sa všetci tešia, hlavne v Malackách, lebo ako tá terajšia trať už 
samozrejme nestíha, takže ako to berieme tiež, že tešíme sa. 
 
Juraj Droba 
 
Čo sa týka úradu, tak možno kedysi v minulosti mohol zaznieť od niektorého bývalého 
zamestnanca názor, že Vláčik Záhoráčik treba zrušiť a zatvoriť. Z mojich úst nezaznel nikdy, 
naopak som jeho veľkým priateľom, páči sa mi a pokiaľ tu budem sedieť ja, tak urobíme 
všetko pre to, aby Vláčik Záhoráčik premával. Ďakujem. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu 
programu. Odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Poprosím poslancov, aby hlasovali o uznesení tak, ako im bolo doručené 
v materiáloch na dnešné rokovanie. 
 
Juraj Droba 
 
Prosím hlasujme teraz. 
 
Hlasovanie č. 26 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 31 poslankýň a poslancov, nikto sa NEZDRŽAL, uznesenie 
bolo prijaté. Prechádzame na bod číslo 21. 
 
Bod č. 21 
 
Návrh na schválenie DODATKU číslo 2 k Zriaďovacej listine číslo 005/2009 zo dňa 
22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie BSK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, 
Javorinská 7a v Bratislave. Pani Marica Šiková, pozor, nemusíte bežať, nech sa páči, máte 
slovo. 
 
Marica Šiková 
 
Ďakujem pekne pán predseda za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
dôvodom pre spracovanie predmetného dodatku číslo 2 k Zriaďovacej listine BSK Domova 
sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave je zmena názvu tohto 
zariadenia na Centrum sociálnych služieb Javorínska. Nový názov prirodzene nadväzuje na 
zaužívané pomenovanie zariadenie spájané s, prepáčte ja som sa tak zadýchala. Takže ešte 
raz. Nový názov prirodzene nadväzuje na zaužívané pomenovanie zariadenie spájaného 
s ulicou na ktorej sídli a zároveň reflektuje na potenciál budúceho portfólia poskytovaných 
služieb podľa potrieb prijímateľov. Okrem zmeny názvu zariadenia sa v súlade s platnou 
legislatívou precizuje cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 
Ďakujem za podporu tohto materiálu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem žiadnu prihlášku do 
rozpravy, ukončujem ju, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
 
 
 



Zuzana Aufrichtová  
 
Ďakujem. Ideme hlasovať o uznesení tak, ako bolo doručené v materiáloch na dnešné 
rokovanie. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím, aby sme hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 27 
 
Ďakujem. Konštatujem ZA 32 hlasov, nikto PROTI, nikto sa NEZDRŽAL, uznesenie bolo 
prijaté. Uzatváram bod číslo 21 a prechádzame na bod číslo 22. 
 
Bod č. 22 
 
Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2021. Opäť poprosím 
pani Šikovú o úvodné slovo. 
 
Marica Šiková 
 
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom predkladaného 
materiálu je informovať o stave zabezpečenia sociálnych služieb obyvateľom nášho regiónu, 
ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií. Údaje sú za obdobie január až december 2021. 
Predkladaný materiál poskytuje informácie o rozsahu zabezpečenia sociálnej posudkovej 
činnosti prvého kontaktu, o rozsahu zabezpečenia posudkovej činnosti, o rozsahu 
zabezpečenia sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja a to 
ako verejnými tak i neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, o výsledkoch kontrolnej 
činnosti v zariadeniach sociálnych služieb, informácie o zápise nových poskytovateľov 
sociálnych služieb do registra a výmaze registra Bratislavského samosprávneho kraja, 
informácie o rozsahu zabezpečenia vykonávania opatrení sociálno-právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately a informácie o distribúcií osobných ochranných pomôcok a testov pre 
poskytovateľov sociálnych služieb. V prílohe materiálu je vyhodnotenie plnenia úloh 
stanovených v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského 
samosprávneho kraja a vyhodnotenie plnenia priorít a cieľov stanovených v Koncepcii 
rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského 
samosprávneho kraja. To je stručne o obsahu predkladaného materiálu. Ďakujem za 
pozornosť.  
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Pani poslankyňa Aufrichtová, nech sa 
páči. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ako hovoril Ondrej Dostál, na župe sa najviac ďakuje. Ja chcem naozaj poďakovať aj za 
sociálne spoluprácu so Starým Mestom a v súvislosti s predchádzajúcim bodom, že je 
zariadenie, ktoré sa nachádza v Starom Meste, chcem povedať, že tam je taká starostka, 
ktorá mení názvy ulíc, tak potom sa to premietne aj do názvu zariadení. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Vďaka. Neevidujem žiadnu ďalšiu prihlášku do rozpravy a pán vicežupan Štekláč, nech sa 
páči. 



 
Juraj Štekláč 
 
Takže ja by som taktiež poďakoval všetkým zúčastneným a chcem už len poprosiť 
o podporu. Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporučila zobrať na vedomie tento 
materiál zastupiteľstvu. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní matreiálu berie 
na vedomie Správu o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK za rok 2021. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 28 
 
ZA hlasovalo 33 poslancov a poslankýň, PROTI nikto, nikto sa NZDRŽAL, uznesenie bolo 
prijaté. Ukončujem bod číslo 22. Prechádzame na bod číslo 23. 
 
Bod č. 23 
 
Návrh na voľbu zástupcov BSK vo výboroch pre otázky zamestnanosti zriadených Úradmi 
práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja. 
Pani Šiková, slovo je do tretice vaše. 
 
Marica Šiková 
 
Ďakujem veľmi pekne. Opäť vážené panie poslankyne, páni poslanci obsahom predmetného 
materiálu je návrh na voľbu zástupcov BSK za členov výboru pre otázky zamestnanosti na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
Pezinok a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky. Dôvodom voľby je skutočnosť, 
že zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí bolo doposiaľ členmi týchto 
výborov členstvo z dôvodu uplynutia funkčného obdobia zaniklo. Za členov vo výboroch pre 
otázky zamestnanosti zriadených Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v územnom obvode 
Bratislavského samosprávneho kraja navrhujeme zvoliť Mgr. Mareka Machatu a doktora 
Juraja Štekláča za členov Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Bratislava. Ing. Juraja Páteka a doktora Štefana Gašparoviča za členov Výboru 
pre otázky zamestnanosti na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok a Dušana 
Dvorana a Ing. Petra Tydlitáta za členov Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny Malacky. Ďakujem pekne za pozornosť. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Neevidujem nikoho prihláseného do 
rozpravy, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 
 
 
 
 



Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem pán župan. Ideme hlasovať o uznesení tak, jako vám bolo doručené v materiáloch 
k dnešnému zastupiteľstvu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby ste o tom hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 29 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 30 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 23 a prechádzame na bod číslo 24. 
 
Bod č. 24 
 
Zámer budovania nájomných bytov v objektoch na Ivánskej ceste 3776 a na Úderníckej 8. 
Tento návrh nám, Maricka ďakujeme, tento návrh nám bližšie priblíži pani riaditeľka Odboru 
stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, pani Barbora Lukáčová. Je tu? Je tu. 
Nečakala? Barbora, nech sa páči, slovo je vaše. 
 
Barbora Lukáčová 
 
Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa za intermezzo. V zásade ja nadviažem na to, čo 
bolo na spoločnej komisii, kde boli prezentované obidva zámery. Ide o objekty, ktoré sú 
dlhodobo tak, ako pán župan povedal nevyužívané a vzhľadom na tému, ktorú sme dlhšie 
rozoberali akým spôsobom a okrem toho je aj v Akčnom pláne a samozrejme aj v spoločnom 
vládnom prehlásení, že sa snažíme nefinančnou pomocou zatraktívniť dve veľmi 
poddimenzované v podobe ľudského kapitálu povolania a to sú z oblasti sociálnych vecí, 
alebo sociálnych služieb a samozrejme školstva. Obidva objekty sú spracované, potom ak 
bude záujem a možno časový priestor, tak vám ich priblíži bližšie pán kolega Liška, ale 
v zásade z toho koncepčného hľadiska ideme sa uchádzať o externé zdroje, ktoré spravuje 
Ministerstvo dopravy v rámci sociálnych nájomných bytov, pričom sa nám podarilo aj 
presadiť vyšší koeficient na meter štvorcový pre Bratislavský kraj. Celá tá koncepcia a celý 
ten ideový návrh a architektonický návrh akceptuje už podmienky danej výzvy a my sme 
prichystaní v podstate a v prípade schválenia pokračovať ďalej v harmonograme a rozbehnúť 
dokumentáciu až po stupeň realizačnej dokumentácie tak, aby zhruba o rok sme sa stretli 
a predložili sme vám projekty na schválenie vo vzťahu k spolufinancovaniu. Tie zdroje sú 
priamo zo štátneho rozpočtu a 75% v prípade nášho územia a dodržania všetkých náležitostí 
v zmysle výzvy je možné získať práve cez Ministerstvo dopravy. Ostatné zdroje samozrejme 
budú zapracované do rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Prvým prihláseným do rozpravy, ktorú práve otváram je pán poslanec Pekár, nech 
sa páči. 
 
Dušan Pekár 
 
Ďakujem za slovo pán predseda. Ja vítam tento projekt, pretože je plne v zásade, že 
nepredávame, ale ideme zveľadiť a nedovolím si alebo teda dovolím si nezabudnúť na moje 
vystúpenie pred ja neviem či to bolo roky dozadu alebo mesiace, skôr roky, kedy sme Starú 
Vajnorskú predali. Žiaľ, tam sme tiež mohli radšej investovať do kúpy podielu a urobiť tam 
tiež ubytovne pre učiteľov, zamestnancov sociálnych zariadení v Bratislavskom kraji. Čiže 
vítam to, ale je mi ľúto, že sme predávali v minulosti objekty, ktoré si myslím, že sa mohli tiež 



využiť na vytvorenie nájomného bývania. Nielen objekty, ale aj veľký pozemok na Patrónke, 
kde tiež sme mohli postaviť, čo je podľa mňa lacnejšie, ako zrekonštruovať starú budovu. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalšou prihlásenou do rozpravy pani poslankyňa Hudáková. 
 
Mária Hudáková 
 
Ja tiež chcem teda veľmi pochváliť tento prístup. Nájomné byty Bratislava a okolie potrebuje 
ako soľ, teda BSK sa rozhodlo niektoré budovy venovať a prerobiť na nájomné byty a naozaj 
to, čo tu povedal pán Pekár, tak mne je extrémne ľúto, že sme predali tú Starú Vajnorskú a 
keď si spomeniem to deja vu, ako ste teda odôvodňovali, že budeme predávať túto budovu 
a musíme ju predať lebo tečú okapy a takéto veci a predali sme ju za smiešnu znaleckú cenu 
a ešte musím povedať, že bol isme aj oklamaní ako poslanci, pretože jedna tretina tejto 
budovy bola dvakrát ponúknutá Bratislavskému samosprávnemu kraju na odkúpenie. raz 
spoločnosťou Strabag za 325 000, druhýkrát spoločnosťou SOMO za 841 000, hovorím 
o jednej tretine budovy a my potom naše dve tretiny sme predali za 470 000. Ešteže sa nám 
tam podarilo teda vtesniť nejaké tie byty a naozaj apelujem na vedenie VÚC-ky, aby teda si 
bralo príklad z tejto firmy nepredávať, ale zveľadiť a takisto chcem požiadať, ak sa ešte dá 
zobrať projekt Patrónka späť, tak ho zoberme späť a budujme niečo pre kraj a pre seba. 
Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Nevidím teraz na displej, nevidím nikoho ďalšieho zatiaľ prihláseného do rozpravy. 
Týmto rozpravu ukončujem a odovzdávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Pardon. To už ideme, teraz návrhová komisia, alebo ešte sa začína nejaká diskusia? Áno, 
tak sa ospravedlňujem a poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia tak, ako bol 
doručený v materiáloch, ktoré boli k dnešnému zastupiteľstvu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím, aby sme o tomto materiály hlasovali teraz. 
 
Hlasovanie č. 30 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslancov a poslankýň, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Uznesenie bolo prijaté tak, jako bolo navrhnuté. Ukončujeme bod číslo 24, 
prechádzame na bod číslo 25.  
 
Bod č. 25 
 
Návrh na schválenie zámeru vybudovania zariadenia sociálnych služieb  v Záhorskej Bystrici 
v rámci procesu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 
Kaštieľ na Hlavnej 13 v Stupave. Opäť dávam slovo pani riaditeľke, mám tu napísanú 
Lukáčovú, ale asi pani riaditeľke Šikovej, nech sa páči. 
 
 
 
 



Marica Šiková 
 
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci Domov sociálnych 
služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave, ktorého sa materiál dotýka je župné 
zariadenie s kapacitou 166 miest. Formy poskytovania sociálnej služby je celoročná 
pobytová. Budova kaštieľa, v ktorej sa sociálna služba poskytuje je rozsiahli trojpodlažný 
historický kaštieľ. I keď je kaštieľ dominantou mesta, pre poskytovanie sociálnych služieb je 
to budova nevhodná a nevyhovujúca. V súlade s programovým vyhlásením BSK, záväzku 
zapojiť sa do procesu deinštitucionalizácie a zlepšenia životných podmienok ľudí so 
zdravotným postihnutím vstúpil Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 
do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, podpora 
transformačných tímov a vypracoval transformačný plán zariadenia. Následne Bratislavský 
samosprávny kraj, ako zriaďovateľ tohto zariadenia vypracoval koncepčno-architektonickú 
štúdiu pre vybudovanie prvého zariadenia sociálnych služieb ako súčasť postupnej 
deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave 
v katastrálnom území Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica. Plánovaná kapacita 
zariadenia je 30 miest pre celoročnú pobytovú službu a 6 miest pre ambulantnú formu. 
Cieľovou skupinou by mali byť ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, prioritne 
s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 
dovoľujem si požiadať vás o podporu tohto materiálu. Schválením zámeru sa totiž začne 
historická etapa, začiatok procesu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb a 
zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave, čo ma z hľadiska zvyšovania kvality života 
prijímateľov sociálnej služby tohto zariadenia veľký význam nie len pre samotných 
prijímateľov, ale aj pre zamestnancov tohto zariadenia. Proces deinštitucionalizácie tohto 
zariadenia a jeho kroky boli schválené aj v Akčnom kraji Bratislavského samosprávneho 
kraja. Jeho prvou etapou je práve zámer na vybudovanie sociálnych služieb v katastrálnom 
území Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica. tento zámer bol prerokovaný na 
spoločnom stretnutí komisií v pondelok, tento týždeň. Ďakujem vám za pozornosť a aj za 
podporu tohto materiálu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Poprosím teraz displej s menami. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. 
S príspevkom do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Krúpa, nech sa páči. 
 
Jozef Krúpa 
 
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja som veľmi rád, že vlastne tento prelomový krok, 
ktorý dneska sa robí z tej etapy deinštitucionalizácie sociálnych zariadení je súčasne aj 
prelomovým krokom spolupráce troch vrstiev samospráv v rámci Bratislavy a to je 
samospráva Bratislavského samosprávneho kraja, magistrátu a mestskej časti. Keď sme 
pred 4 a pól rokmi vstupovali do týchto lavíc, tak to bola vlastne moja by som povedal hlavná 
a nosná téma, prečo som aj kandidoval za župného poslanca, aby tento areál elektrovodu 
bývalého, alebo Stredne odborného učilišťa energetického, ktorý bol niekoľko viac ako 10 
rokov nevyužitý a chátral, aby opäť ako nejaký Fénix vstal z popola a to sa podarilo. Ja som 
veľmi rád. My veľmi aktívne spolupracujeme už na rozvoji tohto areálu a ja by som chcel 
poďakovať samozrejme tebe pán župan a samozrejme aj pánovi primátorovi hlavného 
mesta, že došlo k tomu úvodnému kroku, to došlo k zámene pozemkov medzi hlavným 
mestom a Bratislavským samosprávnym krajom, čo vlastne dalo za tento prvotný krok, aby 
sme spoločne mohli na tejto pôde vytvoriť jednak DSS-ku, ktorej zámer máme tu na stole, 
jednak novú základnú školu s materskou školou s tým, že základná škola bude mať 18 tried 
minimálne, materská škola 8 tried a takisto Magistrát, ktorý veľmi intenzívne  pracuje na 
90 nájomných bytoch. Tieto dva projekty, jednak ako základná škola s materskou školou je 
už v stave projektového rozpracovania, podobne nájomné byty a tento zámer bude poviem 
takýmto doplnením s tým, že som presvedčený o tom, že tak ako v tom predslove ešte 



dávnejšie hovorila pani Lukáčová, že do tých možno šiestich rokov by tento areál mohol byť 
tam realitou. Ja pevne verím, že o 6 rokov tu možno budeme spolu sedieť a budeme strihať 
tú záverečnú stavbu tohto areálu. Takže poprosím o podporu a ďakujem veľmi pekne za 
spoluprácu. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujeme za milé slová. Pán poslanec Smeja, nech sa páči. 
 
Martin Smeja 
 
Ďakujem za slovo. Tiež by som chcel poďakovať za tento materiál a vyjadriť mu podporu. 
A ja budem trošku stručnejší, ako pán starosta spomínal, že ten náš stupavský kaštieľ je síce 
veľmi pekný, ale veľmi nevhodné toto zariadenie, takže touto deinštitucionalizáciou sa 
klientom tohto centra určite polepší ten životný komfort. Takže som rád, že sme sa týmto 
spôsobom a týmto smerom pustili. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Pán vicežupan Štekláč, nech sa páči.  
 
Juraj Štekláč 
 
Ďakujem pekne za slovo. Takže aj ja by som k tomu prispel. Ten proces deinštitucionalizácie 
je dlhodobý proces a dlhodobé snaženie a dlhodobá cesta BSK v snahe zlepšiť kvalitu života 
jednotlivých klientov. Chcem poprosiť, vytrvajme na tejto ceste a poprosím vás o podporu 
tohto materiálu. Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí sa skutočne dlhodobo venovala 
tomuto procesu a myslím si, že je mu úplne naklonená. Takže ešte raz vás poprosím 
o podporu. Ďakujem pekne. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Iba na záver dodám, že áno, bol to 
projekt, ktorý sa postupne vyvíjal v čase a pán starosta Krúpa samozrejme tlačil na to a bolo 
to správne, lebo sme si v nejakom momente uvedomili, že toto je tá najlepšia možná cesta, 
tak sme to vyhodnotili aj s pani riaditeľkou a odvtedy sme sa už do toho pustili vlastne úplne 
naplno. Takže ja sa teším na ďalšiu dobrú vec, ktorú sa nám podarí spolu v kraji spraviť. 
Odovzdávam teraz slovo návrhovej komisii. 
 
Zuzana Aufrichtová 
 
Ďakujem pán župan. Poprosím poslancov, aby hlasovali o návrhu uznesenia tak, ako bolo 
doručené v materiáloch na dnešné rokovanie. 
 
Juraj Droba 
 
Poprosím hlasovať teraz. 
 
Hlasovanie č. 31 
 
Konštatujem, že ZA hlasovalo 32 poslankýň a poslancov, nikto nebol PROTI, nikto sa 
NEZDRŽAL. Ukončujem bod číslo 25 programu a otváram bod číslo 26. 
 
 
 



Interpelácie  
 
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nech sa páči, ak niekto chce vystúpiť s interpeláciou 
teraz je ten priestor. Neevidujem žiadny záujem o interpelácie. Aha, takže evidujem záujem 
pána poslanca Pilinského, takže nech sa páči. 
 
Peter Pilinský 
 
Pán župan nemám interpeláciu, len nejako som zle stlačil ten gombík, takže len teda pre 
záznam, že samozrejme ten projekt podporujem. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ak je to možné zmeniť, to je otázka na technikov, tak samozrejme, že evidujeme zmenu 
hlasovania pána poslanca Pilinského. Dúfam, že je to v súlade s procesom Matúš. 
 
Matúš Šaray 
 
Hlasovanie je ukončené. 
 
Juraj Droba 
 
Dobre, iba pre záznam, nepodarilo sa dobre stlačiť gombík. Chcel som hlasovať ZA. 
Rozumieme. Čiže uzatváram bod Interpelácie, neodovzdávam slovo návrhovej komisii, lebo 
nie je aký návrh a otváram teda bod číslo 27. 
 
Rôzne 
 
Prihlásila sa pani vicežupanka Ožvaldová, odovzdávam jej slovo. 
 
Alžbeta Ožvaldová 
 
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, asi včera večer okolo deviatej hodiny 
ste dostali poniektorí mail, ktorý som ja nedostala od nejakého pána Kostku. Ak dovolíte na 
záznam, chcela by som prečítať SMS, ktorú som dostala od pána Kostku o 11:25. Dobrý deň 
pani Ožvaldová. Práve som bol informovaný o e-maili, ktorý ste dostali. Tento e-mail som 
nepísal ja a po prečítaní obsahu idem podávať trestné oznámenie na políciu. S pozdravom 
Kostka. Ďakujem za pozornosť. 
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ďalším v rozprave prihláseným v bode Rôzne je pán poslanec Tydlitát. 
 
Peter Tydlitát 
 
Ďakujem za slovo pán župan. Je mesiac apríl a chcel by som upozorniť všetkých našich 
kolegov, že posledný aprílový deň je deadline na predkladanie alebo doručenie majetkových 
priznaní. Poprosím vás, skúste to urobiť tak, aby komisia nemala veľa práce. Zodpovedne, je 
to v úvodzovkách váš predposlednýkrát, lebo ak sa aj náhodou ďalej nebudete uchádzať 
o verejnú funkciu, tak ešte o rok budete musieť raz toto majetkové priznanie poslať. Takže 
opakujem. Posledný aprílový deň, to znamená 31. apríla je deadline na predkladanie 
majetkových priznaní. Pardon 30. 
 
 
 



Juraj Droba 
 
Ďakujem. Toto je vec, ktorú nie je nikdy navnivoč opakovať znova a znova. Rozmýšľam nad 
tým, že ešte nejakým spôsobom vás notifikovať emailom, lebo hrozia vám tam potom dosť 
veľké postihy, keď nepodáte tie majetkové priznania. Myslím, že niektorí z vás to už aj zažili 
na vlastnej koži, takže treba si na toto dávať pozor. 
 
Peter Tydlitát 
 
Môžem ešte len jednu vec a prosbu. Ak náhodou niekto z kolegov nedostal výzvu a tlačivo 
od pani magistry Stankovej, kontaktujte buď pána doktora Šaraya alebo priamo jeho 
asistentku pani Stankovú, ktorá vám toto tlačivo opätovne doručí. Takže poprosím vás, máte 
na to čas zhruba ešte 22 dní, takže venujte tomu pozornost. Ďakujem. 
 
Juraj Droba 
 
Ešte predtým než odovzdám slovo pánovi poslancovi Drotovánovi, tak Matúš Šaray by 
k tomu ešte chcel povedať pár viet. 
 
Matúš Šaray 
 
Ďakujem. Len jedna veta. Ten mail odišiel ak si dobre pamätám 18. marca, takže pozrite si 
tie mailové adresy, ktoré máte nahlásené u nás, tam s vámi komunikujeme a viete, že aj tie 
predchádzajúce roky ten koniec apríla, keď sa bude blížiť a teda nenechávajte si to na 
poslednú chvíľu, lebo určite vás budeme otravovať a bombardovať telefonátmi, aby ste na to 
nezabudli. Ďakujem. 
 
Juraj Droba  
 
Vďaka. Teraz má slovo pán poslanec Drotován. 
 
Michal Drotován 
 
Ďakujem. Ja by som v tom bode chcel poďakovať zhodou náhodou sme dostali teda darček 
aj od školy Na pántoch, ale ja by som k tejto škole chcel povedať a poďakovať pánovi 
županovi, pani Zápalovej a takisto aj pani riaditeľke a takisto aj poslancom, ktorí nám 
schválili prenájom týchto priestorov. Bol to náročný boj, ale podarilo sa nám tieto priestory 
zaradiť ako základnú školu, takže úspešne je zaradená a tým pádom budú tam deti, takže 
chcel by som poďakovať všetkým, že sa o to zaslúžili a čo sa týka Krajského školského 
úradu, tak Krajský školský úrad rozhodol, že tie triedy budú na budúci rok, aj jedna trieda 
bude pre obyvateľov, pre deti zo Zálesia, takže má to aj taký, ako keby krajský presah a teda 
ako mestská časť do budúcna keď ztade odídeme, tak dáváme samozrejme k dispozícií tieto 
zaraďovačky a podobne, takže je už na župe a na danej škole, ako teda bude ďalej 
pokračovať v tých priestoroch, ale je tu samozrejme aj možnosť, aby sa využívali aj naďalej 
buď ako združená škola alebo niečo podobné. Takže ďakujem ešte raz.  
 
Juraj Droba 
 
Ďakujem. Ukončujem bod Rôzne. Veľmi pekne ďakujem za dnešný pracovný výkon. Kolega 
Šaray mi tu našepkáva, že už mu bežia nadčasy. Tak aby ste si nemysleli, nadčasy 
neplatíme. Pracovný oficiálny čas je 37,5 hodiny, ale mnohí kolegovia robia samozrejme 
omnoho viac. Teším sa na vás na tom VysoMarche. To bude naozaj pekné, ak môžte, viem, 
že niektorí z vás sú tu cyklisti dedikovaní ,tak ak bude, Peter Švaral na teba ukazujem, aj 
Peťo Tydlitát, tak budem rád, keď sa tam stretneme všetci v trošku takom oslavnejšom 



duchu. Ďakujem. Krásny víkend všetkým. Dovidenia. A Veľkú noc krásnu samozrejme 
budúci víkend. Užite si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha: Menný zoznam poslancov, zamestnancov Úradu BSK a vystupujúcich:  
  

Adamec Igor, Mgr.  

Aufrichtová Zuzana, Ing. arch.  

Augustinič Katarína, Ing.  

Bajan Vladimír, Ing.  

Borguľa Martin, Ing., MBA  

Buocik Ján, Mgr.  

Buzáš Peter, Mgr.  

Drotován Michal, Mgr.  
Dvoran Dušan  
Farkašovská Ľudmila, PhDr. 

Fitz Peter, Mgr.  

Gašparovič Štefan, JUDr.  

Greksa Marian  

Gujber Ladislav, Ing.  

Hochschorner Peter  

Hrehorová Jana  

Hudáková Mária, Ing.  

Chren Martin, Ing.  

Jánošík Juraj, PaedDr.  

Káčer Juraj, Ing.  

Karman Ján, Ing.  

Kisková Mária, PhDr.  

Kovarik Andrej, Mgr.  

Krippel Mikuláš, Mgr., PhD.  

Krúpa Jozef, Ing.  

Machata Marek, Mgr. et Mgr.  

Oráčová Barbora, PaedDr., PhD.  

Ovečková Lýdia, Ing.  

Ožvaldová Alžbeta, PhDr.  

Pátek Juraj, Ing.  

Patoprstý Ivan, Ing.  

Patoprstý Martin, Ing.  

Pätoprstá Elena, Ing. arch, Mgr. art.  

Pekár Dušan, Ing., Mgr.  

Pilinský Peter, Mgr.  

Poláchová Lívia, Mgr.  

Pomichal István, Ing., PhD.  

Rattajová Zuzana, Ing.  

Říha Juraj, JUDr., Ing., PhD.  

Schwartzová Zuzana, Ing.  

Smeja Martin, Ing., PhD.  

Solga Oliver, Mgr.  

Šíbl Jaromír, RNDr., PhD.  

Štekláč Juraj, MUDr., PhD., MPH  

Švaral Peter, Mgr. et Mgr.  



Tydlitát Peter, Ing.  

Uhler Jozef, JUDr., Mgr.  

Vidanová Lucia, Ing., PhDr.  

Vlačiky Martin, Mgr., PhD.  

Zaťovič Martin, RNDr.  
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Ing, Dušan Badinský    primátor mesta Senec 
Ing. Branislav Čavoj     Nadácia Cvernovka 
MUDr. Róbert Hill     Penta Hospitals Bory 
Mgr. Barbora Lukáčová   riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja 
      a riadenia projektov 
MgA. Boris Meluš     Nadácia Cvernovka 
JUDr. Matúš Šaray,     vedúci právneho oddelenia 
PhDr. Marica Šiková     riaditeľka Odboru sociálnych vecí 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc  rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 
Ing. Marek Vlčej    vedúci oddelenia rozpočtu 
Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová vedúca oddelenia kultúry 
Mgr. Jana Zápalová    riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu 
 
 
 


