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Dôvodová správa
Tento materiál je predkladaný ako iniciatívny s cieľom informovať poslancov
o aktuálnej situácii v petržalskom futbale. Na základe podnetov občanov, funkcionárov
i zástupcov športových klubov poukazujúcich na zhoršujúce sa podmienky na futbal
v mestskej časti Bratislava-Petržalka, inicioval Miestny úrad mestskej časti BratislavaPetržalka (MÚ) sériu stretnutí predstaviteľov najväčších petržalských futbalových klubov,
o výsledku ktorých informuje tento materiál. Cieľom aktivít mestskej časti je pomôcť rozvoju
futbalu v Petržalke.

I. Informácia o priebehu rokovaní
V dôsledku rušenia futbalových ihrísk v mestskej časti Bratislava-Petržalka a s tým
súvisiacich ťažkostí v príprave na súťaže, ale aj so samotnými súťažami sa na pozvanie
starostu mestskej časti uskutočnilo v decembri roku 2008 stretnutie zástupcov futbalových
klubov FC Artmedia Petržalka (FC Artmedia), Miestneho športového klubu Iskra Petržalka
(MŠKI) a Venglošovej futbalovej akadémie (P-VFA).
Cieľom stretnutia bolo hľadať východiská zo situácie zúčastnených futbalových
klubov. Dôraz sa kládol najmä na udržanie, resp. vytvorenie lepších podmienok pre
športovanie mládeže v zúčastnených kluboch. Prítomní zástupcovia petržalských futbalových
klubov konštatovali, že je ohrozená najmä materiálna základňa petržalského futbalu.
Zúčastnené kluby uviedli, že zrušené ihriská na štadióne FC Artmedia, v areáli MŠKI
Petržalka na Úderníckej ul. a v budúcnosti areál FK Polygraf – VFA na Einsteinovej ul.,
nedokážu riešiť vlastnými silami. Náhradu za tieto plochy predstavuje iba revitalizované
futbalové ihrisko v školskom areáli ZŠ Budatínska 61, ktoré však bude riešiť najmä
tréningový proces žiackych kategórií a mládeže MŠKI, tréningové ihrisko na ZŠ
Černyševského, rovnako ako pripravovaný projekt futbalového ihriska na Sklodowskej ulici
v školskom športovom areáli bývalej základnej školy, ktorý má realizovať P-VFA.
Na prvom stretnutí 12.12.2008 deklarovali všetci zástupcovia zúčastnení zástupcovia
klubov svoj predbežný súhlas s vytvorením jedného silného spoločného klubu, akciovej
spoločnosti. Dohodli sa, že doručia formou dotazníku základné údaje potrebné k rokovaniam
o spoločnom klube v termíne do 23.01.2009. Ďalšie stretnutie nasledovalo 20.02.2009, kde
zúčastnení prerokovali projekt Miestneho športového klubu Petržalka, ktorý obsahoval návrh
štruktúry klubu, prehľad o súťažiach, počtoch družstiev a tréneroch všetkých kategórií, ktoré
zabezpečujú zúčastnené kluby ako aj odhad finančných nákladov na fungovanie nového klubu
a možný vklad jednotlivých klubov do projektu. Všetci traja zástupcovia klubov a starosta
mestskej časti potvrdili svoj pôvodný súhlasný postoj k vytvoreniu spoločného futbalového
klubu s názvom MŠK Petržalka.
V priebehu marca a apríla prebiehala výmena informácii bilaterálne medzi účastníkmi
a pripravovali sa podklady do dokumentov potrebných pre registráciu akciovej spoločnosti
a prihlášku do súťaží Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Na rokovaní 6. mája sa zúčastnil
aj právnik poverený vytvorením a registráciou Stanov a.s. a Zakladajúcej listiny a.s. Spolu
s právnikom sa dohodli detaily potrebné k vytvoreniu oboch dokumentov vrátane sídla
a definitívneho názvu Miestny futbalový klub Petržalka (MFK). Na nasledujúcom stretnutí
14. mája sa zúčastnili aj zástupcovia FK Inter Bratislava a ŠKP Bratislava, ktorí prejavili
záujem o vstup do vznikajúceho klubu MFK Petržalka, a.s. Nakoniec rozhovory vyústili do
odmietnutia takej širokej bázy nového klubu a zástupcovia ŠKP Bratislava a Inter Bratislava
sa ďalšieho rokovania nezúčastnili. V priebehu ďalšieho rokovania sa zástupcovia MŠKI
vyjadrili, že ich výbor futbalového oddielu nesúhlasí so zamýšľaným vstupom MŠKI do
pripravovaného MFK Petržalka, a.s. Preto sa ďalšie rokovanie dňa 21. mája, na ktorom sa
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mali podpísať zakladajúce dokumenty nového klubu, neuskutočnilo. Dňa 19. mája zobrala na
vedomie výsledok rokovaní aj miestna rada.
Následne rokovali zástupcovia futbalových klubov FC Artmedia a P-VFA samostatne
a dohodli sa o vstupe P-VFA do FC Artmedia, a.s. s tým, že sa nebude vytvárať nová akciová
spoločnosť, ale FC Artmedia Petržalka, a.s. sa premenuje na MFK Petržalka, a.s.. Spoločným
záujmom vytvoreného klubu je výchova mládeže na najvyššej úrovni za pomoci Slovenského
futbalového zväzu (SFZ) prostredníctvom pridelenia štatútu Útvar talentovanej mládeže SFZ
(ÚTM), ktorý garantuje vysokú úroveň prípravy mládeže aj pomocou finančnej dotácie SFZ
na výchovu mládeže. So žiadosťou o podporu tohto procesu, vrátane finančnej podpory
žiackeho a mládežníckeho futbalu sa obrátil MFK Petržalka aj na mestskú časť. Záujmom
nového klubu zostáva prirodzene aj účasť v Corgoňlige SFZ, pričom seniorské družstvo bude
samostatnou divíziou v rámci a.s. so svojim vedením aj rozpočtom nezasahujúcim do
mládežníckej divízie. Nový klub obsadí nasledujúce mládežnícke súťaže najvyššej slovenskej
ligy v jednotlivých kategóriách 14 družstvami s cca 300 mladými hráčmi:
Dorast: U 19, U 18, U 17, U 16
Žiaci: U 15, U 14, U 13, U 12
Prípravky: dve družstvá U 11, U 10, U 9, U 8, U 7

II.

Rozpočet mládežníckej divízie MFK Petržalka

Rozpočet vychádza z predpokladaných nákladov na činnosť divízie mládeže v MFK
Petržalka podľa skúseností z P-VFA a FC Artmedia Petržalka. Zahŕňa plánované výdavky
a plánované príjmy na sezónu 2009/2010 v závislosti na účasti družstiev MFK Petržalka
v súťažiach SFZ.
A) Výdavky za sezónu 2009/10:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Náklady na organizáciu súťaží – rozhodcovia, usporiadatelia
Náklady na dopravu na ligové zápasy
Náklady na stravu, občerstvenie pri cestách na zápasy
Náklady na výstroj
Náklady na platy celkom
Náklady ostatné
Odmeny „trávnikárovi“

Spolu výdavky

7 200€
37 000€
2 300€
10 000€
108 000€
10 000€
830€
175 340€

B) Príjem za sezónu 2009/10:
PVFA
FC Artmedia
Dotácia MČ Petržalka
Oddielové - príspevok členov družstiev
Príspevok SFZ na ÚTM
Spolu príjmy

16 600€ (+ 2%, cca 13 300€)
66 400€
23 000€
60 800€
14 400€
181 200€

MFK Petržalka sa obrátil na mestskú časť so žiadosťou o dotáciu vo výške 11 500 € pre rok
2009, čo predstavuje jednu polovicu príspevku, o ktorý chce žiadať MFK Petržalka na celú
sezónu.
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III.

Návrh na ďalšiu podporu mládežníckeho futbalu v Petržalke

Vzhľadom na vývoj situácie, že v Petržalke budú pôsobiť dva futbalové kluby,
navrhujeme, aby mestská časť podporovala oba kluby formou dotácie na deti a mládež
v MŠKI a MFK.
Aj MŠK Iskra Petržalka, ktorý predstavuje zázemie pre masový futbal v Petržalke
a dáva možnosť venovať sa futbalu aj deťom a mládeži zo sociálne slabších pomerov tak, ako
to bolo zvykom v MŠKI ako nástupcu TJ Matador (predtým SC Semperit Engerau) aj
v minulosti.
A aj MFK Petržalka, ktorá nadväzuje na viac ako storočnú tradíciu petržalského
futbalu a úspechy, ktoré dosiahla FC Artmedia v súčasnom období. MFK Petržalka je v
pokračovateľom slávnej tradície futbalových klubov z Engerau-Ligetfalu-Petržalky (PTE, SG
Engerau, SC Ligeti, ŠK Petržalka, ZŤS Petržalka,... ) a pokračovateľom výsledkov FC
Artmedia Petržalka ako dvojnásobného majstra SR.
Základnou črtou podpory MČ má byť dotácia podľa všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN) číslo 2/2005 zo dňa 4.10.2005 o poskytovaní
účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Výška podpory
by vychádzala z počtu detí a mládeže do 19 rokov kluboch MŠKI a MFK a preukázateľných
nákladov na hráča do 19 rokov v týchto kluboch. Finančné prostriedky budú viazané len na
potreby detí a mládeže v oboch kluboch, zabezpečenie ich tréningových a súťažných potrieb,
vybavenia, nákladov na cestovanie, tréningové tábory a turnaje. O výške celkovej dotácie
mestskej časti na tento účel bude každoročne rozhodovať miestne zastupiteľstvo pri
schvaľovaní rozpočtu na základe žiadosti oboch klubov.
V roku 2009 táto dotácia predstavuje pre MŠKI 51 945€ (1 564 895 Sk), ktorá bola
schválená v rozpočte a znížená uznesením zastupiteľstva v priebehu roku 2009. Navrhuje sa
poskytnúť dotáciu v roku 2009 aj pre MFK vo výške 11 500€ (346 450 Sk). Vzhľadom na
nedostatok finančných prostriedkov sa navrhuje, aby dotácia pre MFK bola schválená zo
sponzorských prostriedkov mestskej časti, čiže nebude na úkor žiadnych doteraz schválených
výdavkov mestskej časti a poskytne sa iba v prípade získania takýchto sponzorských darov.
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