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Zápisnica 

zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 12. marca 2015 

 

Prítomní: M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, V. Chaloupka 

Neprítomní: P. Hochschorner 

Ospravedlnení: M. Lažo 

Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 

Hostia a prizvaní: Ing. J. Lukáček, D. Svetík 

Začiatok rokovania:    15:30 hod. 

Ukončenie rokovania: 17:35 hod. 

Program: 

 

1. Úvod a schválenie programu rokovania  

2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

3. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

4. Prizvanie predsedu športového klubu MŠKI Petržalka p. Dominika Svetíka vo veci 

dotácie na činnosť 

5. Návrh na uskutočnenie prieskumu záujmu mládeže o druh športu  

6. Rokovací poriadok komisie – schválenie  

7. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

K bodu 

1. Úvod a schválenie programu rokovania  

Predseda komisie športu M. Vičan privítal prítomných a oboznámil ich s navrhovaným 

programom, ktorý členovia komisie schválili.  

 

K bodu 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

. 

Rozprava: Problematiku predstavil vedúci finančného oddelenia Ing. J. Lukáček. Vysvetlil 

dôvody návrhu VZN a zdôraznil, že v súlade s § 6 ods. 12 bod c) zákona č.596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov,  sú obce povinné vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom 

stanovia výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

  

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 

schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.  

 

Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Prítomných: 3   Za: 3   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Rozprava: Problematiku uviedol p. predseda Vičan s tým, že členovia komisie športu majú 

pripomienky k predstavenému návrhu VZN, ktoré vychádzajú najmä so spoločných 

pripomienok poslaneckého klubu. Spoločne uviedli nasledujúce pripomienky k zneniu návrhu 

VZN o dotáciách z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

A) formálne 

 §3, bod 4, odsek Šport - doplnit rozšírenie športových aktivít medzi mládežou 

v súlade s našimi prioritami 

 

§3, bod 7, pism. c - doplniť aj “neznášanlivosť na základe sexuálnej orientácie” 

 

§3, bod 7, vylúčiť aj subjekty, ktorým za predchádzajúcich 5 rokov bola mestskou častou 

poskytnutá dotácia, ale nepredložili v určenom termíne jej vyúčtovanie, alebo inak porušili 

pravidlá finačnej disciplíny 

 

§ 5 ods. 3 a) a b) zmenit na § 5 ods. 1 a) a b), a následne 

§ 5 ods. 1 a ods. 2 zmenit na  § 5 ods. 2 a ods. 3  - z hľadiska formálneho je to lepšie pre 

orientáciu 

 

§ 5 ods. 8 doplniť v akom časovom horizonte príde k uzatvoreniu zmluvy "30dni" po schválení, 

 

B) vecné  

 

1. V § 1 a v§ 2 doplniť  a rozšíriť okruh prijímateľov: 

 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-

prospešné služby 

 občianske združenia 

 účelové zariadenia cirkvi 

 nadácie a neinvestičné fondy 

 neformálne skupiny obyvateľov Petržalky, zastúpené fyzickou osobou 

2. Rozšírenie a spresnenie kritérií na podporu 3. sektora 

 

a) Projekty typu A – predkladanie žiadostí na podporu aktivít   

Zámerom je podporiť aktivity, ktoré: 

 rozvíjajú komunitný život,  

 zvyšujú informovanosť obyvateľov Petržalky a zlepšujú prístup k informáciám  

 vychádzajú z potrieb obyvateľov Petržalky  

 zlepšujú spoluprácu mestskej časti, obyvateľov, neziskového sektora, samosprávnych 

inštitúcií a podnikateľského sektora 

Tieto ciele chce program napĺňať najmä prostredníctvom iniciatívy samotných obyvateľov, 

ich aktívnou spoluprácou s miestnou samosprávou, mimovládnymi organizáciami či 

verejnoprospešnými inštitúciami. 



3 

 

V rámci programu sú podporované inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, 

ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života 

obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.  

V programe môžu byť podporené projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky: 

 Sú verejnoprospešné  - t.j. prínosné pre širokú, otvorenú komunitu 

 Ich realizácia vychádza z iniciatívy občanov, ktorí budú do projektu aktívne zapojení 

 Z realizácie projektu bude mať priamy prínos najmä miestna komunita  

 Budú realizované formou dobrovoľníckej práce 

 Prispejú k zbližovaniu obyvateľov, k rozvoju komunitného života 

 Podnietia aktívnu spoluprácu samosprávy, MVO, občanov... 

 Sú pre miestnu komunitu inovatívne a zaujímavé 

 Pozitívne prispejú k zviditeľneniu MČ Petržalka 

Kritériá hodnotenia projektov: 

Uchádzanie sa o podporu je založené na voľnej súťaži. Predložené projekty medzi sebou 

súťažia a sú hodnotené odbornými grantovými komisiami. Grantové komisie sú zložené z 

radov poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov, hodnotia žiadosti o 

poskytnutie grantových dotácií na základe jasných a zverejnených kritérií a odporúčajú ich na 

schválenie alebo neschválenie. Členovia grantových komisií boli odsúhlasení mestským 

zastupiteľstvom 

Finančná stránka programu: 

Celková suma určená na prerozdelenie na projekty typu A je ........... 

Maximálna podpora jedného projektu je 2 000 €. 

Finančné prostriedky nie sú určené na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre 

zamestnancov či členov predkladateľa projektu.  

Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne jeden projekt.  

Časový harmonogram: 

Uzávierka predkladania projektov je .....  

Realizácia projektov prebieha od ..... do. 

Vyúčtovanie a záverečnú správu o priebehu projektu je potrebné predložiť najneskôr do 

30.novembra. 

Spôsob predkladania projektov: 

 počet kópií, formulár, prílohy 

 termín doručenia 

 miesto doručenia 

 

b)  Projekty typu B – predkladanie žiadostí na inštitucionálnu podporu  

Inštitucionálna podpora MČ Petržalka je určená pre systematické rozvíjanie neziskového 

sektora v Petržalke a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie 

kvality života obyvateľov Petržalky. Celkový objem prostriedkov v grantovom systéme mesta 

pre inštitucionálnu podporu je .... 

MČ Petržalka týmto spôsobom reaguje na fakt, že neziskové organizácie nemajú stabilné 

financovanie a sú odkázané na permanentné zháňanie financií (donori, sponzori, 2 percentá, 

príjmy z vlastnej činnosti, členské príspevky, dary, verejné zdroje atď.) a doteraz chýbal nástroj 

na systematickú podporu ich činnosti zo strany mesta. 

Inštitucionálna podpora (projekty typu B) znamená možnosť získať príspevok na celoročnú 

prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie prevádzkových a režijných nákladov 

(stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom 
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organizácie. Tým sa zásadne odlišuje od Podpory aktivít (projekty typu A), ktorá je určená na 

realizáciu zväčša jednorazovej aktivity. 

Poslaním Inštitucionálnej podpory (projekty typu B) je čiastočne spolufinancovať 

najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Petržalke: organizácie, 

ktoré sú prínosom pre obyvateľov a poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú 

zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v sociálnej, 

kultúrnej alebo inej oblasti.  

Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného 

formulára, ktorý bude posudzovať Komisia kultúry a mládeže a komisia športu. Podstatou 

získania inštitucionálnej podpory je ďalej vymedzená na základe jasných pravidiel a kritérií 

(viď nižšie). 

Oprávnení žiadatelia 
O grantovú dotáciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nezisková organizácia 

poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, neinvestičný fond, nadácia) s 

pravidelnou, celoročnou činnosťou na území MČ Petržalka, ktoré nie sú spolufinancované 

mestom (t.j. nie sú zaradené do rozpočtu mesta), a ktoré nie sú zriadené orgánom štátnej alebo 

verejnej správy. 

 organizácia vykonáva činnosť na území MČ Petržalka, alebo poskytuje služby 

obyvateľom Petržalky 

 organizácia aktívne pôsobí najmenej 2 roky a je verejne známa 

 má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni 

pracovného pomeru) 

 aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje 

služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť 

Oprávnené náklady 

 energie, 

 komunikačné náklady, 

 prenájom, 

 príspevok na plat zamestnanca (maximálne vo výške 50 % na jedného zamestnanca), 

 nákup vybavenia, 

 financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie, 

 marketing a PR, 

 finančné riadenie, 

 ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.) 

Neoprávnené náklady 

 náklady na jednorazovú aktivitu 

 investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti) 

Podmienky získania dotácie: 

 Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 projekt v rámci výzvy na podporu inštitúcie 

 Dotácia je maximálne  do výšky 6 000 € 

 MČ Petržalka poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 30% z 

celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok. 
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Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 

schváliť po zapracovaní uvedených  pripomienok Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti  o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Prítomných: 3   Za: 3   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 

4. Prizvanie predsedu športového klubu MŠKI Petržalka p. Dominika Svetíka vo veci 

dotácie na činnosť 

Na pozvanie predsedu komisie p. Vičana sa rokovania komisie zúčastnil predseda Miestneho 

športového klubu Iskra Petržalka pán Dominik Svetík. Prítomných oboznámil s krátkou 

históriou klubu, súčasným stavom a predstavil projekt permanentiek pre deti a mládež na 

plaváreň Matador, ktorej je klub vlastníkom a na ktorý žiadal mestskú časť o dotáciu. Vysvetlil 

aj účel druhej žiadosti o dotáciu, ktorá má slúžiť na  rozvoj činnosti klubu v práci s mládežou. 

Po vypočutí p. predsedu Svetíka členovia komisie kládli otázky tkajúce sa najmä dotácie na 

podporu fungovania kúpaliska, projektu permanentiek pre deti a mládež, organizácie klubu. 

Predseda komisie p. Vičan poďakoval na záver p. Svetíkovi za informačnú prezentáciu činnosti 

klubu a vyslovil presvedčenie, že prispeje k lepšej orientácii členov komisie športu pri 

vyjadrovaní sa k žiadostiam o dotácie na mestskú časť.  

 

K bodu 

5. Návrh na uskutočnenie prieskumu záujmu mládeže o druh športu  

Na základe iniciatívy člena komisie Mgr. Vladislava Chaloupku si prítomní vypočuli 

informáciu o návrhu na uskutočnenie prieskumu medzi žiakmi a študentmi petržalských 

základných a stredných škôl o ich záujme o šport. Prezentácia navrhovaného prieskumu cez 

projektor priblížila prítomným základné dáta a metodiku vykonania prieskumu v Petržalke 

členmi komisie športu. Prezentáciu v elektronickej forme dal p. Chaloupka k dispozícii 

všetkým členom komisie na preštudovanie a zároveň sa zaviazal vypracovať dotazník pre 

žiakov a študentov petržalských škôl. Dotazník bude obsahovať otázky vychádzajúce 

z dohodnutého rozsahu prieskumu po pripomienkovaní členmi komisie. Pripomienky na 

základe prezentácie (je v prílohe zápisnice) treba poslať autorovi do budúceho stretnutia 

komisie (21.4.), aby ich stačil spracovať a predložiť členom komisie na vyjadrenie. 

 

Hlasovanie o úlohách k prieskumu  

Prítomných: 3   Za: 3   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 

6. Rokovací poriadok komisie  

Rozprava: Členovia komisie sa zoznámili s materiálom Rokovací poriadok komisií Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a schválili jeho znenie pre športovú komisiu 

na celé funkčné obdobie 2014 - 2018. 

 

Stanovisko prítomných členov komisie:  

Členovia komisie športu schvaľujú Rokovací poriadok komisie športu Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2014 – 2018. 

 

Hlasovanie o návrhu Rokovacieho poriadku komisie športu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

Prítomných: 3   Za: 3   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 

7. Rôzne 

 

Do bodu „Rôzne“ nikto z členov neotvoril žiadnu ďalšiu tému. 

 

Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v utorok 21.4.2015 o 15:30 h. 

  

 

 

 

 

 

         Michal Vičan, v. r. 

           predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 12. marca 2015  

Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  


