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Zápisnica 
zo zasadnutia komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Petržalka dňa 21. apríla 2015 
 
Prítomní:  M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, V. Chaloupka, P. Beňa, J. Fischer, J. Korbel, P. Sovič 
Neprítomní: P. Hochschorner 
Ospravedlnení: M. Lažo 
Za oddelenie školstva, kultúry a športu: R. Schnürmacher 
Hostia a prizvaní: S. Chanečková, J. Jecková, J. Bučan, S. Fiala 
Začiatok rokovania:    15:30 hod. 
Ukončenie rokovania: 18:15 hod. 
Program: 
 

1. Úvod a schválenie programu rokovania  
2. Predstavenie nových členov komisie športu 
3. Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  
4. Zámer spracovania PHSR   
5. Návrh na poskytnutie dotácií   
6. 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. Predstavenie nových členov komisie športu 
Predseda komisie športu M. Vičan privítal nových členov komisie športu, ktorí nie sú 
poslancami Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka – Mgr. Petra Beňa, 
Mgr. Jozefa Fischera, Ing. Jozefa Korbela, Ing. Pavla Soviča. Poprial im mnoho tvorivých síl 
pri zapojení sa do práce komisie. 
 
K bodu 

3. Návrh novely VZN o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  

Rozprava: Problematiku uviedla riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka S. 
Chanečková. Vysvetlila nutnosť zmeny – zvýšenia čiastky za opatrovateľskú službu, za  rozvoz 
stravy a práce s udržiavaním domácnosti z dôvodu vysokých nákladov na poskytovanie 
sociálnych služieb. Otázky smerovali na spôsob výpočtu novej čiastky – určuje sa na základe  
rozhodnutia miestneho zastupiteľstva, či budú úpravy každoročné ? – služby občanom patria 
medzi priority mestskej časti a majú mať primeranú výšku tak, aby občanom umožňovali ich 
využívanie, upravujú sa nepravidelne podľa potreby. Cieľom zvyšovania príspevkov je 
poskytovať služby čo najväčšiemu počtu záujemcov, a preto je potreba rozširovať počet 
opatrovateľov, čo náklady na službu zvyšuje. Toto navyšovanie je potrebné aspoň čiastočne 
kompenzovať zvýšením poplatku. 
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Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  o poskytovaní sociálnych služieb a výške 
úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka finančných dotácií z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie o návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

4. Zámer spracovania PHSR   
Rozprava: Problematiku uviedla p. Jecková,  ktorá vysvetlila potrebu vytvorenia nového 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) hlavne v súvislosti s rozvojom mestskej 
časti a nevyhnutnosťou mať schválený PHSR pri žiadostiach o granty EU. Starý PHSR bol 
v predchádzajúcom období splnený a preto je potrebné schválenie nových rozvojových cieľov. 
Vysvetlila tiež mechanizmus tvorby a schvaľovania a tiež vyhlásenie výberového konania na 
zhotoviteľa nového PHSR. Na otázku, či časovo tvorcovia programu stíhajú výberové konaie 
na nový PHSR odpovedala, že v tom nevidí časový problém, nakoľko hotový návrh má 
mestské zastupiteľstvo schvaľovať až v závere roka 2015. 
 
Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť zámer spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie o zámere spracovania PHSR mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 

5. Návrhy na poskytnutie dotácie  
Rozprava: predseda KŠ krátko uviedol zoznam žiadostí o dotáciu, prerokovali všetky návrhy 
a rozhodli o odporúčaní prideliť jednotlivé dotácie pre žiadateľov nasledovne:  
 
K žiadosti o.z. Na ľade členovia komisie konštatovali, že ide o zaujímavý projekt, ale z dôvodu 
nedostatočného počtu relevantných informácii o činnosti organizácie – v žiadosti chýbali počty 
športujúcich, osobitne detí, rozpočet s rozpisom žiadaných prostriedkov a ich kvantifikáciou na 
jednotlivé položky, odporúča doplniť informácie a žiadosť podať znova. 
K žiadosti o.z. Basketbalový klub Petržalka členovia komisie konštatovali, že organizácia aj 
v minulosti dostala dotáciu na činnosť, ktorú riadne zúčtovala a použila v súlade s účelom 
pridelenej dotácie. Členovia komisie sa zhodli na odporučení dotácie vo výške 4000 € na 
úhradu vkladov do súťaží a prenájom priestorov  na športovú činnosť. 
 
Organizácia OZ Floorballový klub FBC Shadows Bratislava zaujal svojou činnosťou 
a orientovaním sa na nové druhy športu, hlavne športu dievčat. Po zhodnotení a diskusii 
k žiadosti a činnosti klubu sa členovia komisie rozhodli navrhnúť pre OZ Floorballový klub 
FBC Shadows Bratislava vo výške 1000 € na tréningové pomôcky, dresy a činnosť klubu. 
 
Pri hodnotení o.z. Športový klub polície Bratislava, členovia komisie brali do úvahy najmä 
počet športovcov v radoch klubu od prípraviek až po dospelých, širokú základňu najmä 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka, výsledky v celoštátnych súťažiach. Navrhujú čiastku 
5 000 € na vklady do súťaží, dopravu a prenájom priestorov na športovú činnosť.  
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Stanovisko prítomných členov komisie:  
Členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka 
schváliť dotácie pre športové organizácie v  navrhnutej výške a tiež na navrhnuté účely. 
 
Hlasovanie o poskytnutí dotácii športovým organizáciám  
Prítomných: 7   Za: 7   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 

6. Rôzne 
 Členom komisie bol odovzdaný písomný materiál Informácia o príprave 18. ročníka Dní 
Petržalky. Krátko materiál uviedol R. Schnürmacher, ktorý zdôraznil termín sprievodných 
podujatí a Galaprogramu. Členovia komisie vzali materiál na vedomie.  
 V. Chaloupka sa vyjadril k plánovanému dotazníku na petržalské školy o ktorom sa 
rokovalo na zasadnutí komisie 12.3.2015 (pozri zápisnica) 
 Predseda informoval členov o iniciatíve zástupcu starostu J. Bučana na zostavenie 
pracovnej skupiny na revitalizovanie športovísk, najmä v školských areáloch v mestskej časti. 
 Noví členovia komisie požiadali o zaslanie plánovaných termínov zasadaní komisie 
športu – vybaví Schnürmacher. 
 
Na záver rokovania predseda komisie M. Vičan poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
Najbližšie zasadnutie komisie kultúry, mládeže a športu bude v utorok 9.6.2015 o 15:30 h. 
  
 
 
 
 
 
         Michal Vičan, v. r. 
           predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 21. marca 2015  
Zapísal: R. Schnürmacher, tajomník komisie  
 
 
 
 
 
 
 
 


