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1. Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ  u j e 
 
poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 
 

1. OZ FC Petržalka na podporu mládežníckeho futbalu v sume 8 000,- € 
 

2. OZ Rekreačný beh – atletický klub „Run For Fun Petržalka“ na podporu činnosti 
klubu v sume 1 000,- € 
 

3. OZ Basketbalový klub Petržalka na podporu činnosti v sume 2 000,- € 
 

4. OZ Gymnastické centrum na prípravu a účasť reprezentanta na svetových 
šampionátoch v sume 1 500,- € 
 

5. OZ MŠK Iskra Petržalka  na rozvoj pohybových a športových aktivít v sume 5 000,-€ 
 

6. OZ Školský športový klub B.S.C. Bratislava na podporu športovej činnosti detí 
a mládeže v sume 3 000,- € 
 

7. OZ ŠK Supernova na projekt „Aquatlon pre všetkých 2016“ v sume 500,- € 
 

8. OZ ŠK Slovan Bratislava – šachový klub na zabezpečenie činnosti klubu 
a organizáciu významných turnajov v sume 1 000,- € 
 

9. OZ Danubia – Klub modernej gymnastiky na prenájom tréningových priestorov 
a zabezpečenie letného športového tábora pre deti v sume 3 000,- € 
 

10. OZ Športový klub polície na podporu činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava 
v roku 2016 v sume 1 000,- € 
 

11. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa na obnovu plochy školského dvora – 
športoviska na Haanovej ulici v sume 4 000,- € 
 

12. OZ Lipka  na vybavenie priestorov centra „Natura et Humana“ pre teoretickú 
a praktickú edukáciu v sume 1 500,- € 
 

13. OZ Lipka  na podporu činnosti zameranú na pomoc škole v rozmanitých oblastiach 
v sume 2 000,- € 
 

14. OZ Bratislavský chlapčenský zbor na realizáciu letnej hudobnej školy pre chlapcov 
v sume 2 580,- € 
 

15. OZ Múzeum petržalského opevnenia na projekt „Mobilizácia 2016“ v sume 3 500,-€ 
 

16. OZ Ruthenia ensemble na projekt „Rusínske srdce“ v sume 5 000,- € 
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17. OZ Poleno na projekt „30. výročie existencie súboru Poleno“ v sume 9 300,- € 
 

18. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2016“ v sume 7 200,- € 
 

19. OZ Odyseus na terénnu sociálnu prácu „Chráň sa sám“ v sume 3 000,- € 
 

20. NO Lepší svet na rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v sume 
6 800,- € 
 

21. OZ Impulz  na rozšírenie portfólia chránenej dielne v sume 3 700,- € 
 

22. OZ Ulita  na podporu činnosti komunitného centra v sume 4 200,- € 
 

23. OZ Dolphins na rozvoj plaveckých zručností u telesne a zrakovo postihnutých v sume 
3 000,- € 
 

24. NO Dom Rafael na revitalizáciu lesoparku na Kutlíkovej ulici v sume 5 000,- € 
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2. Dôvodová správa 
 
Podľa VZN č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15.10.2015 o poskytovaní 
účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 5, ods. 3  
žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len miestny úrad) v termínoch  do: 
 

� do 31. októbra, ak sa jedná o žiadosti do 2 000,- € vrátane 
� do 31. marca, ak sa jedná o žiadosti nad 2 000,- € 
príslušného kalendárneho roka. 

 
Podľa § 6, ods. 1 „o poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky 
rozhoduje: 
 

� do 2 000,- € vrátane - starosta mestskej časti, 
� nad 2 000,- € - miestne zastupiteľstvo mestskej časti.“ 

 
Podľa § 6, ods. 8 tohto VZN „o poskytnutí dotácie nad 2 000,- € rozhodne miestne 
zastupiteľstvo spravidla do 90 dní od doručenia termínu uvedeného v § 5, ods. 3 a 4 
nariadenia“.  
Podľa § 6 ods. 9 „o poskytnutí dotácie do 2 000,- € rozhodne starosta do 60 dní od podania 
žiadosti. Starosta informuje miestne zastupiteľstvo 2 krát ročne o ním schválených dotáciách 
vrátane grantových dotácií.“ 
 
Podľa § 6 ods. 2 tohto VZN z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na 
rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % (t.j. pre rok 2016 - 25 000,- €) a na rozhodovanie 
miestneho zastupiteľstva 75 % (t.j. pre rok 2016 - 75 000,- €). Pritom „súčet pridelených 
prostriedkov za jednu oblasť podľa § 3 nesmie presiahnuť 40% všetkých prideľovaných 
prostriedkov z rozpočtu MČ v pôsobnosti miestneho zastupiteľstva.“ 
 
Podľa § 4, ods. 6 „výška dotácie s výnimkou grantovej dotácie nemôže presiahnuť 60% z 
celkovej sumy nákladov žiadateľa na projekt alebo podporenú aktivitu.“ 
 
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 bolo v programe 1, podprogram 5 
schválených na dotácie 100.000,- €. 
 
Podľa § 6 ods. 3 VZN č. 7/2015 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka všetky žiadosti prerokovali vecne príslušné oddelenia 
miestneho úradu ako aj vecne príslušné odborné komisie miestneho zastupiteľstva. 
 
Materiál prerokovala miestna rada dňa 26.04.2016. 
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3. Starosta k 31.03.2016 poskytol dotácie: 
 
 
žiadateľ so sídlom na projekt dotácia 

 
 

OZ Všestranko  Budatínska 57, 
85106, Bratislava 

Les nie je smetisko 200,- € 

OZ Petržalčanka Furdekova 4, 85103,  
Bratislava 

Petržalské páračky 500,- € 

OZ Bratislavské 
združenie telesnej 
kultúry 

Haanova 43, 85223, 
Bratislava 

Anketa najúspešnejší 
športovec a športový kolektív 
roku 2016 

300,- € 

OZ Moonlight camp Stromová 17, 83101, 
Bratislava 

MDD Na palube jednorožca 2000,- € 

OZ Boiler Lazaretská 13, 
81108, Bratislava 

Filmový festival  250,- € 

NO Lepší svet Osuského 8, 85103, 
Bratislava 

Benefičný ples 1000,- € 
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4. Zoznam žiadostí v sume nad 2000,- €   
 
4.1. Občianske združenie FC Petržalka akadémia 
Sídlo: M.C. Sklodowskej 1, 851 04, Bratislava 
Projekt:  Podpora mládežníckeho futbalu 
Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť mládežníckych mužstiev FC Petržalka akadémia, 
ktorý zahŕňa najmä nákup športových pomôcok a úhradu nákladov. 
Termín: celoročne 
Požadovaná suma: 30 000,- € 
Celkové náklady : 190 040,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2014 vo výške 2 000,- € 
2014 vo výške 10 000,- € 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.2. Občianske združenie Rekreačný beh – Atletický klub „Run For Fun“ 
Sídlo: ZŠ Tupolevova 20, 851 01, Bratislava 
Projekt:  Podpora činnosti klubu  
Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť atletického klubu v roku 2016 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 17 550,- € 
Celkové náklady: 30 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.3.  Občianske združenie Basketbalový klub Petržalka 
Sídlo: Vranovská 4, 851 02, Bratislava 
Projekt:  podpora činnosti  
Cieľom projektu je všestranný a špeciálny basketbalový telesný rozvoj, zabezpečenie 
tréningových podmienok, organizácie zápasov a potrebnej regenerácie. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 6 500,- € 
Celkové náklady: 18 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2011 vo výške 8 000,- € 
2011 vo výške  350,- € 
2012 vo výške 1 500,- € 
2012 vo výške 10 000,-  € 
2013 vo výške 6 000,- € 
2014 vo výške 5 000,- € 
2015 vo výške 4 000,- € 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.4. Občianske združenie Gymnastické centrum 
Sídlo: Wolkrova 47, 851 05, Bratislava 
Projekt: Príprava a účasť reprezentanta na svetových šampionátoch 
Cieľom projektu je zabezpečiť reprezentáciu Ivana Vargovského na svetových šampionátoch. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 3 300,- € 
Celkové náklady: 10 450,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 1 000,- € 
2015 vo výške 500,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.5. Občianske združenie MŠK Iskra Petržalka 
Sídlo: Údernícka 20, 851 01, Bratislava 
Projekt: Rozvoj pohybových a športových aktivít 
Cieľom projektu je zabezpečenie celoročného tréningového procesu žiackych 
a mládežníckych družstiev, materiálne zabezpečenie. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 19 000,- € 
Celkové náklady: 42 000,-  € 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2010 vo výške 14 000,- € 
2011 vo výške 10 000,- € 
2012 vo výške 15 000,- € 
2013 vo výške 10 000,- € 
2014 vo výške 15 000,- € 
2015 vo výške 5 000,- €  
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.6. Občianske združenie ŠŠK B.S.C. Bratislava 
Sídlo: Holíčska 50, 851 05, Bratislava 
Projekt: Podpora športovej činnosti detí a mládeže – návyk na zdravý životný štýl 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie družstva, úhrada tréningových priestorov, 
financovanie účasti v celoslovenskej súťaži. 
Termín:  máj - december 
Požadovaná suma: 20 500,- € 
Celkové náklady: 47 800,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 3 000,- € 
2013 vo výške 2 000,- € 
2014 vo výške 2 000,- € 
2015 vo výške 2 500,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.7. Občianske združenie ŠK Supernova 
Sídlo: Udavské 180, 067 31, Udavské 
Projekt: Aquatlon pre všetkých 2016 
Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora športového podujatia na Veľkom Dražiaku. 
Termín:  21.05.2016 
Požadovaná suma: 3 500,- € 
Celkové náklady: 4 350,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.8. Občianske združenie ŠK Slovan Bratislava – šachový klub 
Sídlo: ZŠ Černyševského 8, 851 01, Bratislava 
Projekt: Zabezpečenie činnosti klubu a organizácia významných turnajov 
Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora medzinárodného šachového turnaja OPEN 
SLOVAN pri príležitosti 125. výročia. Zároveň zabezpečenie činnosti klubu.  
Termín:  apríl - november 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 23 500,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.9. Občianske združenie Danubia – klub modernej gymnastiky 
Sídlo: Topoľčianska 33, 851 05, Bratislava 
Projekt: Prenájom tréningových priestorov a letný športový tábor pre deti a mládež 
Cieľom projektu je pokrytie časti nákladov za tréningové priestory pre športujúce deti 
a financovanie letného tábora pre deti a mládež. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 130 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.10. Občianske združenie Športový klub polície Bratislava 
Sídlo: Záporožská 8, 851 01, Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava 
Cieľom projektu je materiálno – technické zabezpečenie a personálne zabezpečenie športovej 
prípravy detí a mládeže. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 20 000,- € 
Celkové náklady: 175 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2008 vo výške 464,71 € 
2008 vo výške 663,88 € 
2008 vo výške 663,88 € 
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2009 vo výške 300,- € 
2013 vo výške 1 500,- € 
2013 vo výške 300,- € 
2013 vo výške 400,- € 
2014 vo výške 3 000,- € 
2015 vo výške 5 000,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.11. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa 
Sídlo: Haanova 28, 851 06, Bratislava 
Projekt: Obnova plochy školského dvora – športoviska na Haanovej ulici. 
Cieľom projektu je revitalizácia areálu školského dvora – športoviska. 
Termín:  marec - november 
Požadovaná suma: 13 073,- € 
Celkové náklady: 40 726,19,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie neodporúča. 
 
4.12. Občianske združenie Lipka 
Sídlo: Turnianska 10, 851 07, Bratislava 
Projekt: Vybavenie priestorov centra Natura et Humana pre teoretickú a praktickú edukáciu 
Cieľom projektu je vybudovanie centra s názvom Natura et Humana pre skvalitnenie, 
podporu a osvetu odborného vzdelávania a výchovu vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. 
Termín:  jún - október 
Požadovaná suma: 4 750,- € 
Celkové náklady: 5 800,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2015 vo výške 700,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.13. Občianske združenie Lipka 
Sídlo: Turnianska 10, 851 07, Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti zameranú na pomoc škole v rozmanitých oblastiach 
Cieľom projektu je príprava a vybavenie externých a interných priestorov školy, organizácia 
podujatí pri príležitostí Dňa detí, Dňa zeme, Dňa matiek a Dňa otcov, letná športová činnosť 
a osvetová činnosť pre žiakov a rodičov. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 3 630,- € 
Celkové náklady: 6 330,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2015 vo výške 700,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
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4.14. Občianske združenie Bratislavský chlapčenský zbor 
Sídlo: Gerulatská 2, 851 10, Bratislava 
Projekt: Letná hudobná škola pre chlapcov v Piesočnej 
Cieľom projektu je, aby si chlapci Bratislavského chlapčenského zboru osvojili vedomosti, 
zručnosti a správne návyky v súvislosti s vokálnou technikou a umeleckou interpretáciou. 
Termín:  27.08.2016 – 02.09.2016 
Požadovaná suma: 2 800,- € 
Celkové náklady: 4 300,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2013 vo výške 900,- € 
2014 vo výške 300,- € 
2015 vo výške 800,- € 
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.15. Občianske združenie Múzeum petržalského opevnenia 
Sídlo: Belinského 7, 851 01, Bratislava 
Projekt: Mobilizácia 2016 
Cieľom projektu je propagácia kultúrneho podujatia Mobilizácia 2016 a podpora výchovy 
občanov SR k vlastenectvu s protifašistickým postojom, ochrana a rozvoj kultúrneho 
a historického dedičstva. 
Termín:  marec - september 
Požadovaná suma: 3 500,- € 
Celkové náklady: 13 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 200,- € 
2014 vo výške 400,- € 
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.16. Občianske združenie Ruthenia ensemble 
Sídlo: Hálova 16, 851 01, Bratislava 
Projekt: Rusínske srdce 
Cieľom projektu je prezentovať program Rusínske srdce ako výročný program súboru 
Ruthenia. Hlavným cieľom je zviditeľniť prácu ľudí, ktorí sa venujú folklóru a hľadať 
informácie o našich tradíciách. 
Termín:  máj - december 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
Celkové náklady: 15 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.17. Občianske združenie Poleno 
Sídlo: Rovniankova 3, 851 02, Bratislava 
Projekt: 30. výročie existencie FS Poleno  
Cieľom projektu je príprava slávnostného celovečerného programu. 
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Termín:  september - december 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 15 500,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2013 vo výške 500,- €  
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.18. Občianske združenie Domov pre každého 
Sídlo: Stará Vajnorská 92, 831 04, Bratislava 
Projekt: Domov pre každého 2016 
Cieľom projektu je obmedzenie výskytu ľudí bez domova so zanedbaným výzorom v MČ 
Petržalka. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 12 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2011 vo výške 6 500,- € 
2012 vo výške 4 000,- € 
2013 vo výške 3 000,- € 
2014 vo výške 4 000,- € 
2015 vo výške 8 300,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.19. Občianske združenie Odyseus 
Sídlo: Haanova 10, 852 23, Bratislava 
Projekt: Terénna sociálna práca „ Chráň sa sám“ 
Cieľom projektu je výkon terénnej sociálnej práce s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy 
alebo pracujú v pouličnom sex-biznise. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 7 972,- € 
Celkové náklady: 170 320,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2010 vo výške 460,- € 
2011 vo výške 3 000,- € 
2012 vo výške 3 000,- € 
2013 vo výške 3 000,- € 
2014 vo výške 3 000,- € 
2015 vo výške 500,- €  
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.20. Nezisková organizácia Lepší svet 
Sídlo: Osuského 8, 851 03, Bratislava 
Projekt: Rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením 
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Cieľom projektu je spolufinancovanie rekondičného pobytu v Bulharsku pre 27 klientov, 
ktorí už nemajú rodinu alebo pochádzajú zo sociálne slabých pomerov a ich príjem je 
nedostačujúci na pokrytie nákladov za pobyt 
Termín:  apríl - júl 
Požadovaná suma: 6 844, 50,- € 
Celkové náklady: 18 759,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2015 vo výške 1000,- €  
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.21. Občianske združenie Impulz  
Sídlo: Turnianska 10, 851 07, Bratislava 
Projekt: Rozšírenie portfólia chránenej dielne 
Cieľom projektu je vytvorenie príležitosti pre sebavyjadrenie vnútorného prežívania, 
sebareprezentácia práce klientov rozšírením portfólia výrobkov chránenej dielne a tým 
zabezpečenie podpory v jej ďalšej udržateľnosti. 
Termín:  jún - december 
Požadovaná suma: 3 730,- € 
Celkové náklady: 7 068,50,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 4 000,- € 
2013 vo výške 4 000,- € 
2014 vo výške 3 000,- €  
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.22. Občianske združenie Ulita 
Sídlo: Kopčianska 90, 851 01, Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti komunitného centra 
Cieľom projektu je podpora činnosti centra v oblastiach voľnočasových a vzdelávacích 
aktivít.  
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 11 000,- € 
Celkové náklady: 56 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2011 vo výške 3 500,- € 
2012 vo výške 3 000,- € 
2013 vo výške 3 000,- € 
2014 vo výške 3 000,- € 
2015 vo výške 3 000,- €  
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.23. Občianske združenie PK Dolphins 
Sídlo: Gabčíkova 8, 841 04, Bratislava 
Projekt: Rozvoj plaveckých zručností u telesne a zrakovo postihnutých 
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Cieľom projektu je podpora klubovej činnosti a výchova plaveckej základne telesne 
a zrakovo postihnutých formou výučby plávania v základnom plaveckom výcviku v DSS 
Gaudeamus. 
Termín:  marec - december 
Požadovaná suma: 3 300,- € 
Celkové náklady: 5 544,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 600,- € 
2014 vo výške 300,- € 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.24. Nezisková organizácia DOM Rafael 
Sídlo: Klźavá 31B, 831 01, Bratislava 
Projekt: Obnova a výsadba lesoparku na Kutlíkovej ulici 
Cieľom projektu je výsadba drevín v rámci revitalizácie a úpravy prírodného prostredia 
v okolí Domu Rafael na Kutlíkovej ulici. Nová výsadba pomôže pretvoriť dané územie na 
upravený, verejne prístupný mestský park. 
Termín:  september - október 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
Celkové náklady: 12 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie odporúča. 
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Výpis zo zápisnice z rokovania športovej komisie zo dňa  19.4.2016 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 
Prítomní: A. Dyttertová, Ľ. Škorvaneková M. Vičan, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, P. Beňa,  J. Korbel  
Neprítomní: P. Hochschorner 
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 11.4.2016, prihlásených 0 obyvateľov a 0 OZ, vylosovaný nikto. 
Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam :  
Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 
Odporúčaná 
suma 

Zdôvodnenie 

Kaktus bike, o.z.  3000,00 0 Komerčne podporovaná činnosť 
ŠK Supernova Prenájom časomiery na triatlonovké preteky 3500,00 500,00  
ŠK Slovan, šach Podpora činnosti klubu, náklady na súťaže mládeže 10 000,00 1 000,00  
Gymnastické cent. I.  3000,00 0 jedna dotácia už bola pridelená  
MŠKI Petržalka I. Podpora činnosti oddielov futbal, basketbal, 

volejbal, tenis  - mládež  
19 000,00 5 000,00  

Gymnastické cen. II. Podpora úspešného športovca– Vargovský 3 300,00 1 500,00  
Run for Fun Podpora činnosti mládeže 17 500,00 1 000,00  
Závodisko š.p.  3 000,00 0 Nie je možná podpora komerčných aktivít 
FC Petržalka-akad. Podpora činnosti mládeže, doprava a  štartovné do 

súťaží 
30 000,00 8 000,00  

BSC Bratislava Podpora činn. mládeže, letný tábor, materiál,  na 
súťaže 

20 500,00 3 000,00  

BK Petržalka, o.z. Podpora činnosť mládeže na materiál, náklady na 
súťaže 

6 500,00 2 000,00  

MŠKI Petržalka II. Podpora kúpaliska Matador 9 000,00 0 Žiadateľovi už bola pridelená jedna dotácia, 
a druhú žiadajú na komerčná činnosť 

Danubia, m.gymn. Podpora mládeže, letný tábor pre deti, súťaže 10 000,00 3 000,00  
FBC Shadows  8 000,00 0 Nie je možné dať dotáciu na prenájom 

priestorov 
ŠKP Bratislava Podpora činnosti mládeže – doprava na súťaže 20 000,00 1 000,00  
Brána do Narnie  6 000,00 0 Nie je možné investovať do nehnuteľnosti 
Bilingv. g. Lewisa Futbalové bránky prenosné, volejbalové 

a nohejbalové stĺpy, ochranná sieť, šport. náčinie 
13 073,00 4 000,00  

Packa, o.z.  6 500,00 0 Charakter žiadosti nie je do KŠ, presunuté do 
kom. kultúry 

Za : 9  Proti :0  Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 
 
V Bratislave,  dňa: 19.4.2016            Za správnosť : 
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Hodnotiaca tabuľka z rokovania športovej komisie MZ  zo dňa 19.04.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Názov žiadateľa Požadovaná 
suma v  € 

Odporúčaná suma 
v € 

zdôvodnenie Súčet bodov 

1 Kaktus bike, o.z. 3000,00 0 Komerčne podporovaná činnosť 0 
2 ŠK Supernova 3500,00 500,00 Prenájom časomiery 64 
3 ŠK Slovan, šach 10 000,00 1 000,00 Na činnosť organizácie 72 
4 Gymnastické centrum I. 3000,00 0 jedna dotácia už bola pridelená tomu istému 

žiadateľovi 
0 

5 MŠKI Petržalka I. 19 000,00 5 000,00 Podpora činnosti oddielov futbal, basketbal, 
volejbal, tenis  - mládež  

144 

6 Gymnastické centrum II. 3 300,00 1 500,00 Podpora úspešného športovca– Vargovský 85 

7 Run for Fun 17 500,00 1 000,00 Podpora činnosti mládeže 75 
8 Závodisko š.p. 3 000,00 0 Nie je možná podpora komerčných aktivít 0 

9 FC Petržalka-akad. 30 000,00 8 000,00 Podpora činnosti mládeže – doprava a  
štartovné do súťaží 

152 

10 BSC Bratislava 20 500,00 3 000,00 Činnosť mládeže – letný tábor, materiál, 
náklady na súťaže 

120 

11 BK Petržalka, o.z. 6 500,00 2 000,00 Činnosť mládeže – materiál, náklady na 
súťaže 

98 

12 MŠKI Petržalka II. 9 000,00 0 Žiadateľovi už bola pridelená jedna dotácia, 
komerčná činnosť  

0 

13 Danubia, m.gymn. 10 000,00 3 000,00 Letný tábor pre deti, súťaže 119 
14 FBC Shadows 8 000,00 0 Nie je možné dať dotáciu na prenájom 

priestorov 
0 

15 ŠKP Bratislava 20 000,00 1 000,00 Mládež - doprava 74 
16 Brána do Narnie 6 000,00 0 Nie je možné investovať do nehnuteľnosti 0 

17 Bilingv. g. Lewisa 13 073,00 4 000,00 Futbalové bránky prenosné, volejbalové 
a nohejbalové stĺpy, ochranná sieť, šport. 
náčinie 

123 

18 
 

Packa, o.z. 6 500,00 0 Charakter žiadosti nie je do KŠ Presunuté do 
kom. kultúry 

0 
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Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie MZ  zo dňa  20.04.2016 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 
Prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, Ing. A. Petrísková, p. Ľ. Janegová, p. Z. Lukáčová, 
Neprítomní: Mgr. Juraj Kríž - ospravedlnený 
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 12.04.2016, prihlásených 0 obyvateľov a žiadne OZ, vylosovaný – 0 
Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam: 
 

Žiadateľ Účel dotácie 
Požadovaná 

suma 
Odporúča
ná suma 

Zdôvodnenie 

OZ Lipka 
 

budovanie centra Natura et Humana (priestory ZŠ Turnianska), vzdelávanie v 
oblasti životného prostredia - lavičky, dataprojektor, interaktívna tabuľa, 
laboratórne pomôcky, sadenice, náradie... spĺňa len čiastočne - dotáciu nie je 
možné poskytnúť na investície do nehnuteľného majetku (cudzieho i vo 
vlastníctve či v správe mestskej časti) 

4 750 € 
(maximálna 
možná suma 

3 480,00 

1500 € 
dataprojektor, výučbový softvér, pomôcky 
pre detský eko-časopis, atď. 

 
OZ Krúžky v školách 

Projekt Zážitkové neučenie – interaktívny program v rámci hodiny 
prírodovedy v ZŠ Petržalky, učebné pomôcky a  pracovné materiály 

2 700 € (maxim 
2316 – 60 %) 

0 
projekt nie je zameraný na mimo vyučovaciu 
záujmovú činnosť, ktorá je náplňou práce 
OZ Krúžky v škole 

Miles s. r. o. 
 

Vzdelávací program I´ m O – výučba cudzích jazykov netradičným spôsobom 
– celoročné školenia pre deti s rôznymi poruchami učenia od dyslekcie po 
homoaktivitu, s problémami s pamäťou či komunikáciou – účasť žiakov zo 
soc. slabších rodín na školení I´ m O (výučba cudzích jazykov netradičnou 
formou) v ZŠ Budatínska, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Prokofievova, 
ZŠ Tupolevova, ZŠ Turnianska 

12 500 € 
(54,3 %) 

0 

z dôvodu mimoriadne nízkeho záujmu 
zákonných zástupcov a žiakov a túto formu 
vzdelávania a nízkeho počtu, resp. žiadneho 
žiaka zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

OZ Lipka  

Podpora športovania detí a mládeže, športových podujatí pre verejnosť -  
upraviť okolie a vybaviť priestory centra VMET (priestory ZŠ Turnianska), 
realizovať športovú činnosť, realizovať osvetovú činnosť 
Poznámka: spĺňa čiastočne - dotáciu nie je možné poskytnúť na investície do 
nehnuteľného majetku (cudzieho i vo vlastníctve či v správe MČ ) 

3630 € 
(57,35 %) 

2000 € 
úprava terénu, organizácia športových 
súťaží, aktivít, odborné prednášky, atď. 

 
Uznesenie č. 8/9/2016 
Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Lipka na projekt  budovanie centra Natura et Humana (priestory ZŠ Turnianska), vzdelávanie v oblasti životného prostredia - lavičky, 
dataprojektor, interaktívna tabuľa, laboratórne pomôcky, sadenice, náradie. 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu pre OZ Lipka na podporu športovania detí a mládeže, športových 
podujatí pre verejnosť vo výške 1500 €. 
Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová, 
Hlasovanie:     
Prítomných členov komisie:   7 
Za:  7       Proti:   0    Zdržal sa hlasovania:     0     Nehlasoval: 0    
Záver: Uznesenie bolo schválené 
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Uznesenie č. 9/9/2016 
Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Krúžky v škole na   Projekt Zážitkové neučenie – interaktívny program v rámci hodiny prírodovedy v ZŠ Petržalky, učebné pomôcky a  
pracovné materiály vo výške  
Školská komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytnúť dotáciu OZ Krúžky v škole na projekt Zážitkové neučenie z dôvodu, že 
projekt nie je zameraný na mimo vyučovaciu záujmovú činnosť, ktorá je náplňou práce OZ Krúžky v škole.  
Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrisková, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová, 
Hlasovanie:     
Prítomných členov komisie:   7 
Za:    7     Proti: 0      Zdržal sa hlasovania:   0       Nehlasoval: 0    
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 10/9/2016 
Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Miles, s.r.o  na projekt Vzdelávací program I´ m O – výučba cudzích jazykov netradičným spôsobom – celoročné školenia pre deti 
s rôznymi poruchami učenia od dyslekcie po homoaktivitu, s problémami s pamäťou či komunikáciou – účasť žiakov zo soc. slabších rodín na školení I´ m O (výučba cudzích 
jazykov netradičnou formou) v ZŠ Budatínska, ZŠ Černyševského, ZŠ Dudova, ZŠ Prokofievova, ZŠ Tupolevova, ZŠ Turnianska)  
Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrisková, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová, 
Školská komisia neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka poskytnúť dotáciu pre Miles, s.r.o  na projekt Vzdelávací program I´ m O – 
výučba cudzích jazykov netradičným spôsobom z dôvodu mimoriadne nízkeho záujmu zákonných zástupcov a žiakov o túto formu vzdelávania. 
Hlasovanie:     
Prítomných členov komisie:   7 
Za: 7        Proti:  0     Zdržal sa hlasovania:     0     Nehlasoval   0 
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 11/9/2016 
Názov materiálu:  
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Lipka  Podpora športovania detí a mládeže, športových podujatí pre verejnosť -  upraviť okolie a vybaviť priestory centra VMET 
(priestory ZŠ Turnianska), realizovať športovú činnosť, realizovať osvetovú činnosť. 
Prítomní: Ľ. Farkašovská, V. Dolinay, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek, A. Petrísková, Ľ. Janegová, Z. Lukáčová, 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť dotáciu pre OZ Lipka na projekt Podpora športovania detí a mládeže, 
športových podujatí pre verejnosť vo výške 2000 € 
Hlasovanie:     
Prítomných členov komisie:    
Za:   5      Proti:       Zdržal sa hlasovania:   2 (Janegová, Farkašovská)      Nehlasoval: 0    
Záver: Uznesenie bolo schválené 
 
Za:   Proti :  Zdržali sa :  Nehlasovali : 
 
V Bratislave, dňa 20. 04.2016                               za správnosť: Mgr. Veronika Redechová, v. r. 

tajomníčka komisie 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie kultúry a mládeže zo dňa 21.4.2015  
 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015  
 
Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela Palúchová, Milan Vetrák, Jarmila Gonzales Lemus, 
Alexandra Petrisková  
Neprítomní: Martin Jóna, Maroš Buberník  
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 11.4.2016, prihlásených 0 obyvateľov a 0 OZ, vylosovaný 0. 
  
 
 
Stanoviská komisie k 
jednotlivým žiadostiam : 
Žiadateľ  

Účel dotácie  Požadovaná suma  Odporúčaná suma  Zdôvodnenie  

OZ Múzeum Petržalského 
opevnenia  

podujatie Mobilizácia 2016 
(petržalský bunker)- tlač a 
distribúcia letákov, 
prenájom rekl.plôch  

3500 €  3500 €  z dôvodu dlhodobej obnovy 
kultúrnych hodnôt a 
kontinuity a prospešnej 
aktivity pre hlavné mesto 
Bratislavy  

OZ Ruthenia ensemble  Program Rusínske srdce v 
DK ZH - nájom techniky, 
kroje, honoráre, tlač, 
technické služby, rekvizity, 
občerstvenie  

5000 €  5000 €  z dôvodu podpory 
národnostných menšín, 
komunitného života a 
občianskeho 
spolunažívania.  

OZ Poleno  výroba propag.materiálov, 
nákup krojov, zabezpečenie 
sústredenia, nahratie 
hud.podkladov  

10000 €  9300 €  z dôvodu napojenia na 
PHSR mestskej časti, 30. 
Výročia vzniku a dlhodobej 
udržateľnosti OZ.  

OZ Bratislavský 
chlapčenský zbor  

Letná hudobná škola pre 
chlapcov - ubytovanie a 
strava  

2800 €  2 580 €  z dôvodu podpory aktivít 
detí a mládeže, ktorým sa 
dlhodobo venujú.  

OZ Packa  Príprava a realizácia 
športovo-spoločenského 
podujatia – detský tábor v 
lokalite Látky  

6500 €  0 €  z dôvodu komerčne 
pôsobiaceho projektu a z 
dôvodu založenia OZ dva 
mesiace pred podaním 
žiadosti o dotáciu.  
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Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie zo dňa  18.04.2016  
K bodu 6 / Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 
Prítomní: Oľga Adamčiaková, PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, Anna Dyttertová, JUDr. Gabriela Janíková,  
                  Mgr. Miroslava Makovníková Mosná 
Neprítomný: Ing. Roman Masár  
Ospravedlnený: Mgr. Vladimír Dolinay 
 
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 11.04.2016, prihlásených: 0   obyvateľov a OZ:  0,    vylosovaný:   0 
 
Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam : 
 
Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 
Odporúčaná 
suma 

Zdôvodnenie 

 n. o. Lepší svet 
 

Rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením  6 844,50 € 6 800,00 € Pobyt je prioritne zameraný na fyzioterapiu, 
športové aktivity a nácvik zručností. 

ZPĽMP - Centrum 
IMPULZ 
 

Prispieť k osobnému rozvoju ľuďom s mentálnym 
postihnutím 

 3 730,00 € 3 700,00 € Preventívne, vzdelávacie a poradenské aktivity pre 
deti a mládež  pri zvládaní životných situácií. 

O. z.  ULITA Náklady  nájom centra,  kancelárske potreby 11 000,00 € 4 200,00 € Poskytuje poradenstvo a voľnočasové služby pre 
deti a mládež zo sídliska Kopčany. 

 
PK DOLPHINS o. z.  
 

Prenájom dráhy v bazéne   3 300,00 € 3 000,00 € Rozvoj plaveckých zručností a kondície na 
pretekanie telesne a zrakovo postihnutých 
športovcov. Traja plavci z Petržalky. 

ODYSEUS o. z.  
 

Terénna sociálna práca pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo 
pracujú v pouličnom sex-biznise.  

 7 972,00 € 3 000,00 € Terénnou sociálnou prácou prispievajú k ochrane 
zdravia ľudí z ohrozených komunít. 

Domov pre  každého  
o. z.  
 

Zabezpečenie posteľnej bielizne, čistiacich prostriedkov 
a prostriedkov na osobnú hygienu.  

10 000,00 € 7 200,00 € Osvojenie návykov  osobnej hygieny- prístup 
k sprche je bezplatný. Služby v útulku  a nocľahárni   
bola poskytnutá cca 70 klientom z Petržalky.  

 
Za : 5  Proti : 0 Zdržali sa : 0 Nehlasovali :0 
 
V Bratislave, dňa: 18.04.2016          Za správnosť : Mgr. Alena Halčáková 
                   tajomníčka komisie 
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Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia zo dňa  14. 4. 2016  
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 
Prítomní:  E. Pätoprstá, A. Hájková, Ľ. Homola, D. Lengyelová, Ľ. Škorvaneková, , M. Baranovič, M. Malaga 

Ospravedlnená :  K. Věntusová 

Neprítomná:   Ľ. Farkašovská 
 
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa ......................, prihlásených ............. obyvateľov a .......... OZ, vylosovaný 
.............................................. . 
 
Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam : 
 
Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 
Odporúčaná 
suma 

Zdôvodnenie 

Rafael dom n.o. 
 

Obnova a výsadba časti lesoparku na Kutlíkovej 
ulici  

5 000,-€ 5 000,- € Dotácia bude použitá na výsadbu drevín, 
cieľom je vytvorenie bezpečného 
a kultivovaného priestoru uprostred zelene 
pre obyvateľov z okolia, pacientov 
zariadenia a pre širšiu verejnosť na 
Kutlíkovej ulici   

 
 
 
 
 
Za :  6 Proti : 0 Zdržali sa : 1 Nehlasovali : 
 
V Bratislave, dňa 14. 4. 2016            Za správnosť : Ing. Juhásová 
      
 


