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1. Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka  

 

s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 

 

1. NO DEPAUL Slovensko na zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v sume 3 500,-€ 
 

2. OZ Ulita na zabezpečenie chodu Komunitného centra Kopčany v sume 2 000,-€ 
 

3. FO Tomáš Mateovič - KOVMAT na 7. Narodeniny Deafclub-u v sume 300,-€ 
 

4. OZ Domov pre každého na projekt „ Domov pre každého 2017 „ v sume 4 688,-€ 
 

5. OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce „ Chráň sa sám „ v sume 1 900,-€ 
 

6. Slovenský červený kríž na projekt „ Už aj ja viem pomôcť “ v sume 600,-€ 
 

7.  OZ Pro museum na projekt „ V koži žiaka z minulosti „ v sume 1 000,-€ 
 

8. Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka na projekt „ Dopravné ihrisko „ v sume     

       2 459,-€ 

9. Zväz potápačov Slovenska na prípravu „ 16. majstrovstvá sveta a 9. otvorené 

majstrovstvá Európy juniorov v orientačnom potápaní „ v sume 2 000,-€  
 

10.  OZ Petržalčanka na projekt „ Petržalčanka 2017 „ v sume 4 450,-€ 
 

11.  OZ Komorná opera Bratislava na projekt „ Opera Rita „ v sume 2 670,-€ 
 

12.  Viva Musica! Agency, s.r.o. na projekt „ Hudba v sade „ v sume 1 780,-€ 
 

13. OZ Lúčka na reparácie a šitie krojov v sume 4 450,-€ 
 

14. OZ Poleno na materiálno-technické zabezpečenie súboru v sume 890,-€ 
 

15.  OZ Múzeum petržalského opevnenia na projekt „ Mobilizácia 2017 „ v sume         

 1 780,-€ 

16. OZ Hájenka na projekt „ Cirkus Hájenka už 30 rokov „ v sume 5 340,-€ 
 

17. OZ Art Design project na projekt „ Cestou – necestou „ v sume 890,-€ 
 

18.  OZ Klub modernej gymnastiky Danubia na podporu činnosti klubu modernej 

gymnastiky v sume 1 500,-€ 
 

19.  OZ Jokerit na podporu hokejbalu v sume 1 000,-€ 
 

20. OZ Hockey club Petržalka 2010 na prenájom ľadovej plochy v sume 5 000,-€ 
 

21. OZ ŠK Slovan – šachový klub na podporu šachového klubu v sume 500,-€ 
 

22. OZ MŠK Iskra Petržalka na podporu činnosti klubu v sume 5 000,-€ 
 

23. OZ Basketbalový klub Petržalka na zabezpečenie činnosti klubu v sume 1 000,-€ 
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24. OZ ŠŠK B.S.C. Bratislava na podporu športovej činnosti detí a mládeže 

v sume  2 800,-€  
 

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

26. OZ Beh si ty na projekt „ Run fest Petržalka „ v sume 1 700,-€ 
 

27. OZ Športový klub polície na podporu hádzanárskeho oddielu v sume 1 500,-€ 
 

28. OZ Spoločnosť priateľov športu na prípravu a realizáciu športovo-kultúrneho tábora 

v sume 300,-€ 
 

29. OZ Octopus – spolok ochrancov vody na nákup nafukovacieho motorového člnu 

v sume 4 000,-€ 
 

30. OZ Domka na projekt „ Revitalizácia parku „ v sume 1 000,-€ 
 

31. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa na revitalizáciu školského dvora v sume       

           1 000,-€ 
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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 2017 - 25 000,- €) a na rozhodovanie 

miestneho zastupiteľstva 75 % (t.j. pre rok 2017 - 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 2017 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. 
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3. Starosta k 31.03.2017 poskytol dotácie: 

 

 

žiadateľ so sídlom na projekt dotácia 

 

 

OZ Votum  Kutlíkova 15, 851 02, 

Bratislava 

Terapia – pekáreň pre 

zdravotne postihnutých 

500,- € 

OZ Basketbalový 

klub Petržalka 

Vranovská 4, 851 02, 

Bratislava 

Podpora činnosti klubu 500,- € 

OZ DO Bratislavský 

Fénix 

Bulíkova 3, 851 04, 

Bratislava 

Poznávame okolie Bratislavy 150,- € 

OZ Bratislavský 

spolok nepočujúcich 

1930 

Haanová 10, 851 04, 

Bratislava 

Sociálno-rehabilitačný 

projekt 

300,- € 

OZ Boiler Lazaretská 13, 

81108, Bratislava 

Filmový festival  500,- € 

OZ Slovenský zväz 

protifašistických 

bojovníkov 

Štúrova 8, 815 72, 

Bratislava 

Podpora aktivít 600, € 

OZ Jednota 

dôchodcov na 

Slovensku 

Veľkomoravská 9, 

901 01, Malacky 

Krajská prehliadka 

speváckych súborov 

600,- € 
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4. Zoznam žiadostí v sume nad 2000,- €   

 

4.1. DEPAUL Slovensko, nezisková organizácia 

Sídlo: Kapitulská 18, 814 14, Bratislava 

Projekt: Dobré jedlo dodá síl 

Cieľom projektu je zabezpečiť stravu pre ľudí bez domova v zariadeniach DEPAUL 

Slovensko  

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 53 575,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2010 vo výške 4 400,- € 

2011 vo výške 6 500,- € 

2012 vo výške 5 000,- € 

2014 vo výške 3 000,- € 

2015 vo výške 5 000,- € 

2016 vo výške 500,- € 
 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.2. 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: 15 000,- € 

Celkové náklady: 58 500,-  € 

 

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,- € 

2016 vo výške 3 200,- €  
 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.3. Občianske združenie Stopa Slovensko 

Sídlo: Pražská 33, 811 04, Bratislava 

Projekt: Zanechať stopu 

Cieľom projektu je podpora komplexných integračných a poradenských procesov v rámci 

aktivít Integračného centra 

Termín: apríl - december 

Požadovaná suma: 3 000,- € 

Celkové náklady: 37 680,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 

 

4.4. Fyzická osoba Tomáš Mateovič - KOVMAT 

Sídlo: Znievska 1, 851 06, Bratislava 

Projekt: 7. Narodeniny Deafclub-u 

Cieľom projektu zlepšenie kultúry a podpory nepočujúcich a nedoslýchavých 

Termín: jún 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 11 920,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2014 vo výške 300,- € 

2015 vo výške 300,- € 
 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.5. Občianske združenie Domov pre každého 

Sídlo: Stará Vajnorská 92, 831 04, Bratislava 

Projekt: Domov pre každého 2017 

Cieľom projektu je obmedzenie výskytu ľudí bez domova so zanedbaným výzorom v MČ 

Petržalka. 

Termín: máj - december 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 19 500,-  € 

 

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,- € 

2016 vo výške 7 000,- € 
 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.6. Občianske združenie Odyseus 

Sídlo: Haanová 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: 7 016,- € 

Celkové náklady: 117 146,73,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2010 vo výške 460,- € 

2011 vo výške 5 000,- € 

2012 vo výške 3 000,- € 

2013 vo výške 3 000,- € 

2014 vo výške 3 000,- € 
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2015 vo výške 500,- €  

2016 vo výške 2 500,- € 
 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.7. Slovenský červený kríž 

Sídlo: Miletičova 59, 821 09, Bratislava 

Projekt: Už aj ja viem pomôcť 

Cieľom projektu prezentácia prvej pomoci v materských školách 

Termín: júl - október 

Požadovaná suma: 4 550,- € 

Celkové náklady: 5 775,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.8. Občianske združenie Pro museum 

Sídlo: Medveďovej 20, 851 04, Bratislava 

Projekt: V koži žiaka z minulosti 

Cieľom projektu je komplexne ukázať, že aj školská minulosť môže byť inšpiratívna a 

poučná 

Termín: september - december 

Požadovaná suma: 3 850,- € 

Celkové náklady: 4 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.9. Rodičovské združenie pri MŠ Bzovícka 

Sídlo: Bzovícka 6, 851 07, Bratislava 

Projekt: Dopravné ihrisko v MŠ Bzovícka 

Cieľom projektu je realizácia Detského dopravného ihriska využitím školského dvora podľa 

pripraveného projektu, pre potreby dopravno-výchovného vzdelávania pre deti 

Termín: september - december 

Požadovaná suma: 3 780,- € 

Celkové náklady: 15 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.10. Zväz potápačov Slovenska 

Sídlo: Wolkrova 4, 851 01, Bratislava 

Projekt: 16. Majstrovstvá sveta a 9. Otvorené majstrovstvá Európy juniorov v orientačnom 

potápaní 

Cieľom projektu je podpora organizačného zabezpečenia podujatia celoštátneho 

a medzinárodného významu vo sfére vrcholového a výkonnostného športu uskutočneného 

v MČ Bratislava-Petržalka, ktorého organizáciou bol poverený Zväz potápačov Slovenska 

Termín: september 

Požadovaná suma: 5 250,- € 
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Celkové náklady: 92 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.11. Občianske združenie Petržalčanka 

Sídlo: Furdekova 4, 851 03, Bratislava 

Projekt: Petržalčanka 2017 

Cieľom projektu je rozvoj kultúrnych práv znevýhodnenej skupiny obyvateľstva – seniorov 

a zdravotne znevýhodnených v prostredí veľkomesta. Realizáciou projektu bude dopriate 

mladým divákom spoznať minulosť Petržalky. 

Termín: máj - december 

Požadovaná suma: 6 600,- € 

Celkové náklady: 11 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2014 vo výške 600,- € 

2014 vo výške 2 000,- € 

2015 vo výške 1 000,- € 

2016 vo výške 500,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 

 

4.12. Občianske združenie Petržalčanka 

Sídlo: Furdekova 4, 851 03, Bratislava 

Projekt: Petržalské páračky 

Cieľom projektu je predovšetkým pomáhať osamelým seniorom začleniť sa do 

spoločenských podujatí s cieľom prispievať k zvýšeniu kvality ich života, udržovanie 

ľudových tradícii a rozvíjať spoločenské a kultúrne aktivity. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 3 800,- € 

Celkové náklady: 3 990,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2014 vo výške 600,- € 

2014 vo výške 2 000,- € 

2015 vo výške 1 000,- € 

2016 vo výške 500,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 

 

4.13. Občianske združenie Komorná opera Bratislava 

Sídlo: Jégého 11, 821 08, Bratislava 

Projekt: 2. Premiéra opery Rita 

Cieľom projektu je druhá slovenská premiéra v DK ZH a apelovať na nestabilné vzťahy 

nielen dospelých, ale hlavne mladých ľudí, ktorí vdia operu ako nezaujímavý divadelný žáner. 

Termín: marec - jún 

Požadovaná suma: 4 000,- € 

Celkové náklady: 17 000,-  € 

 



10 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2015 vo výške 200,- € 

2015 vo výške 300,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne neodporúča. 

 

4.14. Viva Musica! Agency, s.r.o. 

Sídlo: Kľukatá 41, 821 05, Bratislava 

Projekt: Hudba v sade 

Cieľom projektu je vytvoriť pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta stabilný priestor 

na rozvoj neformálneho kultúrno-spoločenského života s dôrazom na kvalitu ponúkaného 

hudobného obsahu. 

Termín: júl - august 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 45 100,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 300,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.15. Občianske združenie Lúčka 

Sídlo: Bohrova 5, 851 01, Bratislava 

Projekt: Lúčka po 30. rokoch 

Cieľom projektu je využitie finančnej dotácie na reparáciu a šitie krojov folklórneho súboru 

Lúčka. 

Termín: apríl - september 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 16 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 300,- € 

2014 vo výške 300,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.16. Občianske združenie Poleno 

Sídlo: Rovniankova 3, 851 02, Bratislava 

Projekt: Materiálno-technické vybavenie súboru 

Cieľom projektu je postupná obnova krojov a potrebného technického vybavenia 

Termín: jún - júl 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 8 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 400,- € 

2016 vo výške 8 900,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
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4.17. Občianske združenie Folklórne štúdio Devín 

Sídlo: Tupolevova 24, 851 01, Bratislava 

Projekt: Obnova depozitára folklórneho štúdia Devín 

Cieľom projektu je obnova a doplnenie depozitáru folklórneho súboru Devín, čo zahŕňa 

zakúpenie nových krojových súčiastok a príslušenstva pre akustické nástroje ľudovej hudby 

súboru. 

Termín: júm - december 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 8 341,70,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie neodporúča. 

 

4.18. Občianske združenie Múzeum petržalského opevnenia 

Sídlo: Belinského 7, 851 01, Bratislava 

Projekt: Mobilizácia 2017 

Cieľom projektu je propagácia kultúrneho podujatia Mobilizácia 2017 a podpora výchovy 

občanov SR k vlastenectvu s protifašistickým postojom, ochrana a rozvoj kultúrneho 

a historického dedičstva. 

Termín: apríl - november 

Požadovaná suma: 9 000,- € 

Celkové náklady: 3 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 200,- € 

2014 vo výške 400,- € 

2016 vo výške 3 400,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.19. Občianske združenie Califormation 

Sídlo: Studenohorská 31, 841 03, Bratislava 

Projekt: Flamenkový festival 

Cieľom projektu je realizácia koncertu a propagácia koncertu španielskeho režiséra Carlosa 

Saura – Čarodejná láska v podaní slovenských umelcov a poukázať na kultúrne hodnoty 

a históriu a jej vplyv na formovanie interkultúrnych vzťahov a umenia v súčasnosti. 

Termín: jún - december 

Požadovaná suma: 13 720,- € 

Celkové náklady: 25 560,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie neodporúča. 

 

4.20. Občianske združenie Hájenka 

Sídlo: Rovniankova 3, 851 02, Bratislava 

Projekt: Cirkus Hájenka už 30. rokov 

Cieľom projektu je príprava súboru na výročný program, ktorá spočíva vo výrobe, doplnení 

a obnove krojov a krojových súčastí, nácvičných úborov. 

Termín: apríl - december 
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Požadovaná suma: 12 680,- € 

Celkové náklady: 30 580,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 300,- € 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.21. Občianske združenie Art Design project 

Sídlo: Velehradská 7A, 821 08, Bratislava 

Projekt: Cestou - necestou 

Cieľom projektu je predstaviť putovný výstavný projekt formou mobilnej inštalácie 

v kurátorskom podaní a prezentovať spoluprácu dizajnéra a výrobcu v lokálnom prostredí. 

Cieľom je prezentovať verejnosti dizajnové sklo, keramiku či nábytok. 

Termín: október 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 11 700,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie neodporúča. 

 

4.22. Občianske združenie Gymnastické centrum 

Sídlo: Wolkrova 47, 851 05, Bratislava 

Projekt: Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava 

Cieľom projektu je rozvoj a testovanie pohybových schopností bratislavskej mládeže. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 3 000,- € 

Celkové náklady: 16 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 1 000,- € 

2015 vo výške 500,- € 

2016 vo výške 1 400,-€  
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.23. 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: 152 017,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 2 500,- €. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.24. Občianske združenie Klub vodného póla Bratislava 

Sídlo: Dunajská 5, 811 08, Bratislava 

Projekt: Leto na kúpalisku Matadorka 

Cieľom projektu je pokrytie časti prevádzkových nákladov kúpaliska a lacné permanentky 

pre deti a mládež do 17 rokov, čím sa umožní deťom a mládeži Petržalky denný pobyt na 

kúpalisku. 

Termín: jún - august 

Požadovaná suma: 9 000,- € 

Celkové náklady: 67 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.25. Občianske združenie Squat 

Sídlo: kapicova 6, 851 01, Bratislava 

Projekt: Bratislava – športujúce mesto 

Cieľom projektu je podporiť pohyb, šport a zdravý životný štýl na všetkých úrovniach a 

prezentácia a propagácia tradičných aj netradičných športov lokálnymi športovými klubmi 

a asociáciami. Podujatie tak vytvára veľtrh športu a verejnosti umožní si vybrať vhodný šport 

a nadviazať kontakt s klubom. 

Termín: január - november 

Požadovaná suma: 5 012,- € 

Celkové náklady: 21 309,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.26. Občianske združenie Jokerit – žolík vo svete športu 

Sídlo: Smolenícka 12, 851 05, Bratislava 

Projekt: Výchova mládeže formou hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka 

Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť mládežníckych mužstiev hokejbalu, ktorý zahŕňa 

najmä nákup športových pomôcok a úhradu nákladov. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 25 000,- € 

Celkové náklady : 55 000,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 1 500,- € 

2013 vo výške 1 500,- € 

2014 vo výške 2000,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.27. Občianske združenie Športový klub polície Bratislava 

Sídlo: Záporožská 8, 851 01, Bratislava 

Projekt: Vylepšenie podmienok v lodenici 

Cieľom projektu je materiálno – technické vybavenie lodenice ŠKP Bratislava 

Termín: marec - september 

Požadovaná suma: 3 000,- € 
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Celkové náklady: 8 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2008 vo výške 464,71 € 

2008 vo výške 663,88 € 

2008 vo výške 663,88 € 

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,- € 

2016 vo výške 1 000,- € 

2016 vo výške 1 000,- €  
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.28. Občianske združenie Športový klub polície Bratislava 

Sídlo: Záporožská 8, 851 01, Bratislava 

Projekt: Slovenský pohár vo vodnom slalome a Bratislava Open 

Cieľom projektu je organizácia pretekov v areáli vodných športov Čunovo. 

Termín: marec - júl 

Požadovaná suma: 3 000,- € 

Celkové náklady: 19 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2008 vo výške 464,71 € 

2008 vo výške 663,88 € 

2008 vo výške 663,88 € 

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,- € 

2016 vo výške 1 000,- € 

2016 vo výške 1 000,- €  
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča 

 

4.29. Občianske združenie Hockey club Petržalka 2010 

Sídlo: M.C. Sklodowskej 1A, 851 04, Bratislava 

Projekt: prenájom ľadovej plochy 

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočný počet ľadohodín pre všetky vekové kategórie 

v sezóne. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 35 000,- € 

Celkové náklady: 97 300,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 5 000,- € 
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2013 vo výške 600,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča 

 

4.30. 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 činnosti klubu a organizácie významných turnajov 

Termín: apríl - november 

Požadovaná suma: 4 400,- € 

Celkové náklady: 23 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 1 000,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.31. 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: 24 000,- € 

Celkové náklady: 52 000,-  € 

 

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,- €  

2016 vo výške 52 000,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.32.  Občianske združenie Basketbalový klub Petržalka 

Sídlo: Vranovská 4, 851 02, Bratislava 

Projekt: podpora činnosti klubu 

Cieľom projektu je všestranný a špeciálny basketbalový telesný rozvoj, zabezpečenie 

tréningových podmienok, organizácie zápasov a potrebnej regenerácie. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 5 500,- € 

Celkové náklady: 15 000,- € 

 

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,-  € 
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2013 vo výške 6 000,- € 

2014 vo výške 5 000,- € 

2015 vo výške 4 000,- € 

2016 vo výške 1 700,- € 

2016 vo výške 500,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča 

 

4.33. 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 a organizácie letného tábora mládeže. 

Termín: apríl - december 

Požadovaná suma: 20 500,- € 

Celkové náklady: 67 000,-  € 

 

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,- € 

2016 vo výške 2 500,- € 

2016 vo výške 300,- €  
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.34. 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 2017 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 5 550,- € 

Celkové náklady: 17 000,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 1 000,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.35. 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 : 300 000,- € 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2014 vo výške 2 000,- € 

2014 vo výške 10 000,- € 
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2016 vo výške 6 800,- € 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.36. Občianske združenie UNA VITA 

Sídlo: Tematínska 8, 851 05, Bratislava 

Projekt: Cvičenie pilates plus  

Cieľom projektu je uskutočňovanie cvičení pilates v prírode v dvoch formách – pre deti a 

dospelých 

Termín: apríl - august 

Požadovaná suma: 3 200,- € 

Celkové náklady: 10 025,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.37. Občianske združenie Beh si ty 

Sídlo: Fadruszova 11, 841 05, Bratislava 

Projekt: Run fest Petržalka  

Cieľom projektu je organizácia, príprava a realizácia celodenného bežeckého festivalu, ktorý 

sa uskutoční 03.06.2017 v Sade Janka kráľa. 

Termín: apríl - jún 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 30 000,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.38. 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: 5 000,- € 

Celkové náklady: 130 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2008 vo výške 464,71 € 

2008 vo výške 663,88 € 

2008 vo výške 663,88 € 

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,- €  

2016 vo výške 1 000,- € 

2016 vo výške 1 000,- € 
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Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.39. Občianske združenie Spoločnosť priateľov športu 

Sídlo: Tupolevova 22, 851 01, Bratislava 

Projekt: Príprava a realizácia športovo-kultúrneho podujatia v rámci tábora  

Cieľom projektu je organizácia športovo, výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho projektu 

v prírode. 

Termín: júl 

Požadovaná suma: 5 418,- € 

Celkové náklady: 21 935,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.40. Občianske združenie Octopus – spolok ochrancov vody 

Sídlo: Veternicova 1, 841 05, Bratislava 

Projekt: Kúpa nafukovacieho člna  

Cieľom projektu je nákup nafukovacieho člna  Selva marine v rámci zabezpečovania 

ekologických aktivít a využitie člna v rámci spolupráce s vykonávateľom vodnej záchrannej 

služby na jazere Veľký Draždiak. 

Termín: máj - august 

Požadovaná suma: 12 000,- € 

Celkové náklady: 21 280,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 

Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.41. Nezisková organizácia DOM Rafael 

Sídlo: Kĺzavá 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: 6 000,- € 

Celkové náklady: 14 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 4 920,- € 
 

Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 

 

4.42. Občianske združenie Domka – Združenie saleziánskej mládeže 

Sídlo: Mamateyova 4, 851 04, Bratislava 

Projekt: Park rodiny 

Cieľom projektu je výsadba drevín a úprava okrasnej zelene v rámci revitalizácie a úpravy 

prírodného prostredia pred saleziánskym strediskom Mamateyova. 

Termín: máj - júl 

Požadovaná suma: 2 990,- € 
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Celkové náklady: 40 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2014 vo výške 300,- € 

2015 vo výške 1 000,- € 
 

Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.43. 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: máj - október 

Požadovaná suma: 4 782,14,- € 

Celkové náklady: 9 285,14,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 3 400,- € 
 

Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie odporúča. 
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Výpis zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie zo dňa  03.04.2017  

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, Ing. Roman Masár, Mgr. Vladimír Dolinay, Mgr. Ivana Antošová 

         

Neprítomný: Mgr. Vladimír Chaloupka  

  

Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 30.04.2017, prihlásených: 0   obyvateľov a OZ:  0,    vylosovaný:   0 

Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam : 

 

 

Prítomní : 8       Za : 7 Proti : 1 Zdržali sa : 0 Nehlasovali :0 

V Bratislave, dňa: 03.04.2017          Za správnosť : Mgr. Alena Halčáková 

 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

Tomáš Mateovič 

FO 

KOVMAT 

 

Zabezpečenie projektu 7. Narodeniny 

Deafclub-u 
      5 000,- €            300,- € Projekt je zameraný pre  rodiny s deťmi, ktoré sú 

nedoslýchavé a nepočujúce. 

DEPAUL 

Slovensko n. o. 

 

Zabezpečenie teplej stravy pre ľudí 

z nocľahárne a útulkov 
    10 000,- €         3 500,- € Je to pomoc ľudom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii 

a zostali na ulici. 

o. z.  ULITA Materiálne zabezpečenie Komunitného centra 

Spĺňa čiastočne -  dotácie neposkytujeme  na 

odmeny pre realizátorov a vzdelávanie 

pracovníkov 

    15 000,- €        2 000,- € Poskytuje poradenstvo a voľnočasové aktivity pre deti 

a mládež zo sídliska Kopčany. 

 

Stopa Slovensko 

o. z.  

 

Materiálne zabezpečenie projektu  pre ľudí 

v sociálnej tiesni  

Spĺňa čiastočne-  predmetné dotácie 

neposkytujeme  na odmeny odborných 

pracovníkov  a príspevky pre  klientov   

      3 000,- €               0,- € V Integračnom centre poskytujú sociálne, 

psychologické a pracovné poradenstvo. Aktuálne 

evidujú 30 Petržalčanov. 

ODYSEUS o. z.  

 
Terénna sociálna práca pre ľudí, ktorí užívajú 

drogy alebo pracujú v pouličnom sex-biznise  
      7 016,- €        1 900,- € 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,- €        4 688,- € Osvojenie návykov  osobnej hygieny- prístup k sprche 

je bezplatný. V roku 2016 bola táto službu v priemere 

poskytnutá cca  pre 1 klienta z Petržalky denne.  
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Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie kultúry a mládeže zo dňa  05.04.2017  

K bodu / Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Milan Vetrák, Miroslava Makovníková Mosná, Oľga Adamčiaková, Alexandra Petrisková, Martin Jóna, 

Daniela Palúchová, Marek Kovačič 
         

Neprítomná: Jarmila Gonzales Lemus 
  

Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 30.04.2017, prihlásených: 0   obyvateľov a OZ:  0,    vylosovaný:   0 

Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam : 

 
Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

FS Petržalčanka, 

o. z. 

 

projekt "Petržalčanka 2017", zabezpečiť 

krojový odev, sústredenie pre členov, 

nahrávky programu, autorské honoráre, 

cestovné náklady, ubytovacie náklady, 

občerstvenie, kancelárske potreby 

    6 600,-€      4 450,- € 

Dlhodobá udržateľnosť projektu,  reprezentácia Petržalky, 

v minulosti bezodplatne účinkovali na programoch a podujatiach 

Petržalky, dlhoročná tradícia FS 

FS Petržalčanka, 

o. z. 

 

projekt "Petržalské páračky", zabezpečiť 

cestovné náklady, materiálne náklady, 

autorské honoráre, občerstvenie 
   3 800,- €              0,-€ 

FS Petržalčanka, o.z. sa vyjadrila, že ak im bude vyhovené 

v projekte „Petržalčanka 2017“, netrvajú na tejto dotácii 

Komorná opera 

Bratislava, o.z. 

projekt "Opera Rita" v DKZH, autorské 

honoráre, prenájom zvukovej techniky, 

propagačný materiál 
   4 000,- €       2 670,-€ 

Výnimočnosť projektu, dlhodobá udržateľnosť projektu, kvalitne 

predložená žiadosť po formálnej a vecnej stránke 

Viva Musica 

Agency,s.r.o. 

projekt "Huudba v sade" - autorské honoráre, 

poplatky autorským zväzom, služby spojené s 

realizáciou projektu 
 10 000,- €      1 780,-€ 

Projekt je výnimočný a dlhdobo udržateľný, vytvára si tradíciu 

FS Lúčka, o.z. 

 
Reparácia a šitie krojov - realizácia návrhov, 

nákup materiálu  10 000,- €      4 450,-€ 
Časté vystúpenia (aj bezodplatne) na podujatiach Petržalky, práca 

s deťmi a mládežou, reprezentácia Petržalky, dlhodobá udržateľnosť 

projektu, dlhodobá tradícia FS 

FS Poleno, o.z. 

 
zakúpenie nových krojov, zabezpečenie 

sústredenia - ubytovanie, strava, obnova 

hudobných podkladov, nový prehrávač s 

výkonným reproduktorom 

  5 000,- €         890,-€ 

KKaM má za to, že nakoľko v minulom roku bola FS Poleno 

pridelená vyššia dotácia, táto bude postačovať na zakúpenie aspoň 

prehrávača s výkonnými reproduktormi 

Folklórne štúdio 

Devín, o.z. 

obnova depozitára - nákup krojov, struhy pre 

nástroje, klapky na klarinet   5 000,- €              0,-€ 
Nemá sídlo v Petržalke 

Múzeum 

petržalského 

opevnenia, o.z. 

propagácia projektu "Mobilizácia 2017", 

výroba tabúľ k múzeu, prevádzkové náklady 

múzea, expozícia múzea 
   9 000,- €       1 780,-€ 

Dlhodobá udržateľnosť projektu, výnimočnosť projektu a celkovo 

o.z.  
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Califormation, 

o.z. 

Flamenkový festival - prenájom priestorov 

divadla, ozvučenie, podlaha, technika, 

osvetlenie, javiskové náklady, doprava 

nástrojov, zdravotný dozor, umelecké 

honoráre, propagácia, grafické práce, 

cestovné náklady 

 13 720,- €              0,-€ 

Nie je možné poskytnúť na prenájom priestorov, o.z. nemá sídlo v 

Petržalke 

FS Hájenka, o.z. propagačný materiál - kalendár, sukne, obuv, 

kroje, vaky na kroje, revitalizácia miestnosti  12 680,- €       5 340,-€ 
30. výročie vzniku FS, reprezentácia Petržalky, práca s deťmi 

a mládežou, dlhodobá udržateľnosť 

Art Design 

projekt, o.z. 

prenájom priestorov, honoráre, 

architektonické riešenie výstavy, redakčné 

práce, inštalácia výstavy, dizajn 

propagačných materiálov, fotodokumentácia, 

tlač propagačných materiálov,.. 

   5 000,- €          890,-€ 

Inovácia v oblasti kultúry v DK Lúky, KKaM predpokladá, že 

projekt je možné dofinancovať aj z vlastných zdrojov alebo aj 

z dotácie už získanej z BSK 

Squat, o.z. Bratislava - športujúce mesto - prenájom 

mobiliáru, mobilné stánky, technický 

materiál, moderátor a odmeny pre 

organizačný tím, zdravotný dozor, vysielačky 

   5 012,- €             0,-€ 

Jedná sa prevažne o športové podujatie, komisia sa rozhodla 

odporučiť tieto peniaze na kultúrne projekty, najmä pre deti a 

mládež 

 

Za : 7  Proti : 1 Zdržali sa : 0 Nehlasovali :0 

 

V Bratislave, dňa: 05.04.2017          Za správnosť :   Alena Greksa 

                   tajomníčka komisie  
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Výpis zo zápisnice z rokovania Školskej komisie  zo dňa  05.04.2017  

K bodu č. 7 Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 
 

Prítomní: Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Ľ. Kačírek,  J. Kríž, A. Petrisková, M. Dragúň, Ľ. Janegová, Ľ. Klimová, Z. Lukáčová 
         
Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená prihlásených: 0   obyvateľov a OZ:  0,    vylosovaný:   0 

Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam 

Žiadateľ Účel dotácie 
Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 
Zdôvodnenie 

Slovenský 

červený kríž 

projekt „Už aj ja viem pomôcť “ na nákup 

resuscitačného modelu dospelého, pristavenie 

ambulancie prvej pomoci, uniformy pre 

trénerov, propagačný materiál, roll up bannery, 

spotrebný zdravotnícky materiál, notebook, 

dataprojektor, režijné náklady - podmienky 

VZN spĺňa 

 

        4550,-€             600,-€  
dlhodobá udržateľnosť projektu, výnimočnosť projektu, podpora vzdelávania 

detí, - na nákup  3 ks resuscitačných modelov a zdravotníckeho materiálu 

k zabezpečeniu vzdelávania  

OZ Pro 

museum 

na projekt „V koži žiaka z minulosti“ na nákup 

šiat pre dievčatá a odevov pre chlapcov 

a kompletného odevu pre učiteľa - podmienky 

VZN spĺňa, 

 

        3850,-€          1 000,-€ 
dlhodobá udržateľnosť projektu, výnimočnosť projektu, inovované metódy 

a formy vyučovania histórie, podpora vzdelávania detí – na zabezpečenie 

odevov pre dievčatá a chlapcov a pre učiteľa 

Rodičovské  

združenie 

pri MŠ 

Bzovícka 

na nákup vybavenia na dopravné ihrisko na 

dopravnú výchovu: kužele s kotviacou tyčkou 

na značku, dopravné pomôcky, dopravné 

značky, semafor, kolobežku, odrážadlo, 

bicykel, šľapacie autíčko.., atď., podmienky 

VZN spĺňa, 

 

        3780,-€          2 459,-€ 
dlhodobá udržateľnosť projektu, inovované metódy a formy vyučovania 

dopravnej výchovy , podpora vzdelávania detí predškolského veku,  - na 

nákup mobiliára  na vyučovanie dopravnej výchovy podľa rozpisu v žiadosti 

Za : 9  Proti : 0 Zdržali sa : 0  

Žiadateľ Účel dotácie 
Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 
Zdôvodnenie 

Spoločnosť 

priateľov 

Športu , o. z.  

projekt Repelend – 2. ročník – pobyt 

v prírode spojený so športom, umením 

a kultúrou – rozvoj športového nadania detí 

a rozvoj ich vnútorného talentu  -podmienky 

VZN spĺňa len čiastočne celkový  

 

       5 418,-€             300,-€ 

podpora pobytu detí v prírode spojená so športom, umením a kultúrou, 

navrhovaná suma na dlhodobú udržateľnosť projektu – zdokumentovanie 

projektu a na prípravu výchovno-vzdelávacieho programu, jeho realizáciu, 

odmeny do súťaží, atď.  

 

Za : 7  Proti : 1 Zdržali sa : 1  

 

V Bratislave, dňa: 05.04.2017      Za správnosť :   Mgr. Veronika Redechová, v. r.  
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Výpis zo zápisnice z rokovania športovej komisie zo dňa  10.4.2017 

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,  

Neprítomní: P. Beňa,  J. Korbel, P. Hochschorner 

Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 11.4.2016, prihlásených 0 obyvateľov a 0 OZ, vyžrebovaný nikto. 

Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam :  

 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie Body  

spolu 

OZ Danubia-

klub 

modernej 

gymnastiky 

Zabezpečenie účasti na súťažiach 

detí a mládeže 

      10 000,-€         1 500,-€ Zabezpečenie účasti na súťažiach detí a mládeže  

OZ Klub 

vodného póla 

Bratislava 

Podpora vstupenky pre mládež na 

kúpalisko Matador  
        9 000,-€                 0,-€ Podpora komerčnej aktivity   

Zväz 

potápačov 

Slovenska 

Podpora MS v potápaní          5 250,-€          2 000,-€ Výstavba pódia a móla, časomiera,  podpora 

organizácie poduajtaia MS 

 

OZ 

Gymnastické 

centrum 

Podpora ajktivít členov Gymnastického 

centra 
        3 000,-€      0,-€ Podpora komerčnej aktivity   

OZ FC 

Petržalka-

akadémia 

Podpora činnosti a súťaží mládežníckych 

družstiev 
      30 000,-€          8 000,-€ Údržba ihrísk a pridružených priestorov, štartovné na 

turnajoch mládežníckych družstiev  
 

OZ 

Rekreačný 

beh – Run for 

Fun 

Podpora aktivít rekreačných bežcov         5 550,-€ 0,-€ Aktivity pre hobby komerčných bežcov  

OZ ŠSK BSC 

Bratislava 

Podpora činnosti mládežníckeho 

športového klubu, účasť 

v celoslovenských súťaži ach a turnajoch 

      22 500,-€          2 800,-€ Súťažné vklady do súťaží a  turnajov pre 

mládežnícke družstvá  

 

ŠKP 

Bratislava, 

odd. hádzanej 

Podpora činnosti družstiev žiakov a 

mládeže 
        5 000,-€          1 500,-€ Materiálne vybavenie mládežníckych družstiev  
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OZ Beh si ty Podpora bežeckého podujatia v Petržalke         5 000,-€ 1700,-€ Nákup medailí a odmien na petržalský beh   

OZ Una Vita Podpora športových aktivít organizácie 3 200,-€ 0,-€ Združenie dosial MČ neponúklo spoluprácu na 

konkrétnom projekte 

 

OZ 

Basketbalový 

klub 

Petržalka 

Podpora činnosti mládežníckeho 

športového klubu, účasť 

v celoslovenských súťaži ach  

        5 500,-€ 1000,-€ Poplatky družstiev v celoslovenských súťažiach,   

OZ MŠKI 

Iskra 

Petržalka 

Podpora činnosti športového klubu 

zameraná na mládežnícke družstvá 
24 000,-€ 5 000,-€ Zabezpečenie celoročného tréningu mládežníckych družstiev, 

športový materiál 

 

OZ ŠK 

Slovan, 

šachový klub 

Podpora činnosti klubu mládeže na 

vrcholných podujatiach 
        4 400,-€ 500,-€ Podpora mládežníckych hráčov na M SR, ME, MS  

OZ Hockey 

club Petržalka 

2010 

Podpora činnosti mládežníckeho 

športového klubu, účasť v súťaži ach  
      35 000,-€ 5 000,-€ Úhrada ľadovej plochy pre mládežnícke družstvá  

OZ ŠKP 

Bratislava, 

odd. vodného 

slalomu 

a zjazdu – I. 

Podpora medzinárodného podujatia klubu 3 000,-€ 0,-€ Podujatie bude prebiehať mimo územia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

OZ ŠKP 

Bratislava, 

odd. vodného 

slalomu 

a zjazdu – II. 

Podpora medzinárodného podujatia klubu 3 000,-€ 0,-€ Podujatie bude prebiehať mimo územia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

OZ Jokerit 

 

Podpora činnosti klubu v celoslovenskej 

súťaži 
25 000,-€ 1000,-€ Športová výstroj, materiál  

Za : 7  Proti :0  Zdržali sa :0  Nehlasovali :0 

 

V Bratislave,  dňa: 10.4.2017            Za správnosť : Michal Vičan, v.r. 
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Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia zo dňa  6. 4.2017  

K bodu / Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Prítomní: Elena Pätoprstá, Ľudmila Farkašovská, Alica Hájková, Ľuboš Homola, Ľubica Škorvaneková, Matej Malaga  
         

Neprítomná: Daniela Lengyelová, Kateřina Věntusová, Michal Baranovič 
   

 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

Bilingválne 

gymnázium C.S. 

Lewisa 

 

Revitalizácia rumoviska 

Vytvorenie školského jazierka 

Osadenie mobiliáru 
    4 782,14 €           1 000,- € 

Komisia ŽP nepridelila gymnáziu celú žiadanú sumu z dôvodu, že 

gymnázium C.S. Lewisa bola poskytnutá dotácia v r. 2016  

 

Za : 4     Proti : 1 Zdržali sa : 1 Nehlasovali :0 

 

V Bratislave, dňa: 10.04.2017          Za správnosť :   Ing. Lenka Špodová 

                    tajomníčka komisie 

  



27 

 

Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia zo dňa  6. 4.2017  

K bodu / Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Prítomní: Elena Pätoprstá, Ľudmila Farkašovská, Alica Hájková, Ľuboš Homola, Ľubica Škorvaneková, Matej Malaga  
         

Neprítomná: Daniela Lengyelová, Kateřina Věntusová, Michal Baranovič 
  

 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

Domka – 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže, 

Stredisko 

Bratislava-

Mamateyova  

 

Výsadba a úprava zelene na trávnatej ploche 

pred saleziánskym strediskom  

   2 990,-€         1 000,- € 

Vzhľadom na možnosť prerozdelenia iba obmedzeného 

množstva finančných prostriedkov považujeme pridelenú 

sumu na úpravu exteriéru na Mamateyovej ulici za 

dostatočnú 

 

Za : 6  Proti : 0 Zdržali sa : 0 Nehlasovali :0 

 

V Bratislave, dňa: 10.04.2017          Za správnosť :   Ing. Lenka Špodová 

                   tajomníčka komisie 
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Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia zo dňa  6. 4.2017  

K bodu / Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Prítomní: Elena Pätoprstá, Ľudmila Farkašovská, Alica Hájková, Ľuboš Homola, Ľubica Škorvaneková, Matej Malaga, Michal 

Baranovič,  
         

Neprítomná: Daniela Lengyelová, Kateřina Věntusová 
  

 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

Spolok ochrancov 

vody Octopus – 

o.z. 

 

Kúpa nafukovacieho člna so závesným 

motorom a prívesom na prevoz člna 

       12 000,-€         4 000,- € 

Dlhodobá spolupráca s o.z. Octopus, organizácia environmentálnych 

akcií v mestskej časti Petržalka bez nároku na odmenu a pod.  

 

Za : 7  Proti : 0 Zdržali sa : 0 Nehlasovali :0 

 

V Bratislave, dňa: 10.04.2017          Za správnosť :   Ing. Lenka Špodová 

                   tajomníčka komisie  
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Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie životného prostredia zo dňa  6. 4.2017  

K bodu / Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Prítomní: Elena Pätoprstá, Ľudmila Farkašovská, Alica Hájková, Ľuboš Homola, Ľubica Škorvaneková, Matej Malaga  
         

Neprítomní: Daniela Lengyelová, Kateřina Věntusová, Michal Baranovič 
  

 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

Zdôvodnenie 

RAFAEL dom 

n.o. 

 

Obnova a výsadba časti  lesoparku na 

Kutlíkovej ulici – Etapa III.   

       6 000,- €                 0,-€ 

RAFAEL dom n.o. dostal dotáciu už v minulom roku v hodnote 

4 920 Eur. Organizácia mala určenú náhranú výsadbu v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny, nie je správne, 

aby náhradná výsadba bola realizovaná z financií MČ Bratislava – 

Petržalka 

 

Za : 2  Proti : 1 Zdržali sa : 3 Nehlasovali :0 

 

Uznesenie nebolo schválené 

 

V Bratislave, dňa: 10.04.2017          Za správnosť :   Ing. Lenka Špodová 

                    tajomníčka komisie 

 


