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1. Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácií pre: 

 

FC Petržalka, družstvo v sume      23 976,37 € 

Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume       6 865,06 € 

ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume        1 620,57 € 

MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume        8 571,45 € 

Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume   13 393,11 € 

Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume    19 552,00 € 

Športový klub polície Bratislava, o.z. hádzanársky oddiel v sume  10 148,58 € 

Rekreačný beh, o.z. v sume         7 820,96 € 

Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume      8 051,89 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa 

 

 

 

Podľa VZN č. 12/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2018 o poskytovaní dotácií pre 

veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 6, ods. 3 žiadosť 

o poskytnutie dotácie pre rok 2020 predloží žiadateľ mestskej časti najneskôr do 31.10.2019. 

Do daného termínu bolo doručených 11 žiadostí, o.z. Snipers a ŠKP (vodný slalom a zjazd) 

nesplnili všetky podmienky a neboli do zoznamu zaradené.  Všetky ostatné žiadosti splnili 

základné podmienky VZN č. 12/2017. 

Podľa § 12 ods. 2 tohto VZN mestská časť vyčlení z rozpočtu 1,0% z podielu na dani 

z príjmov fyzických osôb pre účely poskytovania dotácií pre rok 2020, podľa VZN č. 5/2019 

maximálne však do výšky 100 000,00 €. 

Podľa VZN č. 12/2017§ 5 ods. 5 a ods. 6 celková výška dotácie žiadateľa nesmie 

presiahnuť 20% z rozpočtu žiadateľa za predchádzajúci rozpočtový rok a zároveň výška 

dotácie nesmie presiahnuť viac ako 40% zo sumy vyčlenenej mestskou časťou na účely 

poskytovania dotácií pre veľké kluby v oblasti športu v danom roku. Podľa § 7 ods. 2 žiadosti 

bodovo ohodnotí Komisia športu podľa kritérií uvedených v prílohe č.1. VZN č. 12/2017. 

Výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov sa vypočíta na základe vzorca uvedeného v prílohe 

č.1. tohto nariadenia. 

Podľa § 7 ods. 3 o poskytnutí dotácie bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zoznam žiadateľov o dotáciu 

 

 

a) Zoznam žiadateľov o dotáciu, ktorí predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

(v súlade s VZN č. 12/2017, §6, ods. 3) do termínu 31.10.2019: 

 

 FC Petržalka, družstvo 

 Hockey club Petržalka 2010, o.z. 

 ŠK Juventa Bratislava, o.z. 

 MŠK Iskra Petržalka, o.z. 

 Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. 

 Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. 

 Športový klub polície Bratislava, o.z., Hádzanársky oddiel 

 Rekreačný beh, o.z. 

 Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. 

 Snipers, o.z.  

 Športový klub polície Bratislava, o.z. Oddiel vodného slalomu a zjazdu  

 

b) Zoznam žiadateľov o dotáciu, ktorí predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2020 

(v súlade s VZN č. 12/2017, §6, ods. 3) do termínu 31.10.2019 avšak nesplnili podmienku 

v súlade s VZN č. 12/2017 §5 odsek 1 písm b): 

 

 Snipers, o.z.  

 Športový klub polície Bratislava, o.z. Oddiel vodného slalomu a zjazdu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bodové ohodnotenie Komisie športu 

 

 

Členovia Komisie športu na svojom zasadnutí dňa 21. januára 2020 osobne bodovo ohodnotili 

strednodobé plány jednotlivých žiadateľov o dotáciu. Bodové ohodnotenie žiadateľa v rámci 

kritéria 4 pozostáva zo súčtu pridelených bodov od jednotlivých hodnotiteľov/ počet 

hodnotiteľov. Bodové hodnotenie strednodobých plánov jednotlivých žiadateľov predložilo 6 

členov športovej komisie. Celkové bodové hodnotenie žiadateľov je preto nasledovné:   

 

Žiadateľ: Súčet pridelených 

bodov od 

hodnotiteľov 

Celkové bodové 

hodnotenie žiadateľa 

(kritérium 4) 

FC Petržalka  

 

575 95,83 

Hockey club Petržalka 2010  

 

425 70,83 

ŠK Juventa Bratislava  

 

500 83,83 

MŠK Iskra Petržalka  

 

425 70,83 

B.S.C. Bratislava 

 

550 92 

Gymnastické centrum (Slávia UK) 

 

575 95,83 

Športový klub polície  

 

450 75 

Rekreačný beh 

 

450 75 

Klub modernej gymnastiky DANUBIA 

 

550 91,66 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Výpočet dotácií 

 

V súlade s § 7, ods. 2 bola výška dotácie pre jednotlivých žiadateľov vypočítaná na základe 

vzorca uvedeného v prílohe č.1. VZN č. 12/2017. 

 

Spôsob výpočtu dotácií: 

 

Dotácia pre žiadateľa sa vyráta dosadením premenných do vzorca: 

 
[(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3 x Výška vyčlenenej dotácie 

Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom 

 

Pozn.:  

Pre správne pochopenie sme čiastkové výpočty vzorca v tabuľke pomenovali nasledovne: 

[(Kritérium 1 x Kritérium 5 x Kritérium 2) + Kritérium 4)] x Kritérium 3  
= Bodové zhodnotenie žiadateľa 

 

Výška vyčlenenej dotácie  
= Celková suma vyčlenená z rozpočtu na dotácie pre veľké športové kluby 2020  

 

Súčet pridelených bodov všetkým úspešným žiadateľom  
= Celkový súčet všetkých bodových zhodnotení žiadateľov 

 

Kritériá: 

 

Kritérium 1 - Počet mládeže zúčastnenej v súťažiach organizovaných pod príslušným 

národným zväzom (od 5 do 23 rokov - vrátane), 1 bod za každého člena. 

 

Kritérium 2 – Útvar talentovanej mládeže, 2 body ak je zriadený, 1 bod ak nie je zriadený. 

 

Kritérium 3 - Váha športového odvetvia - koeficient športu. Ak má koeficient športového 

odvetvia nižšiu hodnotu ako 1, vo vzorci sa použije koeficient 1. Ak má koeficient 

športového odvetvia vyššiu hodnotu ako 5, vo vzorci sa použije koeficient 5. Pre futbal a 

hokej je 5. 

 

Kritérium 4 - Strednodobý plán rozvoja športového klubu, 100 bodov za mimoriadne 

uspokojivý plán, 75 bodov za uspokojivý plán, 50 bodov za neutrálny plán, 25 bodov za 

neuspokojivý plán a 0 bodov za mimoriadne neuspokojivý plán. 

 

Kritérium 5 - Percento mládeže zúčastnenej v súťažiach organizovaných pod príslušným 

národným zväzom (kritérium 1) s trvalým pobytom v Petržalke. Pre účely výpočtu vstupujú 

percentá do vzorca v číselnom vyjadrení (napr. 70% = 0,7 bodu). 

 

Koeficient športu:  

https://www.minedu.sk/data/files/9305_pus2020-v2-po-pripomienkach_zverejnenie-

23_12_2019.xlsx 

Pozn.: Finálny KŠ 2020 je v uvedenej tabuľke zelenej farby. Oproti modrému KŠ 2020, ktorý 

odráža realitu, finálny KŠ 2020 je upravený tak, že zmierňuje medziročné disproporcie. Do 

vzorca sme vkladali finálny KŠ 2020, pričom číselné vyjadrenie koeficientu športu = číselné 

vyjadrenie bodu vstupujúceho do vzorca. 

https://www.minedu.sk/data/files/9305_pus2020-v2-po-pripomienkach_zverejnenie-23_12_2019.xlsx
https://www.minedu.sk/data/files/9305_pus2020-v2-po-pripomienkach_zverejnenie-23_12_2019.xlsx


 

6. Dotácia podľa VZN 12/2017 pre veľké športové kluby na rok 2020 – tabuľka 

 

 

 

 

 

 

Poznámka max. limit

Celková suma vyčlenená z 

rozpočtu na dotácie pre veľké 

športové kluby 2020 

100 000,000 €

Maximálna možná suma

(Horná hranica dotácie 40%) zo 
40 000,000 €

https://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2020/

Základný výpočet

členská 

základňa 

5 - 23 rokov

Číselné 

vyjadrenie 

vstupujúce do 

vzorca            

(min. 20% = 0,2)

Útvar 

talentovanej 

mládeže 

Váha športového 

odvetvia

- finálny koeficient 

športu MŠVVaŠ

Strednodobý plán 

rozvoja klubu 

(súčet získaných 

bodov / počet 

hodnotiteľov)

Bodové 

zhodnotenie 

žiadateľa

Dotácia na rok 

2020

Výška 

pridelenej 

dotácie max. 

40% z celkovej 

dotačnej sumy

Výška dotácie 

max. 20% z 

rozpočtu 

žiadateľa
účtovná 

uzávierka %

Žiadateľ krit.1 krit.5 krit.2 krit.3 krit.4 delenec vzorca 100 000,000 € príjmy klubu 2018 20

FC Petržalka (futbal) 355 0,577464789 2 5 95,83333333 2529,166667 23 976,37 €       áno áno 497 131,00 € 99 426,20 €

HCPetržalka  (hokej) 111 0,666666667 1 5 70,83333333 724,1666667 6 865,06 €         áno áno 86 896 € 17 379,20 €

Juventa (tanec) 25 1 1,25 111,6666667 1 058,59 €         30 466,00 €

Juventa  (moderná gymnastika) 65 1 3,8 59,28 561,97 €            0,00 €

MŠKI Petržalka (futbal) 153 0,718954248 1 5 70,83333333 904,1666667 8 571,45 €         áno áno 0,00 €

BSC Bratislava (basketbaL) 181 0,73480663 2 3,95 92 1412,783333 13 393,11 €       áno áno 119 826 € 23 965,20 €

Gymnastické centrum (Slávia UK) 546 0,409266409 2 3,8 95,83333333 2062,458559 19 552,00 €       áno áno 154 637 € 30 927,40 €

ŠKP Bratislava (hádzaná) 202 0,344322344 2 5 75 1070,531136 10 148,58 €       áno áno 646 000,00 € 129 200,00 €

Reakreačný beh (Run for fun) 133 0,676691729 1 5 75 825 7 820,96 €         áno áno 86 328,00 € 17 265,60 €

Danubia (moderná gymnastika) 123 2 3,8 808,1631139 7 661,35 €         29 827,80 €

Danubia (tanec) 67 1 1,25 41,19677377 390,54 €            0,00 €

Celkový súčet 

všetkých bodových 

zhodnotení 

žiadateľov 

10548,57958

0,24 áno áno83,33333333 152 330 €

149 139,00 €0,491901776 áno áno91,66666667



7. Analýza výsledkov pridelenej dotácie 2020 

 

 

 

Vzhľadom na výpočet výšky dotácie, zohľadňujúci rôzne faktory (viď. VZN) môžeme 

konštatovať, že najvyššia dotácia MČ BA-Petržalka (nad 10 tis. Eur) na rok 2020 prináleží: 

1. FC Petržalka, družstvo v sume     23 976,37 € 

2. Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume   19 552,00 € 

3. Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume  13 393,11 € 

4. Športový klub polície BA, o.z. hádzanársky odd. v sume  10 148,58 € 

 

Tieto 4 kluby získali spolu 67.070,06 €, čo tvorí 67% zo sumy vyčlenenej na dotácie Veľkých 

športových klubov MČ BA-Petržalka.  

Zvyšných 32.929,94 € bolo rozdelených medzi ďalších 5 klubov, ktorých dotácia činila menej 

ako10.000,00 €.  

 

V prepočte na členskú základňu je dotácia MČ na 1 člena (5-23rokov) najvyššia (t.j nad 

50e/člen/rok): 

1. Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume  74,00 € 

2. FC Petržalka, družstvo v sume     67,54 € 

3. Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume   61,85 € 

4. Rekreačný beh, o.z. v sume     58,80 € 

5. MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume    56,02 € 

6. Športový klub polície BA, o.z. hádzanársky odd. v sume 50,24 € 

V prípade, že dotáciu prepočítavame na počet Petržalčanov v danom klube, MČ podporila 

každého petržalského člena VŠK nasledovnými sumami: 

1. Športový klub polície BA, o.z. hádzanársky odd. v sume 207,11 € 

2. FC Petržalka, družstvo v sume    116,96 € 

3. Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. v sume  104,00 € 

4. Školský športový klub B.S.C. Bratislava, o.z. v sume 100,70 € 

5. Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume     92,77 € 

6. Rekreačný beh, o.z. v sume       86,90 € 

7. MŠK Iskra Petržalka, o.z. v sume      77,92 € 

8. Klub modernej gymnastiky Danubia, o.z. v sume    66,00 € 

9. ŠK Juventa Bratislava, o.z. v sume       54,02 € 

Čo sa týka zhodnotenia členskej základne, napočetnejšiu športovú základňu v Petržalke (nad 

200 členov 5-23 rokov) majú: 

1. Gymnastické centrum (Slávia UK), o.z. s počtom   546 členov 

2. FC Petržalka, družstvo s počtom     355 členov 

3. Športový klub polície BA, o.z. hádzanársky odd. s počtom 202 členov 



 

Zohľadňujúc faktor športových odvetví majú najväčšie zázemie v MČ BA-Petržalka tieto 

športy, zastrešené veľkými športovými klubmi: 

1. Gymnastika  826 členov  z toho 340 Petržalčanov 

2. Futbal   709 členov   315  

3. Hádzaná 202 členov  49 

4. Basketbal  181 členov  133 

5. Atletika  133 členov   90 

6. Hokej  111 členov  74 

 

Z toho vyplýva aj poradie  športových odvetví z pohľadu preferencie Petržalčanov v 

rámci tu pôsobiacich veľkých športových klubov:   

Z celkového počtu 1.001 petržalských detí podporovaných MČ prostredníctvom Dotácie pre 

veľké športové kluby má:  

 Najvyššiu účasť športové odvetvie Gymnastika, pri 340 Petržalčanoch tak pokrýva = 

34% 

 Druhým najžiadanejším športovým odvetvím v ponuke veľkých športových klubov je 

pre Petržalčanov Futbal: 315 Petržalčanov pokrýva 32%. 

 Tretím športovým odvetvím pri takomto hodnotení je Basketbal: 133 Petržalčanov 

pokrýva 13%. 

 Atletika pokrýva pri takomto hodnotení 9%, hokej 7% a hádzaná len 5%.  

 

Paradoxne súčasné hodnotenie je nastavené tak, že hádzaná dostáva 4.najvyššiu dotáciu MČ, 

celkovo vo výške nad 10.000,-Eur (t.j. 10% z celkovej sumy na podporu veľkých športových 

klubov). Výpočet by mal byť nastavený tak, aby bolo motivujúce pre veľké športové kluby 

sídliace v Petržalke získavať náklonnosť pre tento šport aj Petržalčanov, nakoľko podpora 

VŠK je hradená z ich daní. 

 

 

 

 

 

 

 



Disproporcie: 

Žiadateľ 

získané % 

z celkovej 

dotácie 

% vlastných 

Petržalčanov 

zo všetkých 

petrž. členov 

v rámci 

VŠK 

(žiadatelia) 

FC Petržalka, družstvo                                                          

Viedenská cesta 257/1869 851 01 23,98% 20,48% 

Hockey club Petržalka 2010, o.z.,                                   

Sklodowskej 1/A 851 04 6,87% 7,39% 

ŠK JUVENTA Bratislava, o.z.                                  

Švabinského 3, 851 01 1,62% 3,00% 

Miestny športový klub Iskra Petržalka, 

o.z.                   Údernícka 20, 851 01 8,57% 10,99% 

Školský športový klub   B.S.C. 

Bratislava, o.z.               Holíčska 50, 

851 05 13,39% 13,29% 

Gymnastické centrum, o.z.                                                 

Wolkrova 47, 851 01   19,55% 18,78% 

Športový klub polície, o.z.                                           

Záporožská 8, 851 01 10,15% 4,90% 

REKREAČNÝ BEH, o.z.                                                            

AK Run For Fun Petržalka   ZŠ 

Tupolevova 20, 851 01  7,82% 8,99% 

Klub modernej gymnastiky 

DANUBIA, o.z.                        

Topoľčianska 33, 851 05 8,05% 12,19% 

 

Legenda: 

% pridelenej dotácie z celkovej sumy 100.000,-  je nižšie ako % členov Petržalčanov 

z celkových 1.001 

% pridelenej dotácie              -  /  /  -               je zreteľne vyššie ako % Petržalčanov 

z celkových  -//- 

% pridelenej dotácie           -  /  /  -              je výrazne vyššie ako % Petržalčanov  

z celkových  - // -                                   

% pridelenej dotácie         -  / /  -        je takmer rovnaké (rozdiel max 1%)  ako %   -  / /  - 

 


