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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 Ulita , Kopčianska 90, 851 01 Bratislava  na projekt „Aktivity komunitného centra Kopčany“ 
v sume 3600 eur. 

2. OZ STOPA SLOVENSKO,  Pražská 33, 811 04 Bratislava na projekt „Integrácia Petržalka 
2020“ v sume 1582 eur. 

3. IMPULZ, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Turnianska 
10, 851 07 Bratislava na projekt „Kontakt s hlinou - cesta k sebe a iným“ v sume 2789 eur. 

4. OZ ODYSEUS, Hannova 10, 852 23 Bratislava na projekt „Pomoc ohrozeným komunitám v 
čase šírenia vírusu COVID 19“ v sume 646 eur. 

5. DEPAUL SLOVENSKO n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava na projekt „Strava pre ľudí 
bez domova - prvý krok k integrácii“ v sume 4203 eur. 

6. OZ DOMKA  - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava-Mamateyova, Mamateyova 
4, 851 04 Bratislava na projekt „Hudbou zahnať smútok a strach“ v sume 3330 eur. 

7. Asociácia pre mládež vedu a techniku – občianske združenie  ,  Hagarova 4, 831 52 
Bratislava na projekt „Festival vedy a techniky AMAVET 2020“ v sume 4131 eur. 

8. ABCedu pre vzdelanie, Hargašova 50, 841 06 Bratislava na projekt „Ako sa naučiť správne 
hospodáriť s peniazmi“ v sume  498 eur. 

9. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šustekova 33, Šustekova 33, 851 04 Bratislava na projekt 
„Hravo a bezpečne na ihrisku“ v sume 1662 eur. 

10. OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20, Tupolevova 20, 851 
01 Bratislava na projekt „Remeslo má zlaté dno“  v sume 1786 eur. 

11. OZ Bratislavský chlapčenský zbor, Gerulatská 2, 851 10 Bratislava na projekt „Letná hudobná 
škola“ v sume 2423 eur. 

12. OZ Petržalčanka, Furdekova 4, 851 03 Bratislava na projekt „S piesňou starneme pomalšie“ 
v sume 4314 eur.  

13. OZ KASPIAN , Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava na projekt „Komunita štyri krát inak“ v sume 
1980 eur. 

14. OZ Presadíme, Mamateyova 9, 851 04 Bratislava na projekt „Projekt Marsilius - Slnko a očista 
„ v sume 0 eur. 

15. OZ Múzeum Petržalského opevnenia, Belinského 7, 851 01 Bratislava na projekt „Petržalka 
pre bunkre, bunkre pre Petržalku“ v sume 4500 eur. 

16. OZ Hájenka, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „DFS Hájenka - 32. sezóna“ v sume 
4128 eur. 

17. Martin Luká č s.r.o. Stavbárska 8552, 821 07 Bratislava na projekt „Martin Lukáč - mural 
v Petržalke“ v sume 1929 eur. 

18. OZ B-S-6  Vrba, Röntgenova 2, 851 01 Bratislava na projekt „Obnova a revitalizácia 
historického objektu vojenského múzea B-S 6 Vrba” v sume 3408 eur. 

19. OZ Deti na štarte, Žehrianska 4, 851 07 Bratislava na projekt „Detský atletický štvorboj 
s Gepardom 2020“ v sume 2343 eur.  

20. OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars,  Bradáčova 1, 851 02 Bratislava na 
projekt „Športové vybavenie BKM Petržalka“ v sume 3265 eur. 

21. OZ Pedál, Holubyho 8, 811 03 Bratislava na projekt „PumpPark Petržalka - dokončenie 
prestavby areálu“ v sume 3681 eur. 

22. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, Haanova 52, 851 04 Bratislava na projekt „Podpora 
činnosti družstva žien Slávie Ekonomická univerzita Bratislava“ v sume 3681 eur. 

23. OZ TK Petržalka , Dudova 2, 851 02 Bratislava na projekt „Pravidelný šport deťom“ v sume 
4000 eur. 
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24. OZ Spoločnosť priateľov športu, Tupolevova 22, 851 01 Bratislava na projekt „Repelend„ 
v sume 2344 eur. 

25. OZ Slovakia Karting Club , Jasovská 10, 851 07 Bratislava na projekt „Účasť na Sodi world 
series (svetové finále)“ v sume 2474 eur. 

26. Športová škola KARATE BRATISLAVA,  Znievska 7, 851 06 Bratislava na projekt „S 
kimonom bez hraníc!“ v sume 3275 eur. 

27. OZ Konduktor, Romanova 32, 851 02 Bratislava na projekt „Interaktívna mapa petržalských 
obchodov a služieb“ v sume 3026 eur. 

 
 
        Žiadosť o dotáciu bola vyradená z hodnotenia – nebola v súlade s VZN: 
 

28. OZ Slovenská kanoistika, Junácka 6, 831 04 Bratislava na projekt „Medzinárodná regata 
juniorov v rýchlostnej kanoistike“ v sume 0 eur. 
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2. Dôvodová správa 
 
Podľa VZN č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015, v znení VZN č.7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 o 
poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 5 odsek 1 znie: 
Dotácia vrátane grantovej dotácie sa poskytuje na základe elektronickej žiadosti právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby - podnikateľa (ďalej len „žiadateľ). Žiadosť je potrebné podať elektronicky 
prostredníctvom online formuláru dostupného na portáli https://petrzalka.egrant.sk. Žiadosť musí byť 
zaevidovaná na elektronickom portáli s povinnými náležitosťami a s naskenovanými povinnými 
prílohami.”.   
 

 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 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 2020 - 25 000,- €) a na rozhodovanie miestneho zastupiteľstva 
75 % (t.j. pre rok 2020 - 75 000,- €). Pritom „súčet pridelených prostriedkov za jednu oblasť podľa § 3 
nesmie presiahnuť 40% všetkých prideľovaných prostriedkov z rozpočtu MČ v pôsobnosti miestneho 
zastupiteľstva. Celková výška dotácií vyčlenených na príslušnú oblasť podľa § 3 sa vypočíta podľa 
nasledovného vzorca: 
 
súčet všetkých žiadaných 
dotácií v danej oblasti                         celková suma vyčlenená na dotácie v 
---------------------------------------------  x         danom kalendárnom roku na rozhodo-  
súčet všetkých žiadaných                              vanie miestneho zastupiteľstva 
dotácií vo všetkých oblastiach 
 
Maximálna výška poskytnutej dotácie s výnimkou grantovej dotácie pre jedného žiadateľa je 5 000 
EUR. 
 
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 bolo v programe 1, podprogram 5 
schválených na dotácie 100.000,- €. 
 
Podľa § 6 ods. 3 VZN č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015, v znení VZN č.7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN 
č.20/2019 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
všetky žiadosti o dotácie vrátane grantových dotácií nad 2 000 EUR posudzujú vecne príslušné 
komisie miestneho zastupiteľstva na základe podkladov a odporúčaní vecne príslušných odborných 
útvarov miestneho úradu v jednotlivých oblastiach podľa § 3. 
 
Materiál bol prerokovaný v miestnej rade dňa 10.6.2020. Miestna rada ho odporúča schváliť. 
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3. Starosta k 01.05.2020 poskytol dotácie: 
 
 

žiadateľ so sídlom na projekt dotácia 
 
 

Bratislavský spolok 
nepočujúcich 

Haanova 10, 852 
23 Bratislava 

Sociálno-rehabilitačný kurz 
nepočujúcich osôb za rok 2020 

290,- € 

OZ KASPIAN Furdekova 6/A, 851 
03 Bratislava 

KASPIAN v komunite 2000,-€ 

#Som Petržalčan  
Černyševského 11, 
851 01 Bratislava 

Rozvoj rekreačného hokejbalu 
v Petržalke 

500,-€ 

BE COOL, s.r.o Krajinská 37, 821 
06 Bratislava 

ČSOB Bratislava Marathon 
2020 

500,-€ 

1. Slovenský školský 
lukostrelecký klub 

Petržalka 

Humenské nám.7, 
851 07 Bratislava Rozvoj lukostreľby v Petržalke 

400,-€ 

 
 
 
4. Zoznam žiadostí v sume nad 2000,- €   
 
 
4.1. OZ ULITA  
Sídlo: Kopčianska 90, 851 01 Bratislava    
Projekt:  Aktivity Komunitného centra Kopčany   
Cieľom projektu je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na petržalskom sídlisku 
Kopčany a poskytovanie podpory v náročných životných situáciách, pomoci pri zvládaní kríz a 
poskytnutie kontaktov na nadväzné služby. Vďaka ponúkaným službám a aktivitám, ktoré poskytujú 
bezpečný priestor na trávenie voľného času, rozvíjať životné zručnosti detí a mladých ľudí. Realizovať 
aktivity smerujúce k prevencii rizík - (napr. rizikového sexuálneho správania, delikventného 
správania) a znižovanie znižovaniu dopadov týchto javov (harm reduction prístup). Formou terénnej 
sociálnej práce a komunitných aktivít nadväzovať nové kontakty, budovať vzťahy a vytvárať 
príležitosti na aktívneho zapojenia zapojenie obyvateľov sídliska..  
Termín: r. 2020     
Požadovaná suma: 4 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 3 000 ,- € 
V roku 2016 vo výške 3 200 ,- € 
V roku 2017 vo výške 2 000 ,- € 
V roku 2018 vo výške 1 000 ,- € 
V roku 2019 vo výške 2 500 ,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.2. OZ STOPA SLOVENSKO 
Sídlo: Pražská 33, 811 04 Bratislava 
Projekt: Integrácia Petržalka 2020 
Cieľom projektu je ukončenie bezdomovectva na všetkých jeho úrovniach pre 8 ľudí a 
viacero verejnoprospešných aktivít úspešne zrealizovaných. 
Termín:  Apríl – September 2020 
Požadovaná suma: 2 000,- € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2017 vo výške 400,- € 
V roku 2018 vo výške 300,- € 
V roku 2019 vo výške 400,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu odporúča. 
 
4.3. IMPULZ, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke  
Sídlo: Turnianska 10, 851 07 Bratislava    
Projekt: Kontakt s hlinou - cesta k sebe a iným 
Cieľom projektu je našich klientov prostredníctvom práce s hlinou motivovať ku vzájomnej 
kooperácií, podpore a spolupatričnosti pri "pracovných" aktivitách so zamestnancami chránenej 
dielne. Ich spoluprácu sa nám podarí prehĺbiť aj vďaka výtvarným aktivitám v keramickej dielni. 
Klienti pri dosiahnutí väčších zručností pri práci s hlinou budú vyrábať tanieriky pod sviečky, 
keramické dekoratívne kahančeky, misy a misky, ktoré sa v sviečkárskej dielni budú plniť parafínom. 
Svojimi produktmi spoločne rozšíria sortiment chránenej dielne a získajú tak - vďaka objednávkam od 
firiem - určité pracovné návyky, zručnosti a pocit zodpovednosti z hľadiska ich vypracovania a 
dodržania termínov vyhotovenia. Všetci spoločne tým prispejú k udržateľnosti chránenej dielne. 
Rozšírením produktovej ponuky má organizácia väčšie šance osloviť ďalších potencionálnych 
odberateľov a obstáť v konkurencii chránených dielní zamestnávajúcich ľudí so zdravotným 
(telesným) znevýhodnením. 
Termín:  Júl - December 2020  
Požadovaná suma: 3 318,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2016 vo výške 2 700,- €       
V roku 2018 vo výške 270,- €   
V roku 2019 vo výške 1 500,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  
 
4.4. OZ ODYSEUS,  
Sídlo: Haanová 10, 85223 Bratislava 
Projekt:  Pomoc ohrozeným komunitám v čase šírenia vírusu COVID 19 
Cieľom projektu je ochrana verejného zdravia pred šírením vírusu COVID 19 medzi vylúčenými 
skupinami. 
Podciele: 
Zabezpečiť harmreduction služby aj v čase krízy. 
Prechádzať šíreniu vírusu COVID 19, HIV, žltačky typu B,C. 
Zabezpečiť informácie pre ohrozené skupiny. 
Mapovať situáciu v cieľovej skupine a udržaťtak kontakt s jednou najohrozenejších skupín. 
Termín: Marec – Október 2020 
Požadovaná suma: 5 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 500,- € 
V roku 2016 vo výške 2 500,- € 
V roku 2017 vo výške 1 900,- € 
V roku 2018 vo výške 2 169,- € 
V roku 2019 vo výške 1 500,- € 
V roku 2019 vo výške 1 552,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  
 
4.5. DEPAUL SLOVENSKO n.o.,  
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Sídlo: Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava 
Projekt:  Strava pre ľudí bez domova- prvý krok k integrácii  
Cieľom projektu je zabezpečiť prípravu teplej stravy pre ľudí v núdzi, ktorí využívajú služby 
nízkoprahovej nocľahárne a útulkov pre ľudí bez domova so zdravotnými problémami. 
Termín: Apríl  – December 2020 
Požadovaná suma: 5 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 5 000,- € 
V roku 2016 vo výške 5 000,- € 
V roku 2017 vo výške 3 500,- € 
V roku 2018 vo výške 2 533,- € 
V roku 2019 vo výške 900,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí  poskytnutie dotácie odporúča.  
 
 
4.6. OZ DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova,  
Sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava 
Projekt: Hudbou zahnať smútok a strach 
Cieľom projektu je priniesť zvýšenú kvalitu prenášaného zvuku pri všetkých kultúrnych podujatiach 
v našom stredisku, najmä pravidelné vystúpenia detských a mládežníckych zborov. Okrem zlepšenia 
kvality zvuku chceme lepším vybavením podporiť zvukárov a samotných mladých cez zlepšenie 
používaného opotrebeného vybavania, ktorým chceme ukázať, ako si ich dobrovoľnícku prácu 
vážime. Taktiež má projekt význam v oblasti vzdelávania, keďže je popri hudobných aktivitách 
priestor mladých vychovávať preventívnym systémom podľa vzoru dona Bosca, ktorý učí viesť s 
mladými dialóg a budovať vzťahy. Tak sa predchádza mnohým zlým vplyvom a sociálno-
patologickým javom v spoločnosti z dlhodobého hľadiska. 
Termín: Máj – November 2020 
Požadovaná suma: 3 700,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 1 000,- € 
V roku 2017 vp výške 1 000,- € 
V roku 2019 vo výške 2 500,- € 
V roku 2019 vo výške 500,- € 
 
Oddelenie školstva  poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.7. Asociácia pre mládež vedu a techniku – občianske združenie   
Sídlo: Hagarova 4 , 831 52  Bratislava    
Projekt: Festival vedy a techniky AMAVET 2020 
Cieľom projektu je rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na 
Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovaného na 
potreby praxe a zvýšiť kvalitu vzťahov medzi pedagogickými, vedeckými pracovníkmi a študentami s 
cieľom podpory ich autority v spoločnosti. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania tiež prehlbuje 
záujem mládeže o vedu a techniku, rozvíja spoluprácu na osiach školy - občianske združenia - 
samospráva. 
Termín:  1.8. – 15.11.2020  
Požadovaná suma: 5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2016 vo výške 500,- €       
V roku 2016  vo výške 300, - €   
V roku 2017 vo výške 300,- €       
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V roku 2018 vo výške 600,- €   
V roku 2019 vo výške 1 000,- €   
 
Oddelenie školstva poskytnutie dotácie odporúča.  
 
4.8. ABCedu pre vzdelanie 
Sídlo: Hargašova 50, 841 06 Bratislava 
Projekt: Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi 
Cieľom projektu je praktické zavedenie Národného štandardu pre finančnú gramotnosť do 
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je MČ Petržalka. Zvýšiť finančnú gramotnosť u žiakov 
základných škôl. Zabezpečiť učiteľom metodický materiál, v zmysle schváleného Národného 
štandardu pre finančnú gramotnosť a odporúčaný Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR, 
ktorý uľahčuje prácu učiteľovi, ponúka návody riešenia pre učiteľa na prácu na hodine. Pre žiakov 
zabezpečiť ucelený materiál na štúdium v oblasti finančnej gramotnosti. 
Predstaviť prehľadné informácie,ktoré pomôžu žiakom porozumieť financiám a správne s nimi 
zaobchádzať v rôznych životných situáciách, kde nájsť správne informácie ako ich vyhodnotiť a 
použiť, prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky. 
Zistiť na akej úrovni žiaci sú a ponúknuť možné riešenia vhodnou formou primerane veku žiakov 7. 
resp. 8. ročníka. 
Termín:  6.4.2020 – 20.11.2020 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie školstva poskytnutie dotácie odporúča.  
 
4.9. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šusteková 33 
Sídlo: Šusteková 33, 851 04 Bratislava 
Projekt: Hravo a bezpečne na ihrisku  
Cieľom projektu je obnova hracích prvkov na detskom ihrisku za nové, inšpirujúce, fantáziu 
rozvíjajúce a hlavne bezpečné hracie prvky a inštalácia dopadových plôch s cieľom zvýšiť bezpečnosť 
detí. Veríme, že nové stimuly a bezpečné prvky budú slúžiť na rozvoj, pohyb a zábavu deti v prostredí, 
kde trávia značnú časť dňa. Aj v budúcnosti chceme pokračovať v revitalizácii a rozširovaní detského 
ihriska. 
Termín: Máj – Jún 2020     
Požadovaná suma: 2001,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2019 vo výške 1 000,-  € 
 
Oddelenie školstva poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.10. OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20 
Sídlo: Tupolevova 20, 851 01 Bratislava 
Projekt: Remeslo má zlaté dno 
Cieľom projektu je predstaviť deťom najrôznejšie remeslá. Deti spoznajú domáce zvieratá, 
oboznámia sa s ich chovom a kŕmením, vyskúšajú si jazdu na koni a zoznámia sa so starostlivosťou o 
kone. Zastrieľajú si z historického luku. Ukážu si výrobu domáceho chleba. Deti sa naučia, čo všetko 
je potrebné spraviť aby mohli mať na desiatu ich každodenný chlieb. Dozvedia sa, ako sa pestuje raž a 
pšenica od jej výsevu až po zber. Uvidia, ako sa zrno melie na múku. Ručným mlynčekom, si zomelú 
vlastnú múku. Následne si z chlebového cesta spravia svoje bochníky, ktoré upečú. Vyskúšajú 
povrazníctvo s pletením lán. V hrnčiarskej dielni sa naučia vyrábať aj čajovú šálku či misku.  
Termín:  1.6.2020 – 13.11.2020 
Požadovaná suma: 2 138.20, - € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie školstva poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.11. OZ Bratislavský chlapčenský zbor 
Sídlo: Gerulatská 2, 851 10 Bratislava 
Projekt:  Letná hudobná škola 
Cieľom - chlapci sa pod vedením profesionálov – hudobných pedagógov a umelcov - hravou formou 
hudobne vzdelávajú týždeň počas letných prázdnin. Starší speváci sa učia nové kompozície, mladší 
docvičujú kmeňový repertoár. všetci sa zlepšujú vo vokálnej technike, na čo dozerajú tri vokálne 
pedagogičky. Chlapci sa spevu v Bratislavskom chlapčenskom zbore potom venujú počas celého roku. 
Projekt je zameraný na deti a mládež vo veku 7 – 14 rokov, každoročne veľa účastníkov letnej školy 
pochádza z Petržalky. Cieľom je nielen produktívne a zaujímavo stráviť voľný čas, ale sa aj veľa 
naučiť a rozvíjať svoj talent a schopnosti. Koncerty Bratislavského chlapčenského zboru prinášajú 
potom radosť, umelecký zážitok a často aj ocenenie (na domácej či zahraničnej súťaži). Teleso má 
množstvo takýchto vyznamenaní a medajlí. 
Termín: 24.8.2020 – 28.8.2020 
Požadovaná suma: 3 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 800,- € 
V roku 2016 vo výške 2 580,- € 
V roku 2017 vo výške 1 200,- € 
V roku 2018 vo výške 1 490,- € 
V roku 2019 vo výške 2 105,- € 
 
Oddelenie školstva poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.12. OZ Petržalčanka 
Sídlo: Furdekova 4, 851 03 Bratislava      
Projekt: S piesňou starneme pomalšie 
Cieľom projektu je stmeľovať ľudí v seniorskom veku a napĺňať ich voľný čas zmysluplnou 
činnosťou. V rámci združenia sa stretávajú ľudia, ktorých spája láska k tradíciám, slovenskej ľudovej 
piesni a tancu. Projekt "S piesňou starneme pomalšie" je pásmom ľudových piesní a tancov, 
orientovaných na rodinné udalosti, oslavy, na lásku a úctu k matke a otcovi. Odráža zvyky, ktoré si 
uchovávame z detstva a mladosti, prípadne si ich pamätáme z rozprávania našich rodičov. S naším 
predstavením sme už navštívili a ešte ďalej budeme navštevovať sociálne zariadenia pre seniorov, 
kultúrne domy a rôzne verejné podujatia. 
Termín:  Február – December 2020 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 1 000,- € 
V roku 2016 vo výške 500,- €  
V roku 2017 vo výške 4 450,- € 
V roku 2018 vo výške 4000,- € 
V roku 2019 vo výške 1200,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
 
 
4.13. OZ KASPIAN,  



10 
 

Sídlo: Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava 
Projekt:  Komunita štyri krát inak 
Cieľom projektu je podporiť komunitný život na petržalskom sídlisku a prehĺbiť kontakty s 
miestnymi obyvateľmi. 
Medzi čiastkové ciele patrí osloviť dobrovoľníkov z komunity a zapojiť ich do dobrovoľníckych prác 
v rámci aktivít projektu. Zorganizovanie rodinného športového dňa, kedy si počas poobedných hodín 
rodiny s deťmi, starí rodičia, ale aj naši klienti si budú môcť vybrať zo širokej ponuky športových 
disciplín. 
Opakovanou letnou projekciou filmov posilniť pocit susedskej spolunáležitosti a ukázať, že aj 
petržalské sídlisko môže byť priestor, kde sa dá prežiť príjemný letný večer. 
Zorganizovaním výmenného bazáriku bez peňazí ponúkneme možnosť susedom, či blízkemu okoliu 
ušetriť vlastné financie a predĺžiť životnosť detského oblečenia či športových potrieb 
Zimným workshopom zameraným na výrobu adventných vencov v predvianočnej atmosfére, pri 
spoločnom tvorení,vytvoríme priestor na rozhovory a budovanie vzťahov aj medzi ľuďmi, ktorí sa 
nepoznali. 
Termín: Jún – December 2020   
Požadovaná suma: 2 200,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2015 vo výške 1 000,- € 
V roku 2016 vo výške 400,- € 
V roku 2018 vo výške 2 631,- € 
V roku 2019 vo výške 800,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.14. OZ Presadíme,  
Sídlo: Mamateyova 9, 851 04 Bratislava 
Projekt: Projekt Marsilius - Slnko a očista 
Cieľom projektu je propagácia tvorivosti, potreby identity a vnímavosti. Poukázanie na potrebu /úcty 
k predkom", poznania histórie a súvislosti, ktoré nás ovplyvňujú dodnes (vedome i nevedome). 
Chceme pomôcť i k zachovaniu príbehov, ktoré by sa možno stratili. 
Chceme upriamiť pozornosť i na potrebu sadenia stromov, na činnosť sadenia stromv na vojenskom 
cintoríne pre obete prvej svetovej vojny v Petržalke. 
Chceme upriamiť pozornosť na samotné toto miesto (vojenský cintorín pre obete prvej svetovej vojny 
v Petržalke). 
Chceme upriamiť pozornosť na zvyky a tradície našich predkov na múdrosť a poznanie ich života. I 
dôvodov prečo konali tak, ako konali. Chceme uchovať i staré fotografie, kresby, pamätné predmety. 
Chceme poukázať na toto bohatstvo ako na určitú príležitosť i na hrozby, ktoré tu máme. možnosť 
poznať zdroje dymu, ktorý nie je alegorický, ale reálny (smog na cestách, emisie, fabriky, toxické 
látky pochádzajúce z dymu cigariet. Chceme poukázať na potrebu zdravého lesa a zdravej spoločnosti. 
Termín: 15.7.2020 – 19.10. 2020 
Požadovaná suma: 4 450,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2016 vo výške 500,- € 
V roku 2017 vo výške 200,- € 
V roku 2018 vo výške 1 900,- € 
V roku 2019 vo výške 0,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
 
 
4.15. OZ Múzeum Petržalského opevnenia,  
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Sídlo: Belinského 7, 851 01 Bratislava 
Projekt:  Petržalka pre bunkre, bunkre pre Petržalku 
Cieľom projektu je využitie možnosti obrovského potenciálu zrekonštruovať v Petržalke aspoň jeden 
bunker do pôvodného stavu vrátane jeho monumentálneho vonkajšieho systému protitankových a 
protipechotných prekážok. Výsledkom projektu je záchrana a propagácia jedinečných kultúrno-
historických pamätihodností v Petržalke, ktoré sa tu zachovali v tak hojnom počte ako na jedinom 
mieste na Slovensku a ktoré stojí za to navštíviť a spoznať. Užším cieľom projektu je zvýšenie 
celkovej atraktivity a posilnenie interaktívnych prvkov múzea. 
Termín: Apríl – December 2020 
Požadovaná suma: 5 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2016 vo výške 3 400,- € 
V roku 2017 vo výške 1 870,- € 
V roku 2018 vo výške 4 000,- € 
V roku 2019 vo výške 3 500,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.16. OZ Hájenka  
Sídlo: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 
Projekt:  DFS Hájenka - 32. sezóna  
Cieľom projektu je zabezpečenie bezproblémovej práce s deťmi prostredníctvom získania 
prostriedkov na bežnú činnosť - kroje, nástroje, rekvizity a pod. Pedagógovia potrebujú svoju činnosť 
sústrediť na prípravu a prácu s deťmi. Finančné zabezpečenie bežnej činnosti im dovolí sústrediť sa na 
to podstatné a napomôže tak celkovému fungovaniu DFS Hájenka. 
Termín: Máj – December 2020 
Požadovaná suma: 4 875,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2017 vo výške 5 340,- € 
V roku 2018 vo výške 2 000,- € 
V roku 2019 vo výške 2 000,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.17. Martin Lukáč s.r.o. 
Sídlo: Stavbárska 8552, 821 07 Bratislava 
Projekt:  Martin  Lukáč - mural v Petržalke 
Cieľom projektu je realizovať nástennú maľbu 15x34 metrov od slovenského maliara Martina 
Lukáča. Cieľ je Lukáčovým dielom nadviazať na zaujímavú históriu nástenných malieb v Petržalke a 
zároveň vytvoriť moderné umelecké dielo, ktoré na Slovensku nemá obdoby. Za účelom skrášlenia, 
skultúrnenia a zdvihnutia prestíže Petržalky. 
Termín: 15.6.2020 – 21.6.2020 
Požadovaná suma: 5 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
 
 
 
4.18. OZ B-S-6  Vrba 
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Sídlo: Röntgenova 2, 851 01 Bratislava 
Projekt:  Obnova a revitalizácia historického objektu vojenského múzea B-S-6 Vrba 
Cieľom projektu je rozvoj, zatraktívnenie a bezpečné sprístupnenie múzea Bunker B-S 6 Vrba 
širokej verejnosti, domácim a zahraničným turistom. Podpora dobrovoľníckej činnosti nezištne 
prispievajúcej k vzbudeniu záujmu mladých ľudí a pokračujúcej mladej generácie o vojenskú históriu 
a tým aj históriu našej krajiny a podporu turizmu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zvýšenie 
bezpečia všetkých návštevníkov objektu. Obnova a revitalizácia kultúrnej pamiatky historického 
významu ktorou je jeden z najstarších objektov petržalského opevnenia, v dnešných dňoch aj vojenské 
múzeum, bunker B-S 6 Vrba. 
Termín: január – december 2020 
Požadovaná suma: 4 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.19. OZ Deti na štarte,  
Sídlo: Žehrianska 4, 851 07 Bratislava 
Projekt:  Detský atletický štvorboj s Gepardom 2020  
Cieľom projektu je zapojiť čo najviac detí do športových činností a pomôcť k zvýšeniu imunity. 
Vrátiť naspäť zmysel športových podujatí pre deti zo ZŠ (V minulosti cca 20 rokov späť deti viac 
chodili na atleticko športové podujatia, venovali sa športu a bola dostačujúca športová príprava v 
Základných školách). Osloviť rodičov detí aby zapájali svoje deti do športových činností a zvyšovali 
im takto imunitu proti vírusom. 
Termín: 10.5.2020 – 20.10.2020 
Požadovaná suma: 3 515,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2018 vo výške 3 500,- € 
V roku 2019 vo výške 1 240,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča.  
 
4.20. OZ Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars  
Sídlo: Bradáčova 1, 851 02 Bratislava 
Projekt:  Športové vybavenie BKM Petržalka 
Cieľom projektu je v rámci motivácie najmladších hráčok klubu, budú hráčky zaradené od budúcej 
sezóny do celoslovenských súťaží, podľa kategórie. Z toho dôvodu je potrebné im zabezpečiť jednotné 
klubové oblečenie, hlavne dresy, ktoré budú využívané pri súťažiach a turnajoch a kvalitné tréningové 
pomôcky. 
Termín: Apríl – November 2020 
Požadovaná suma: 4 400,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Vo výške 1 560,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča.  
 
4.21. OZ Pedál  
Sídlo: Holubyho 5, 811 03 Bratislava    
Projekt:  PumpPark Petržalka - dokončenie prestavby areálu 
Cieľom projektu je rozvojom cyklistickej infraštrukúry v srdci najväčšieho slovenského sídliska 
poskytneme voľne dostupné športovisko pre záujemcov rôznych vekových kategórií a výkonnosti. V 
kombinácii so získavaním nových zručností sa ponúkajú aj iné dôvody pre vybudovanie takéhoto 
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areálu a to najmä ekologické a sociálne. Cyklisti, ktorí sa budú cítiť na bicykli bezpečne, skôr využijú 
bicykel aj na prepravu v rámci mesta za prácou alebo zábavou. Bicyklovanie zároveň dáva priestor k 
väčšej socializácii a bližším kontaktom medzi ľuďmi na sídlisku. Socializácia v prípade tohto projektu 
prestavby verejného športoviska v sídliskovom prostredí znamená vznik a formáciu komunity, ktorá 
tam bude rozvíjať svoje pohybové schopnosti, vychovávať mladých športovcov. 
Termín: Marec – Október 2020     
Požadovaná suma: 5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2017 vo výške 200,- € 
V roku 2017 vo výške 150,- € 
V roku 2018 vo výške 1 000,- € 
V roku 2019 vo výške 2453,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.22. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava,  
Sídlo: Haanova 52, 851 04 Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti družstva žien Slávie Ekonomická univerzita Bratislava 
Cieľom projektu je skvalitnenie výkonnosti družstva žien Slávia EUBA s cieľom získať 15.víťazstvo 
v Slovenskom pohári, 19.majstrovský titul SR a postup do 1/6 finále Európskeho pohára Challenge 
Cup 
Termín:  február – december 2020 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.23. OZ Slovenská kanoistika  
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava  
Projekt: Medzinárodná regata juniorov v rýchlostnej kanoistike 
Cieľom projektu je spropagovať kanoistiku pre širokú verejnosť, zabezpečiť kvalitné preteky pre 
domácich aj zahraničných pretekárov, ukázať mesto Bratislava zahraničným pretekárom aj divákom a 
pripraviť divácky program pre Bratislavčanov a najmä Petržalčanov, ktorí to majú najbližšie. 
Termín:  10.1.2020 – 25.6.2020 
Požadovaná suma: 4 500,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2019 vo výške 2356,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie neodporúča. 
 
4.24. OZ TK Petržalka 
Sídlo: Dudova 2, 851 02 Bratislava 
Projekt: Pravidelný šport deťom 
Cieľom projektu je prirodzený návyk ku každodennému športovaniu. Pravidelný šport, súťaženie, 
výhry, prehry pomáhajú lepšie zvládať sústredenie, stres, veľké úspechy a pády života. Zároveň 
pravidelný šport či už na rekreačnej alebo vrcholovej úrovni vytvára zdravého, plnohodnotného 
občana SR. Pravidelný šport je najlepším liekom na všetky nebezpečné neduhy v spoločnosti. Tréneri 
okrem správnych a zdravých športových tréningov s deťmi vykonávajú počas tréningov osvetu zdravej 
stravy. Je vedecky dokázané, že pravidelný šport, zdravá strava, kompenzačné strečingové cvičenia sú 
jedinou zárukou dlhovekosti a plnohodnotného života bez chorôb, liekov a psychických kolapsov.  
Termín:  Január – December 2020 
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Požadovaná suma:  5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.25. Spoločnosť priateľov športu 
Sídlo: Tupolevova 22, 851 01 Bratislava 
Projekt: Repelend 
Cieľom projektu je ukázať mládeži,že pravý život sa nachádza za "hranicami internetu" vonku v 
prírode s priateľmi,či na športových ihriskách a nie zatvorený doma v izbe medzi štyrmi stenami,kde 
je pre nich dôležitejšie byť napojený večne on-line na sociálnych sieťach ako sú facebook,instagram a 
pod. 
Taktiež dostať deti na ihriská. Zabezpečiť tenisový tréning pod vedením trénera s medzinárodnou 
licenciou, kde sa môžu naučiť hrať tenis alebo sa v ňom zdokonaliť. Tréning bude od pondelka do 
piatka 1 hodinu denne. Ďalej tréning sebaobrany, ktorý bude určený pre každého bez rozdielu veku a 
pohlavia. Bude zameraný na rozvoj sily,zlepšenie kondičky,zdokonalenie techniky,naučenie sa 
sebaobrany i útoku. Tréning bude trvať celý týždeň 1 hodinu denne.Tanečný tréning pod dohľadom 
známej tanečníčky, choreografky a trénerky Melanie Kasenčákovej,ktorá bude vyučovať základy 
street dance,hip hopu a iných tanečných žánrov. Tréning bude trvať od pon.do piatka 
Termín:  5.7.2020 – 2.8.2020 
Požadovaná suma:  5 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2017 vo výške 300,- € 
V roku 2018 vo výške 3 000,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
 
4.26. OZ Slovakia Karting Club 
Sídlo: Jaovská 10, Bratislava  
Projekt:  Účasť na Sodi world series (svetové finále)  
Cieľom projektu je ukázať mladím dorastajúcim jazdcom, že aj takýchto vrcholových súťaží je 
možné sa zúčastňovať a pomôcť im pri výchove, aby aj po nšom vzore mohli vyrastať ďalší 
jednotlivci, či tímy na svetovej úrovni. 
Termín: 21.10.2020 – 25.10.2020 
Požadovaná suma: 4 850,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
V roku 2018 vo výške 2 500,- € 
V roku 2019 vo výške 1433,- € 
 
Oddelenie kultúry a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.27. Športová škola KARATE BRATISLAVA 
Sídlo: Znievska 7, 851 06 Bratislava  
Projekt:  S kimonom bez hraníc! 
Cieľom projektu je podporiť vzdelávacie aktivity klubu, ktorým v sezóne pripadá skôr sekundárna 
dôležitosť. Radi by sme ich prostredníctvom projektu vyzdvihli a navrátili im patričnú dôležitosť. 
Vzdelávanie prostredníctvom školení, seminárov, sústredení a súťaží nám zabezpečí kontakt s 
aktuálnou konkurenciou a súčasne s aktuálnymi trendmi, tak v karate, ako i v súťažnom športe. Popri 
vzdelávaní trénerov, rozhodcov a členov klubu by sme radi upriamili pozornosť aj na rodičov 
trénujúcich detí, ktorých by sme radi zaškolili v nových pravidlách, ktoré sa zmenili vplyvom 



15 
 

zaradenia karate na olympiádu. Prispôsobeniu sa novým pravidlám však podlieha aj kompletná 
homologizovaná výstroj karatistov, ktorú by sme radi zabezpečili tým najlepším v klube. 
Termín: Jún – December 2020 
Požadovaná suma: 5 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 
Nie 
 
Oddelenie kultúry a športu  poskytnutie dotácie odporúča.  
 
 
4.28. OZ Konduktor 
Sídlo: Romanova 32, 851 02 Bratislava 
Projekt:  Interaktívna mapa petržalských obchodov a služieb 
Cieľom projektu je  podpora malých obchodov a služieb v Petržalke a najefektívnejší spôsob, ako to 
dosiahnuť je, aby ich obyvatelia čo najviac využívali. Riešením je dostatočná informovanosť o týchto 
prevádzkach, s využitím moderných technológií. To by mala zbezpečiť webová interaktívna mapa, 
ktorá bude poskytovať informácie o všetkých obchodoch a službách, ktoré sa v Petržalke nachádzajú 
(okrem nákupných centier a obchodných reťazcov). Databáza bude na mapovom podklade poskytovať 
vyhľadávanie podľa konkrétneho tovaru, resp. služby, o ktoré má zákazník záujem a ponúkne mu 
možnosti, kde ich nájsť. Takisto budú na mape zobrazené aktuálne ponuky prenájmu/predaja 
nebytových priestorov (napr. MČ Petržalka, alebo BD Petržalka). 
Systém bude flexibilný a v budúcnosti sa počíta s rozširovaním ponúkaných možností, ako napríklad 
výpočet čo najefektívnejšej trasy pri potrebe viacerých druhov tovarov, alebo zobrazenia rôznych 
možností dopravy (pešia, cyklistická, MHD). 
Termín:  1.4.2020 – 15.11.2020 
Požadovaná suma: 4 560,00 € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
V roku 2018 vo výške 1 500 ,- € 
 
Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie odporúča.  
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5. Výpisy z príslušných komisií a hodnotiace tabuľky: 
 
5.1. Výpis zo zápisnice z rokovania sociálno - bytovej  komisie zo dňa: 26.5.2020 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015,  
v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Palúchová, Repka, Hrehorová, Jančoková, Zorádová 
Nehodnotili - ospravedlnení: Surovková 
 
§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 
Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa. 
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov, budú uspokojení rovnakým percentom,  
prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov 
 
Vyhodnotenie : 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia                    

v € 
Názov projektu Oblasť Hodnotenie v 

bodoch 

Schválená 
dotácia               

v € 

Ulita OZ 4 000,-    
Aktivity komunitného  

centra Kopčany 
sociálna 

starostlivosť 
91 3 600,-  

Impulz, 
Združenie na 
pomoc ľuďom 
s mentálnym 
postihnutím v 

Petržalke 

3 318,-    
Kontakt s hlinou 

 - cesta k sebe a iným 
sociálna 

starostlivosť 
85 2 789,-  

OZ Depaul 
Slovensko 

5 000,-    
Strava pre ľudí bez domova  

- prvý krok k integrácii 
sociálna 

starostlivosť 
85 4 203,-  

OZ STOPA 
SLOVENSKO 

2 000,-    Integrácia Petržalka 2020 
sociálna 

starostlivosť 
80 1 582,-  

OZ ODYSEUS 5 000,-    

Pomoc ohrozeným 
komunitám  

v čase šírenia vírusu 
COVID-19 

sociálna 
starostlivosť 

72 646,-  

 
Uznesenie:   členovia sociálno-bytovej komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť návrhy dotácii pre žiadateľov uvedených v priloženej tabuľke.  
 
Hlasovanie:  
prítomní:  6 Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana Hrehorová, 
Konrad Balla 
za:  6     Daniela Palúchová, Matúš Repka, Iveta Jančoková, Ildikó Zorádová, Jana Hrehorová, Konrad 
Balla 
proti: 0 
zdržal sa: 0 
 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
                                   Daniela Palúchová, v.r. 
          predsedníčka sociálno- bytovej komisie 
Za správnosť: Mgr. Kvetoslava Biljnová 
V Bratislave 27.5.2020  
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5.2 Výpis zo zápisnice z rokovania školskej komisie zo dňa: 27.5.2020 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015,  
v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 
 
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Dolinay, Bočkayová, Kríž, Fulová, Behal, Horváth, 
Polešenský, Ovsepian,  
Jančoková, Kačírek, Farkašovská 
Nehodnotili - ospravedlnení: Križo, Okoličányová 
 
§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 
Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa 
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov budú uspokojení rovnakým percentom,  
prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené, v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov 
 
Vyhodnotenie : 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia     

v € 
Názov projektu Oblasť Hodnotenie 

v bodoch 

Schválená 
dotácia               

v € 

OZ DOMKA 3 700,-    
Hudbou zahnať smútok a 

strach 
vzdelávanie 195 3 330,-  

OZ Vodníček 2 138,20-   Remeslo má zlaté dno vzdelávanie 181 1 786,-  

OZ SRRZ - 
Rodičovské 

združenie pri 
materskej škole 
Šustekova 33 

2 001,-    Hravo a bezpečne na ihrisku vzdelávanie 180 1 662,-  

Asociácia pre 
mládež, vedu a 

techniku 
5 000,-    

Festival vedy a techniky 
AMAVET 2020 

vzdelávanie 179 4 131,-  

OZ BChZ 3 000,-    Letná hudobná škola vzdelávanie 175 2 423,-  

ABCedu pre 
vzdelanie 

5 000,-    
Ako sa naučiť správne 
hospodáriť s peniazmi 

vzdelávanie 164 498,-  

Uznesenie:   členovia školskej komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava 
- Petržalka schváliť návrhy dotácii pre žiadateľov uvedených v priloženej tabuľke.  
 
Hlasovanie: Doc. Ľuboš Kačírek, PhD., Mgr. Lena Bočkayová,  Ing. Gabriela Fulová, Mgr. Iveta 
Jančoková, David Běhal,  
Michal Horváth, Mgr. Juraj Kríž, PhD., Milan Polešenský 
 
Prítomných:  8 
Za:          8  
Proti:         0  
Zdržal sa:     0  
 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 

                                                             Ľuboš Kačírek 
                predseda komisie školstva 
Za správnosť: Brťková, tajomníčka školskej komisie 
V Bratislave: 29.5.2020 
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5.3 Výpis zo zápisnice z rokovania kultúrnej komisie zo dňa: 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015,  
v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Jančoková, Kačírek, Vetrák, Černý, Kleibl, Lučanič, 
Kutlíková,  
Ovečková, Makovníková-Mosná, 
Nehodnotili - ospravedlnení: Kovačič, Palúchová 
 
§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 
Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa 
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov budú uspokojení rovnakým percentom,  
prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené, v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov 
Vyhodnotenie : 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia                    

v € 
Názov projektu Oblasť Hodnotenie 

v bodoch 

Schválená 
dotácia               

v € 

OZ KASPIAN 2 200,-    Komunita štyri krát inak kultúra 169 1 980,-  

OZ Múzeum 
Petržalského 

opevnenia 
5 000,-    

Petržalka pre bunkre, bunkre 
pre Petržalku 

kultúra 169 4 500,-  

OZ Petržalčanka 5 000,-    
S piesňou starneme 

pomalšie 
kultúra 162 4 314,-  

OZ B-S-6 Vrba 4 000,-    

Obnova a revitalizácia 
historického objektu 

vojenského múzea B-S-6 
Vrba 

kultúra 160 3 408,-  

OZ Hájenka 4 875,-    DFS Hájenka - 32. sezóna kultúra 159 4 128,-  

Martin Luká č s.r.o. 5 000,-    
Martin Lukáč - mural v 

Petržalke 
kultúra 133 1 929,-  

OZ Presadíme 4 450,-    
Projekt Marsilius - Slnko a 

očista 
kultúra 113 0,-  

 
Uznesenie:   členovia kultúrnej komisie odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka schváliť návrhy dotácii pre žiadateľov uvedených v priloženej tabuľke.  
 
Prítomní na komisii: M. Makovníková-Mosná, Ľ. Kačírek, I. Jančoková,  A. Kutlíková, M. Kleibl, 
L. Ovečková, I. Lučanič, M. Kovačič,  M. Vetrák  
Neprítomní na komisii: D. Palúchová, M. Černý 
Hlasovanie: 
Prítomných:  9 
Za:   9 
Proti:  0 
Zdržal sa:  0 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
                Miroslava Makovníková Mosná 
                                               predsedníčka komisie kultury 
Za správnosť: Ľ. Pastorová, tajomníčka kultúrnej komisie 
V Bratislave:  25.5.2020 
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5.4 Výpis zo zápisnice z rokovania športovej  komisie zo dňa: 26.5.2020 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015,  
v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Bučan, Halmo, Hochschorner, Vičan, Vančo, 
Horínek, Fischer 
Nehodnotili - ospravedlnení:  
 
§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 
Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa 
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov budú uspokojení rovnakým percentom,  
prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené, v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov 
Vyhodnotenie :  
 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia                 

v € 
Názov projektu Oblasť Hodnotenie 

v bodoch 

Schválená 
dotácia               

v € 

OZ TK Petržalka 5 000,- Pravidelný šport deťom šport 138 4 000,- 

OZ Basketbalový 
klub mládeže 
Petržalka - Five 
Stars 

4 400,- 
 Športové vybavenie BKM 

Petržalka 
šport 128 3 265,- 

OZ Pedál 5 000,- 
PumpPark Petržalka - 

dokončenie prestavby areálu 
šport 127 3 681,- 

Slávia Ekonomická 
univerzita 

5 000,- 
Podpora činnosti družstva 
žien Slávia Ekonomická 

univerzita Bratislava 
šport 127 3 681,- 

OZ Deti na štarte 3 515,- 
Detský atletický štvorboj s 

gepardom 2020 
šport 115 2 343,- 

Športová škola 
KARATE 
BRATISLAVA 

5 000,- S kimonom bez hraníc šport 113 3 275,- 

OZ Slovakia Karting 
Club 

4 850,- 
Účasť na sodi world series 

(svetové finále) 
šport 88 2 474,- 

OZ Spoločnosť 
priateľov športu 

5 000,- Repelend šport 85 2 344,- 

Žiadosť o dotáciu bola vyradená z hodnotenia – nebola v súlade s VZN: 
OZ Slovenská kanoistika projekt „Medzinárodná regata juniorov v rýchlostnej kanoistike“  
v sume 0 eur. 
Uznesenie:   členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Petržalka schváliť návrhy dotácii pre žiadateľov uvedených v priloženej tabuľke.  
 
Hlasovanie:  Bučan,  Vičan, Vančo, Horínek, Fischer, Dragun 
Prítomných:  6 
Za:   5 
Proti:  0 
Zdržal sa:  1 
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
                       Jozef Fischer, v.r. 
                                predseda komisie športu 
Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 
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V Bratislave: 26.5.2020 
5.5. Výpis zo zápisnice z rokovania komisie životného prostredia a verejného poriadku 
zo dňa 28.5.2020: 
K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015,  
v znení VZN č. 7/2017, VZN č. 2/2019 a VZN č.20/2019 
 
Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Kratochvílová, Dragun, Pätoprstá, Futo, Huska, 
Kaľavský,Plšeková, Kuruc, Sárlos, Podhorná, Farkašovská 
Nehodnotili - ospravedlnení: Fulová 
 
§ 6  odsek 5: Po bodovom vyhodnotení sa všetky žiadosti zoradia zostupne podľa počtu získaných bodov. 
Od určeného poradia sa bude odvíjať percento finančného uspokojenia žiadateľa. 
Žiadatelia, ktorí získajú rovnaký počet bodov budú uspokojení rovnakým percentom,  
prípadne bude percento finančného uspokojenia krátené, v závislosti od zostatku nevyčerpaných prostriedkov. 
 
Vyhodnotenie : 

Žiadateľ 
Žiadaná     
dotácia                    

v € 
Názov projektu Oblasť Hodnotenie 

v bodoch 

Schválená 
dotácia               

v € 

OZ Konduktor  4 560,-    
Interaktívna mapa petržalských 

obchodov a služieb 
životné 

prostredie 
181 3 026,-  

Uznesenie:   Komisia  životného prostredia a verejného poriadku odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh dotácie pre žiadateľa uvedeného v priloženej 
tabuľke.  
 
Hlasovanie na komisii: 
Prítomných: 7  
Za: 7 (N. Podhorná, I. Plšeková, R. Futo, J. Kuruc, A. Sarlos, J. Káľavský, Ľ. Farkašovská)  
Proti: 0   
Zdržal sa: 0   
Záver: Uznesenie bolo schválené. 
                             Mgr. Natália Podhorná 

                                                         predsedníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 
 
Za správnosť: Mgr. Veronika Berner Ďurinová, 
tajomníčka komisie životného prostredia a verejného poriadku 
 
V Bratislave 1.6.2020  
 


