
Zápisnica 
 

z ONLINE zasadnutia Komisie športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava – Petržalka dňa 1. februára 2022 

 

 
Prítomní: J. Fischer, J. Bučan, M. Dragun, P. Hochschorner, B. Kleinert, L. Ovečková, S. 

Horínek, M. Vičan 
 

Ospravedlnení: I. Halmo, R. Vančo 
 

Za referát komunikácie: D. Pavlík 
 

Hostia a prizvaní: podľa prezenčnej listiny 
 

Začiatok rokovania: 15:30 hod. 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu / J. Fischer 
 

Zasadnutie komisie otvoril predseda Komisie, Jozef Fischer. Členovia komisie v úvode 

zasadnutia odhlasovali schválenie pôvodne určeného programu. 

 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 6 (Fischer, Dragun, Bučan, Kleinert, Vičan, Horínek) 

ZA: 6 (Fischer, Dragun, Bučan, Kleinert, Vičan, Horínek) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 0  

 

Záver: Program bol schválený 

 

Po komunikácii s tajomníkom Pavlíkom navrhol úpravu programu tak, aby bol 

pôvodný 7. bod programu prezentovaný starostom Jánom Hrčkom s názvom Súťaž ŠH 

Prokofievova – diskusia o ďalšom postupe presunutý do úvodu zasadnutia, teda ako 

bod č. 2. 

 

Následne prebehlo hlasovanie o schválení upraveného programu: 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu / Jozef Fischer 

2. Súťaž ŠH Prokofievova – diskusia o ďalšom postupe (zmena - na bod č.2) 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení 

výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 

15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021 / Oddelenie školstva (Garanová) 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 



6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  

Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021 / Stredisko 

sociálnych služieb, Chanečková 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a 

príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 11/2017,  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 / Referát predbežnej právnej ochrany a 

podnikateľských činností - Andrea Jendeková 

6. Štatút „Osobnosť Petržalky“ / Monika Tereková, referát kultúry a športu 

7. Dotácie pre veľké športové kluby / Kancelária zástupcov starostu 

8. Rôzne 

 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 6 (Fischer, Dragun, Bučan, Kleinert, Vičan, Horínek) 

ZA: 6 (Fischer, Dragun, Bučan, Kleinert, Vičan, Horínek) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 0 

 

Záver: Zmena programu bola schválená. 

 

2. Súťaž ŠH Prokofievova – diskusia o ďalšom postupe 

K bodu sa vyjadril starosta MČ Ján Hrčka, ktorý v úvode zrekapituloval minulé udalosti v 

súvislosti so ŠH Prokofievova. Pripomenul, že prišla požiadavka na vypísanie súťaže, víťazný 

subjekt však nevedel splniť podmienky.  

To, čo sa medzičasom podľa starostu zmenilo je, že všetci uchádzači chcú investovať z peňazí z 

grantov, o ktoré sa môžeme uchádzať aj my ako MČ. Starosta považuje za absurdné, ak 

uchádzač požiada o grant MIRRI či Ministerstvo školstva, pričom rovnaké žiadosti môže zaslať 

aj MČ. Uchádzač nám síce za verejné peniaze zrekonštruuje telocvičňu, my však prídeme o 15-

20 rokov nájmu.  

Všetky projekty, ktoré sa ku starostovi dostali boli financované práve takýmto spôsobom, 

možno nie v 100-percentnej výške, ale viac ako 50. Za týchto podmienok je podľa starostu 

omnoho lepšie spraviť vlastný projekt, sami sa uchádzať o dotácie a následne túto telocvičňu 

prenajímať. Vieme taktiež dostať 70-80 % financovania, telocvičňu zrekonštruovať a poberať z 

nej regulárny nájom.  

Podľa Hrčku existuje množstvo možností na financovanie, napr. z Plánu obnovy, podľa neho 

existuje prebytok peňazí v projektoch na športovú infraštruktúru. Jeho riešením je teda pripraviť 

projekt a požiadať v rámci MČ o peniaze. Starosta upozornil na to, že projekt bude potrebné 

poňať univerzálnejšie kvôli rozmanitosti športov, ideálne, aby telocvičňa slúžila všetkým 

druhom športov. Doplnil, že telocvičňa je nešťastne riešená z hľadiska rozmerov, nespĺňa 

požiadavky pre ligový futsal či volejbal.    

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Miroslav Dragun. Uviedol, že športová komisia sa na 

podobnom postupe dohodla na poslednom minuloročnom zasadnutí komisie. Členovia sa podľa 

Draguna uzniesli na tom, že v rámci financovania je dobré mať nacenenie rekonštrukcie z 



bankového úveru. Úrad v rámci uznesenia členovia žiadali o informáciu, či sú nám banky 

schopné spolufinancovať rekonštrukciu. Podľa poslanca by bolo dobré priložiť takéto stanovisko 

na marcovú komisiu. 

Starosta Hrčka reagoval, že banky nám poskytnú prostriedky na akékoľvek investície, otázka je, 

s akým úrokom, niekde možno okolo 0,4-0,5% by to však podľa neho bolo možné.  

K téme sa vyjadril aj poslanec Ján Bučan. Podľa neho sme v existujúcom koncepte sme 

limitovaní veľkosťou telocvične, umiestnením vo vnútrobloku a zlým parkovaním. Je za variant, 

aby MČ radšej telocvičňu postavila na „zelenej lúke“. 

Hrčka uviedol, že v rámci MiÚ je rozbehnutých viacero projektov telocviční na „zelenej lúke“. 

Príkladom je Žehrianska a postavenie telocvične na budove MŠ, ide o jednu z možností 

navýšenia kapacít MŠ. Odhady po nacenení hovoria o 300 000 – 400 000 EUR za halu, nedá sa 

tam samozrejme hrať profesionálny šport, ale na telesnú či tanečné/gymnastické krúžky to podľa 

starostu postačuje. Podľa Hrčku, ak je možné získať prostriedky na projekty „zelených lúk“ i 

obnovy ŠH Prokofievova, je potrebné ísť do oboch projektov. Doplnil, že ak je možné získať 

200 000 – 300 000 EUR na rekonštrukciu, je výhodnejšie mať telocvičňu vo vlastnej réžii. 

Hrčka s Bučanom sa zhodli, že „zelená lúka“ je lacnejšia, rýchlejšia a efektívnejšia než obnova 

Prokofievovej.   

Hrčka v záverečnom zhrnutí uviedol, že aktuálne cieľom nie je zamerať sa na Prokofievovu, ale 

na 2-3 „zelené lúky“, prípadne nadstavby ako pri Žehrianskej. Priorita sú stavby na „zelenej 

lúke“, či už v areáli ZŠ (veľké telocvične), druhá priorita sú nadstavby MŠ – vzorový príklad 

Holíčska – jedno celé poschodie má p. Modrovský na tanečnú, do budúcnosti však nebudeme 

mať triedy a museli by sme ho vyhodiť, logickejšie je podľa Hrčku mať nadstavbu, 

Prokofievova je v rebríčku priorít až tretia vec. Chce ale skúsiť navrhnúť projekt takej investície, 

aby sme halu sprevádzkovali. Vlastné peniaze MČ by však do Prokofievovej nevrážal.  

Starosta v závere dodal, že aktuálne si dávame robiť nacenenia nadstavieb, riešime všetky 

možné výzvy, ktoré vieme stihnúť. Ak sa potvrdia sumy 350 000 – 400 000 EUR, nadstavby na 

MŠ sú omnoho lepším riešením napr. na dlhodobý nájom v poobedňajších hodinách, doobeda 

ich bude využívať MŠ. Vedia ich využívať aj blízke ZŠ. Ak do toho MČ investuje, cieľom je 

nájsť dlhodobého nájomcu, ktorý v istých hodinách bude telocvičňu využívať a splácať. Dodal, 

že väčšina dotácií na telocvične je taká, že aspoň z 30 – ich percent musia slúžiť potrebám školy. 

Poslanec Dragun ešte dodal, že v riešení sú aj športoviská v areáli Ekonomickej univerzity, sú v 

projektovej fáze a dobudovaných hál bude viac. Prebehla tiež diskusia poslanca Hochschornera, 

neposlanca Horíneka a starostu o projekte športového kampusu BSK v blízkosti Betliarskej ul. 

Predseda Fischer v závere uviedol, že možné uznesenie viac-menej kopíruje požiadavku z 

decembrového mimoriadneho zasadnutia Komisie (Komisia športu žiada starostu MČ na 

februárovú komisiu športu predložiť možnosti súťaže formou koncesie a predložiť možnosti 

financovania rekonštrukcie formou bankového úveru.)  

Navrhol, že diskutované informácie budú vzaté na vedomie. 

Uznesenie: Komisia športu berie prezentované informácie na vedomie. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 7 (Fischer, Bučan, Dragun, Hochschorner, Kleinert, Horínek, Vičan) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 



NEHLASOVALA: 1 (Ovečková) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 

18/2019 a č. 4/2021  

Materiál odprezentovala vedúca Oddelenia školstva, Andrea Garanová. VZN bolo predkladané 

predovšetkým z dôvodu, že 1. januára 2022 nadobudli účinnosť zmeny v rámci novely 

školského zákona o MŠ, školských kluboch detí, CVČ a o školských jedálňach. Garanová 

predstavila všetky informácie uvedené v dôvodovej správe. Poslanca Fischera následne uistila, 

že sa nemenia poplatky z predošlého VZN.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo 

dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013,  č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 

15/2019, č. 18/2019 a č. 4/2021. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 7 (Fischer, Bučan, Dragun, Hochschorner, Kleinert, Horínek, Vičan) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALA: 1 (Ovečková) 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 

zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za sociálne služby v znení  

Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 2021   

Materiál odprezentovala riaditeľka Strediska sociálnych služieb, p. Chanečková. VZN je podľa 

nej predkladané z dôvodu určenia výšky úhrady za stravovanie v zariadení opatrovateľskej 

služby. Stredisko má zmluvného dodávateľa stravy, ktorý požiadal o navýšenie výšky stravnej 

jednotky. Chanečková následne vysvetlila aj ďalšie detaily zmeny podľa dostupnej tabuľky 

výdavkov z návrhu VZN.   

 

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 6/2020 zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní a výške úhrady za 

sociálne služby v znení  Všeobecného záväzného nariadenia  č. 1/2021 zo dňa 09. februára 



2021.   

 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 7 (Fischer, Bučan, Dragun, Hochschorner, Kleinert, Horínek, Vičan) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALA: 1 (Ovečková) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 

zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové poriadky pre trhoviská a 

príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 11/2017,  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 8/2021 

Materiál odprezentovala vedúca referátu predbežnej právnej ochrany a podnikateľských 

činností, Andrea Jendeková. Pripomenula, že minulý rok sa schválil prechod správy trhoviska 

pod MČ. Nový správca požiadal o zmenu prevádzkovej doby na základe návrhu. Prevádzková 

doba by sa mala v zimnom skrátiť, v letnom naopak predĺžiť, a to o dva mesiace. Rozšírený 

bude aj predaj sortimentu pri predaji v nedeľu. Jendeková vysvetlila aj ďalšie zmeny návrhu. 

Poslanec Kleinert sa informoval na zmenu správy trhoviska pod MČ, Jendeková nasmerovala 

poslanca na Petra Slováka z OSVP. Predseda Fischer sa informoval na finalizáciu materiálu, p. 

Jendeková ho uistila, že sa radu už pôjde bez zvýraznených častí a vo finálnej verzii. Poslanec 

Kleinert sa dodatočne informoval na zmenu prevádzkovej doby – či takáto požiadavka išla od 

predajcov. Pani Jendeková informáciu potvrdila, záujem o predaj v nedeľu išiel od predajcov.  

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú  trhové 

poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017,  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020 a 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 6 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 2 (Ovečková, Hochschorner) 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 



 

6. Štatút „Osobnosť Petržalky“  

Materiál odprezentovala Monika Tereková z referátu kultúry a športu. Podujatie organizované 

od roku 1998 nemalo svoje pevné pravidlá a štatút, vznikla teda potreba pravidlá ukotviť. 

Tereková vysvetlila hlavné body štatútu, predstavila jednotlivé kategórie a formát rozhodovania 

o ocenených. Načrtla aj plán vytvorenie nového webu pre Osobnosť Petržalky. 

Doplnila tiež, že ideálne je podávania návrhov a nominácií elektronicky, bude to však možné aj 

prostredníctvom podateľne MiÚ Petržalka.  

Podujatie s odovzdávaním cien by sa malo podľa Terekovej uskutočniť v úvode septembra. 

Predseda Fischer sa informoval na to, či je vhodne zvolený termín, keďže júl-august je podľa 

neho uhorkovou sezónou. Tereková priznala, že skorší termín nie je realizovateľný, posun však 

je podľa nej možný a termín sa naďalej zvažuje, aj v kooperácii s komunikačných referátov. MČ 

sa bude orientovať aj podľa termínu Dní Petržalky, prebiehajú porady s Kultúrnymi 

zariadeniami Petržalky.  

Poslanec Dragun sa poďakoval p. Terekovej za prípravu materiálu a ocenil kvalitu materiálu. 

Dragun je za, aby bolo oceňovanie smerované k Dňom Petržalky tak, aby odovzdávanie bolo 

uskutočňované po uvoľnení opatrení na veľkom pódiu či v podobnom formáte. Uznal však, že je 

potreba počkať na to, čo prinesie budúcnosť a aké opatrenia budú v platnosti. 

V diskusii sa vyjadrila aj poslankyňa Ovečková, ktorá s názorom Draguna nesúhlasí, pričom 

predostrela k materiálu viacero pripomienok. Priznala viacero formálnych a iných výhrad 

k pripravenému materiálu, ktoré premietla aj do pozmeňujúcich návrhov pri konečnom 

hlasovaní. 

Na Ovečkovú následne reagoval poslanec Dragun, ktorý si myslí, že problém je hľadaný tam, 

kde neexistuje. Podľa neho boli nominácie za posledné roky kvalitné a šlo o ľudí, ktorí sa 

angažovali v mestskej časti. Na zloženie komisie by teda nedával taký výrazný dôraz. Nevidí 

dôvod podporiť pozmeňujúci návrh.  

Poslankyňa Ovečková kontrovala, že zloženie komisie je podstatné, odvodené je od toho 

napríklad to, či úrad má zmluvne zabezpečiť honorovaných odborníkov, ako príklad uviedla p. 

Korenčiovú za kultúru či p. Chanečkovú za sociálnu oblasť. Podľa Ovečkovej je zároveň 

podstatné, či bude komisia hodnotiť všetkých nominovaných alebo len svoju oblasť. Podľa 

Ovečkovej bol práve poslanec Dragun kritikom roky zaužívaného pravidla, že na ocenenie 

dohliada kultúrna komisia. Obaja sa následne dostali do slovného konfliktu. 

Neposlanec Horínek pripomenul, že pokiaľ bolo počasie vyhovujúce, oceňovanie prebiehalo 

tretiu júnovú sobotu v rámci Dní Petržalky. Je názoru, že je súlad s Dňami Petržalky vhodnejší 

aj kvôli počtu návštevníkov a divákov. 

Poslanec Kleinert súhlasí s tým, že by osobnosť mala byť vyhlasovaná na Dňoch Petržalky, či 

už to bude v júni alebo v inom termíne. Na pódiu to bude mať podľa neho iné grády a cveng.  

Poslankyňa Ovečková následne predostrela dva pozmeňujúce návrhy: 

1. Doplnenie časového harmonogramu podujatia do štatútu  

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 6 (Fischer, Kleinert, Hochschorner, Ovečková, Vičan, Horínek) 



PROTI: 1 (Dragun) 

ZDRŽAL SA: 1 (Bučan) 

NEHLASOVALI: 0 

2. Doplnenie kľúča fungovania komisii - uviesť ako budú komisie tvorené - sú 3 návrhy: a) 

poslanecké komisie MZ - gesčné podľa oblastí b) predsedovia gesčných komisií - 5 ľudí, 

vedúci gesčných oddelení MÚ - 5 ľudí a odborníci z gesčných oblastí - 5 ľudí a tu môže 

nastať situácia - že všetci 15 členovia komisie budú hodnotiť všetky došlé nominácie 

alebo 3 členovia za gesčnú oblasť budú hodnotiť nominácie došlé za danú gesčnú oblasť. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 5 (Fischer, Kleinert, Horínek, Ovečková, Hochschorner) 

PROTI: 1 (Dragun) 

ZDRŽALI SA: 2 (Bučan, Vičan) 

NEHLASOVALI: 0 

Uznesenie: Oba pozmeňujúce návrhy boli schválené. 

 

Následne sa hlasovalo o materiáli ako o celku. 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 5 (Fischer, Kleinert, Horínek, Ovečková, Hochschorner) 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 3 (Bučan, Vičan, Dragun) 

NEHLASOVALI: 0 

Uznesenie: Komisia športu odporúča schváliť Štatút „Osobnosť Petržalky“ so zapracovaním 

pozmeňujúcich návrhov.  

 

7. Dotácie pre veľké športové kluby 

K bodu sa vyjadrovala Erika Benkovičová z kancelárie zástupcov starostu, ktorá zastrešovala 

celý proces hodnotenia klubov zo strany členov komisie. 

Športové kluby mali možnosť podať žiadosť elektronicky, a to do 15.11.2021. Prijatých bolo 11 

žiadostí, 10 z nich spĺňalo VZN. Žiadosť tenisovej školy nespĺňala VZN, keďže jej sídlo sa 

nenachádza v Petržalke.  

Členovia komisie mali 2 týždne na hodnotených zaslaných žiadostí o dotáciu, Benkovičová 

poďakovala všetkým 10 členom za hodnotenie. Následne vznikla výpočtová tabuľka, z ktorej 

vzišlo rozdelenie dotácií pre 10 klubov, ktoré spĺňali VZN. 

Predseda Fischer pripravil tabuľku klubov podľa výšky pridelenej dotácie, do budúcna požiadal 



o zoradenie žiadateľov podľa finálnej dotácie. 

 

 

Poslanec Dragun ocenil aj v tomto prípade prípravu materiálu, taktiež dostatočný čas na 

hodnotenie pre členov športovej komisie. Doplnil, že sa teší zo sumy vyše 185 000 EUR pre 

veľké športové kluby a tiež z navýšenia súm pre jednotlivé kluby. 

Prípravu materiálu ocenil aj poslanec Kleinert. 

Následne prebehla diskusia medzi poslancami Kleinertom, Dragunom a Bučanom, rovnako tak 

medzi neposlancom Horínekom, ktorí poukázali na členské základne jednotlivých klubov 

v tabuľke s ohľadom na kritériá hodnotenia. Horínek poukázal na to, že zo strany klubov by 

v budúcnosti bolo vhodné zasielanie pripravenejších žiadostí o dotácie s prehľadnejšími 

tabuľkovými materiálmi. 

Predseda Fischer s poslancom Bučanom do budúcnosti navrhli spoluprácu p. Benkovičovej 

z kolegami z referátu informatiky, ktorí môžu finalizáciu výpočtovej tabuľky a celý proces 

zjednodušiť.  

Uznesenie: Členovia komisie športu Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka 

odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť poskytnutie 

dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre:  

1. FC Petržalka v sume 41 851,57 € 

2. Športová škola Karate Bratislava v sume 19 331,16 € 

3. Slávia Gymnastické centrum v sume 29 631,21 € 

4. B.S.C. Bratislava v sume 19 989,20 € 

5. MŠK Iskra Petržalka v sume 8 984,- € 

6. Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume 14 495,- € 

7. Karate klub Seiken v sume 2 636,40 € 

8. Rekreačný beh (Run for fun) v sume 14 821,80 € 

9. Športový klub polície BA v sume 16 542,35 € 

10. Klub modernej gymnastiky Danubia v sume 17 642,31 €  

 

Por.č. Názov Dotácia žiadateľa

1. FC Petržalka 41 851,57€                 

3. Gymnast. centrum (Slávia UK) 29 631,21€                 

4. B.S.C. Bratislava 19 989,20€                 

2. Športová škola Karate BA 19 331,16€                 

10. Klub modernej gymn. Danubia 17 642,31€                 

9. ŠKP Bratislava 16 542,35€                 

8. Reakreačný beh (Run for fun) 14 821,80€                 

6. HC Petržalka  14 495,00€                 

5. MŠK Iskra Petržalka 8 984,00€                   

7. Karate klub Seiken 2 636,40€                   

Spolu: 185 925,00€     



 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

ZA: 8 (Fischer, Bučan, Dragun, Kleinert, Horínek, Vičan, Ovečková, Hochschorner) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVALI: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené.  

 

8. Rôzne 

V bode rôzne informoval p. Horínek o zalomení publikácie o petržalskom futbale, čo potvrdil aj 

tajomník Pavlík. Kniha je pripravená na tlač, aktuálne sa finalizujú cenové ponuky pracovníčkou 

referátu kultúry a športu. Horínek vyjadril požiadavku na oficiálny krst knihy v kooperácii 

s Miestnou knižnicou Petržalka, pričom tajomník Pavlík to za problém nepovažuje, priestorovo 

i organizačne môže v nasledujúcich týždňoch prebehnúť diskusia s vedením petržalskej 

knižnice. 

V samotnom závere poslanec Hochschorner vyjadril vôľu organizovať komisiu prezenčne, 

takáto možnosť existuje, avšak viacero členov vyjadrilo názor zostať naďalej v ONLINE 

priestore, aj vzhľadom na pandemickú situáciu a opatrenia. Predseda komisie Fischer uviedol, že 

je možné realizovať komisiu aj kombinovane – tzn. časť členov prezenčne a časť online. 

 

Záver 
 

Predseda komisie Fischer poďakoval účastníkom Komisie za ich aktívnu účasť a ukončil 

rokovanie. Nasledujúce zasadnutie Komisie športu je plánované na 22.03.2022. 

 

Ukončenie rokovania: 17:30 hod. 

V Bratislave 4.2.2022, 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Fischer  

predseda Komisie športu 

 

Zapísal: D. Pavlík, tajomník komisie 
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