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1. Návrh uznesenia 

 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

 

poskytnutie dotácií pre:  

 

 

P.č. Názov športového klubu 

 

Schválená suma 

  1. FC Petržalka futbal a.s. 
33 972,33 € 

  2. Slávia gymnast. centrum 
19 772,15 € 

  3. B.S.C. Bratislava  
19 585,03 € 

  4. Športová škola Karate BA  
15 177,36 € 

  5. 
Klub modernej gymn. DANUBIA – gymnastika a 

tanec  
21 778,47 € 

  6. ŠKP Bratislava 
16 144,13 € 

  7. ŠK Run For Fun 
16 979,24 € 

  8. Hockey club Petržalka 2010, o.z. 
14 259,09 € 

  9. MŠK Iskra Petržalka 
19 612,75 € 

10. Karate klub Seiken 
2 563,80 € 

11. ŠK JUVENTA Bratislava 
6 507,55 € 

12. TK Petržalka, o.z. 
6 330,83 € 

13. TOP TENIS, n.o. 
4 099,27 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa 

 

Podľa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2020 zo dňa 16. septembra 2020 

o poskytovaní dotácii pre veľké športové kluby z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

žiadateľ o poskytnutie dotácie pre rok 2023 predloží žiadosť mestskej časti elektronicky 

najneskôr do 15.11.2022 (§ 11, ods. 2). Doručených bolo celkovo 13 žiadostí. Všetkých 13 

žiadateľov splnilo základné podmienky pre získanie dotácie podľa VZN č. 7/2020. Tento rok 

po prvýkrát požiadali o dotáciu 3 športové kluby: ŠK JUVENTA Bratislava; TK Petržalka, 

o.z; a TOP TENIS, n.o. 

 

Podľa § 4 tohto VZN mestská časť vyčlení pre účely poskytovania dotácií pre rok 2023 z 

rozpočtu 1,0% z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok, 

t.j. sumu vo výške 196 782 €. Podľa VZN č. 7/2020 § 5 ods. 6 výška dotácie nesmie 

presiahnuť viac ako 40% zo sumy vyčlenenej mestskou časťou podľa § 4 tohto nariadenia, na 

účel, na ktorý boli pridelené a v tom kalendárnom roku, pre ktorý boli poskytnuté, čo 

predstavuje maximálnu sumu 78 712,80 € pre jeden športový klub. 

 

Podľa VZN č. 7/2020 § 5 ods. 5 celková výška dotácie žiadateľa nesmie presiahnuť 20% z 

rozpočtu žiadateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, čo sa tento rok týka klubu: Karate klub 

Seiken. 

 

Prípadné zostávajúce finančné prostriedky, ktoré vzniknú na základe § 5 ods. 5 a 6 tohto 

nariadenia a finančné prostriedky, ktoré nebudú poskytnuté žiadateľom z iných dôvodov na 

strane žiadateľa, budú prerozdelené pomerným spôsobom medzi zvyšných úspešných 

žiadateľov (na základe bodového podielu jednotlivých žiadateľov voči celkovému súčtu 

pridelených bodov žiadateľom). 

 

 

Žiadosti o dotácie na rok 2023 sa podávali elektronicky cez systém Egrant. Bodové 

hodnotenie žiadateľov bolo po kontrole povinných príloh a údajov automatizované, z exportu 

hodnôt z programu e-grant.  

Podľa § 7 ods. 2 subjektívne hodnotili členovia Komisie športu len kritérium č. 4 (Koncepciu 

klubu - Akčný plán na rok 2023) na základe elektronických podkladov. Celkové bodové 

ohodnotenie žiadosti podľa kritérií uvedených v prílohe č.1. VZN č. 7/2020 určilo výslednú 

výšku dotácie pre jednotlivých žiadateľov, pričom tá sa vypočítala na základe platného 

vzorca: 

 

Celkové bodové ohodnotenie žiadateľa   x    Výška prostriedkov podľa § 4 tohto VZN  

Súčet celkových bodových ohodnotení všetkých žiadateľov 

  

pričom:  

Celkové bodové ohodnotenie žiadateľa =  

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

  

Športové kluby sa mohli uchádzať o dotáciu s maximálne 2 oddielmi rôzneho športového 

odvetvia. V takomto prípade sa celkové bodové ohodnotenie žiadateľa vypočítalo 

ohodnotením každého oddielu zvlášť, (Klub modernej gymnastiky - Danubia) pričom pre 

druhý oddiel podľa pravidiel uvedených v prílohe č.1. VZN 7/2020 výpočet pre druhý oddiel, 

a následne boli hodnoty oboch oddielov sčítané.   

 



 

  

Bodové ohodnotenie oddielu =  

[(Kritérium 1* x  Kritérium 5*  x Kritérium 2*) + Kritérium 4*] x Kritérium 3*   
*hodnoty za príslušný oddiel   

  

pričom: Celkové bodové ohodnotenie dvojoddielového žiadateľa =  

Bodové ohodnotenie oddielu č. 1 + Bodové ohodnotenie oddielu č. 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Zoznam žiadateľov o dotáciu 

 

 

a) Zoznam žiadateľov o dotáciu, ktorí predložili žiadosť o poskytnutie dotácie pre rok 2023     

(v súlade s VZN č. 7/2020, §11, ods.2) do termínu 15.11.2022: 

 

1. FC Petržalka futbal a.s.   

2. Slávia gymnastické centrum Bratislava 

3. Školský športový klub B.S.C. Bratislava  

4. Športová škola Karate BA  

5. Klub modernej gymn. DANUBIA – gymnastika a tanec  

6. Športový klub polície Bratislava  

7. ŠK Run for fun 

8. Hockey club Petržalka 2010 

9. MŠK Iskra Petržalka 

10. Karate klub Seiken 

11. ŠK JUVENTA Bratislava 

12. TK Petržalka, o.z. 

13. TOP TENIS, n.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Bodové ohodnotenie komisie športu 

 

 

Členovia Komisie športu bodovo ohodnotili predložené akčné plány rozvoja jednotlivých 

športových klubov (koncepcia) - žiadateľov o dotáciu.  

 

Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Halmo, Fulová, Lošonský, Berta, Horínek, 

Kalina 

 

Nehodnotili – ospravedlnení: 0 

 

Bodové hodnotenie žiadateľa v rámci kritéria 4 pozostáva zo súčtu pridelených bodov od 

jednotlivých hodnotiteľov vydelené počtom hodnotiteľov. Bodové hodnotenie Akčných plánov 

jednotlivých žiadateľov vyplnilo 6 členov športovej komisie, t.j. hodnotiteľov.  

 

Celkové bodové hodnotenie koncepcií žiadateľov je nasledovné:  

 

 

 

Žiadateľ: 

Koncepcia rozvoja klubu 

(súčet pridelených bodov 

od hodnotiteľov) 

Celkové bodové 

ohodnotenie žiadateľa/ 

počet hodnotiteľov 

(kritérium 4) 

Športová škola Karate BA 450 90,00 

FC Petržalka futbal a.s. 361 72,20 

Klub modernej gymn. 

DANUBIA – gymnastika a 

tanec 

413 – gymnastika 

408 – tanec 

82,60 - gymnastika 

81,60 - tanec 

B.S.C. Bratislava 424 84,80 

ŠK Run for fun 385 77,00 

Slávia gymnastické centrum 

Bratislava 

402 80,40 

Karate klub Seiken 301 60,20 

Športový klub polície 

Bratislava 
373 74,60 

MŠK Iskra Petržalka 385 77,00 

Hockey club Petržalka 2010 343 68,60 

ŠK JUVENTA Bratislava 376 75,20 

TK Petržalka, o.z. 347 69,40 

TOP TENIS, n.o 283 56,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Výpočtová tabuľka na pridelenie dotácií pre veľké športové kluby na rok 2023 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Výpis zo zápisnice z rokovania športovej komisie zo dňa: 28.2.2023 

K bodu Dotácie pre veľké športové kluby na rok 2023– Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2020 

Elektronicky cez systém EGRANT hodnotili: Halmo, Horínek, Fulová, Lošonský, Berta, Kalina 

Nehodnotili – 0 

§7 ods. 2 - Komisia športu elektronicky bodovo ohodnotí žiadosti podľa kritéria uvedeného v bode I. písm. d)  

prílohy č. 1 z VZN 7/2020. Hodnotenie členov komisie športu je subjektívne, pričom pre zápis  

pridelenej hodnoty sa použije priemerné bodové hodnotenie vypočítané z hodnotenia všetkých členov  

komisie (príloha č. 1 – Kritérium 4). 

§ 5 ods. 5 - Celková výška dotácie žiadateľa nesmie presiahnuť 20% z príjmov v rozpočte žiadateľa za 

predchádzajúci rozpočtový rok. (Karate klub Seiken)  

 

Žiadateľ Dotácia 
Športové 

odvetvie 

Bodové 

hodnotenie 
Návrh sumy 

ŠPORTOVÁ 

ŠKOLA 

KARATE 

BRATISLAVA 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

karate 450 15 177,36 € 

FC Petržalka 

futbal a.s. 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

futbal 361 33 972,33 € 

B.S.C. 

Bratislava 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

basketbal 424 19 585,03 € 

Klub modernej 

gymnastiky 

DANUBIA 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

 

gymnastika  

tanec 

 

 

413– gymnastika 

408 – tanec 

 

21 778,47 € 

ŠK Run For Fun 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

atletika 385 16 979,24 € 

Slávia 

Gymnastické 

centrum 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

gymnastika 402 19 772,15 € 

Karate klub 

Seiken 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

karate 301 2 563,80 € 

Športový klub 

polície BA 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

hádzaná 373 16 144,13 € 

MŠK Iskra 

Petržalka 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

futbal 385 19 612,75 € 



Hockey club 

Petržalka 2010, 

o.z. 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

hokej 343 14 259,09 € 

ŠK JUVENTA 

Bratislava 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

gymnastika 376 6 507,55 € 

TK Petržalka, 

o.z. 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

tenis 347 6 330,83 € 

TOP TENIS, 

n.o. 

Dotácia pre 

veľké športové 

kluby na rok 

2023 

tenis 283 4 099,27 € 

 

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

o d p o r ú č a j ú  

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť  

poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka pre:  

 

1. ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE BRATISLAVA v sume 15 177,36 € 

2. FC Petržalka futbal a.s. v sume 33 972,33 € 

3. B.S.C. Bratislava v sume 19 585,03 € 

4. Klub modernej gymnastiky DANUBIA v sume 21 778,47 € 

5. ŠK Run For Fun v sume 16 979,24 € 

6. Slávia Gymnastické centrum v sume 19 772,15 € 

7. Karate klub Seiken v sume 2 563,80 € 

8. Športový klub polície BA v sume 16 144,13 € 

9. MŠK Iskra Petržalka v sume 19 612,75 € 

10. Hockey club Petržalka 2010, o.z. v sume 14 259,09 € 

11. ŠK JUVENTA Bratislava v sume 6 507,55 € 

12. TK Petržalka, o.z. v sume 6 330,83 € 

13. TOP TENIS, n.o. v sume 4 099,27 € 

 

Hlasovanie:  

Prítomných: za: Lošonský, Fulová, Halmo, Kalina, Berta, Horínek 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

 

Záver:  

Za správnosť: Dávid Pavlík, tajomník športovej komisie           

 

 

V Bratislave: 28.2.2023                   

Peter Lošonský  v.r. 

              Predseda športovej komisie  

 

 

 



Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

- - 
Materiál nebol 

predložený 

Komisia športu Áno - Materiál bol schválený 

Komisia kultúry a 

mládeže - 
- 

Materiál nebol 

predložený 

Školská komisia 
- 

- 
Materiál nebol 

predložený 

Komisia územného 

plánu, výstavby 

a rozvoja 
- 

- 
Materiál nebol 

predložený 

Finančná komisia 
- 

- 
Materiál nebol 

predložený 

Komisia sociálna 

a bytová - 
- 

Materiál nebol 

predložený 

Komisia investičných 

činností - 
- 

Materiál nebol 

predložený 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 
- 

- 
Materiál nebol 

predložený 

Komisia dopravy, 

mobility a 

bezbariérovosti 
- 

- 
Materiál nebol 

predložený 

Mandátová komisia 
- 

- 
Materiál nebol 

predložený 

Komisia verejného 

záujmu - 
- 

Materiál nebol 

predložený 

Miestna rada áno nie -  

 


