
 Z Á P I S N I C A 
z online zasadnutia Komisie  školstva, kultúry a športu zo dňa 7.2.2022 cez aplikáciu 

ZOOM 
___________________________________________________________________    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                              Čas: 13:00 hod. –  14:45 hod. 
   
Schválený program: 
 
Program: 

1. Otvorenie – hlasovanie o programe 

2. Návrh podmienok pre výber subjektov pôsobiacich v oblasti telovýchovy a športu na 
účely prerozdelenia dotácií 

3. Posudzovanie žiadostí o dotáciu na rok 2022 podaných subjektami pôsobiacimi 
v oblasti telovýchovy a športu 

 
K bodu 1) 
 Komisia ŠKŠ hlasovala o predložených bodoch programu a schválila program 
v predloženom znení.. 
 
Prít.:  4   Za: 4       Proti : 0        Zdrž. : 0   
 
K bodu 2) 
 KŠKŠ schvaľuje podmienky pre akceptovanie žiadostí od jednotlivých športových 
organizácií v rámci  prerozdeľovania dotácií pre subjekty pôsobiace v oblasti telovýchovy 
a športu na rok 2022 v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves č. 7/2021  zo dňa 14.12.2021 o podmienkach poskytovania dotácií 
v nasledujúcom znení: 
  
Oprávnené organizácie uchádzajúce sa o dotácie pre športové organizácie musia spĺňať 
nasledujúce podmienky: 

1.      právna forma – právne subjekty nezaložené, resp. nezriadené na podnikanie, najmä 
občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z.n.p., 
neziskové organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z o neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p. a pod., 

2.     sídlo subjektu sa nachádza na území MČ Bratislava–Karlova Ves, v prípade, že sa 
sídlo  nenachádza na území MČ Bratislava–Karlova Ves, ale miesto pôsobenia sa 
nachádza na území MČ Bratislava–Karlova Ves do kritérií (K1) na prerozdeľovanie 
dotácií sa uvádza len počet registrovaných členov s trvalým pobytom v MČ 
Bratislava–Karlova Ves 

3.     poskytujú všeobecne prospešné služby v oblasti telovýchovy a športu obyvateľom 
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 

4.     ich činnosť je prioritne zameraná na deti a mládež 
5.     vykonávajú pravidelnú telovýchovnú a/alebo športovú činnosť vo forme  

opakujúcich sa organizovaných tréningových aktivít na pravidelnej báze najmä  
súťaží, pretekov, turnajov 

 
  Prít.:  4    Za : 4          Proti : 0             Zdrž. : 0 
 
K bodu 3) 
 

 KŠKŠ navrhuje v súlade so schválenými podmienkami pre akceptovanie žiadostí od 

jednotlivých športových organizácií v rámci  prerozdeľovania dotácií pre subjekty pôsobiace 

v oblasti telovýchovy a športu na rok 2022 prideliť dotáciu vyrátanú na základe schválených 



kritérií pre športové organizácie pre rok 2022 nasledujúcim klubom: 

1. off season training o.z. 

2. Kanoistický klub Slávia UK Bratislava 

3. Klub vodných športov Oceán Bratislava 

4. Športový klub polície Bratislava 

5. Futbalový klub mládeže Karlova Ves 

6. PRESTIGIO REALIZ team, o.z. 

7. Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty UK Hurikán Bratislava, o.z. 

8. Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 

9. Asia Budo Center Slovensko 

10. RYONG – občianske združenie 

11.  Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov 

12. Vodácky klub Tatran Karlova Ves-Bratislava, o.z. 

13. Klub vodného slalomu Karlova Ves 

 

 Komisia ŠKŠ žiada na základe informácie od štatutára Mládežníckeho basketbalového 

klubu Karlovka o opravu údajov v žiadosti o dotáciu o počte členov s trvalým pobytom 

v Karlovej Vsi. 

 

  Komisia ŠKŠ navrhuje všetkým schváleným subjektom prideliť dotáciu minimálne vo 

výške 200 EUR 

 
Prít.: 4        Za:  4   Proti : 0        Zdrž. : 0 
 
 
Zapísala:        Overil: 
7.2.2022        8.2.2022 
Iliana Medviďová                             Richard Savčinský 
tajomníčka komisie                                                  predseda 
 


