
Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania  

 v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 

 

Zápisnica  
zo zasadnutia Komisie grantového Podprogramu č. 4  

na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave 

 (ďalej len „komisia“) 

zo dňa 26.11.2021 

  

Prítomní: Martin Chren (člen komisie), Peter Lenč (člen komisie), Igor Polakovič (člen 

komisie), Gábor Grendel (člen komisie), Jozef Krúpa (člen komisie), Rastislav 

Kunst (člen komisie), Zdenka Zaťovičová (námestníčka primátora), Ema 

Tesarčíková (vedúca OŠŠaM), Jozef Špaček, Matej Lehuta (odborní 

zamestnanci gestorského odd.: OŠŠaM)  

Ospravedlnení: Roman Lamoš (predseda komisie) 

Program:  

1. Návrh rozpočtu grantového Podprogramu 4 pre rok 2022  

2. Informácia o prijatých žiadostiach pre rok 2022   

3. Hodnotenie žiadostí grantovou komisiou  

4. Zmeny v Štatúte grantového Podprogramu 4  

5. Stav realizácií projektov podporených v Podprograme 4 v roku 2021 

6. Rôzne. 

 

Úvod 

Vedúca OŠŠaM Mgr. Ema Tesarčíková privítala zúčastnených na zasadnutí komisie, ktorá sa v rámci 

protipandemických opatrení realizovala prostredníctvom online konferencie cez aplikáciu Teams.  

 

K bodu 1: Návrh rozpočtu grantového Podprogramu 4 pre rok 2022  

Vedúca OŠŠaM Mgr. Ema Tesarčíková zúčastnených informovala, že v návrhu rozpočtu hlavného 

mesta, ktorý bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí, v ktorom 

je vyčlenená suma vo výške 1 000 000 eur pre žiadosti v Podprograme 4 na rok 2022. 

 

K bodu 2: Informácia o prijatých žiadostiach pre rok 2022   

Vedúca OŠŠaM Mgr. Ema Tesarčíková zúčastnených informovala, že k termínu uzávierky žiadostí 

v Podprograme 4 pre rok 2022 je v elektronickom systéme podávania žiadostí prijatých 43 žiadostí.  

 

K bodu 3: Hodnotenie žiadostí grantovou komisiou 

Mgr. Jozef Špaček (gestorské odd.) zúčastnených informoval, že k aktuálnemu termínu nie je 

z dôvodu ukončenia kontroly kompletnosti žiadostí môžné hodnotenie žiadostí. Predpokladaný 

termín ukončenia kontroly je do 20.12.2021, následné hodnotenie projektov prebehne do 31.01.2022, 



samotné zasadnutie Grantovej komisie Podprogramu 4, na ktorom rozhodne o návrhu pridelenia 

dotácií v roku 2022 bude realizované v priebehu februára 2022.   

 

K bodu 4: Zmeny v Štatúte grantového Podprogramu 4  

Vedúca OŠŠaM Mgr. Ema Tesarčíková zúčastnených informovala, že gestorské oddelenie pripraví 

v termíne do 31.01.2021 aktualizovaný Štatút Podprogramu 4 pre rok 2022, ktorý zohľadní viacero 

zmien, najmä na úrovni rozhodovať o pridelení dotácií až v závislosti od schváleného rozpočtu 

Mestským zastupiteľstvom, ako aj požiadavky predkladať výsledky verejných obstarávaní a 

verejných súťaží pred samotným podpisom zmlúv s úspešnými žiadateľmi o poskytnutie dotácie 

a tým zabezpečiť optimalizáciu verejných zdrojov z rozpočtu hlavného mesta. 

 

K bodu 5: Stav realizácií projektov podporených v Podprograme 4 v roku 2021 

Mgr. Jozef Špaček (gestorské odd.) zúčastnených informoval, že k aktuálnemu termínu prebieha stále 

realizačná fáza väčšiny projektov, Záverečnú správu a Zúčtovanie dotácie predložili k dnešnému dňu 

dvaja žiadatelia v roku 2021, ktorí ukončili svoje projekty v stanovenom termíne. Termín na podanie 

Záverečných správ a Zúčtovaní je vždy do 5. januára nasledujúceho roka.  

 

K bodu 6: Rôzne 

Na základe uvedených skutočností uvedených v bode č. 1 a 3 Programu zasadnutia schôdze  komisia 

pristúpila k návrhu a príslušnému hlasovaniu o zmene termínu hodnotenia projektov a zasadnutia 

komisie k rokovaniu o návrhu pridelenia dotácií v Podprograme 4 v roku 2022 nasledovne:  

 

Termín na hodnotenie projektov členmi komisie:  

do 31. januára 2022 

Termín na zasadnutie komisie:   

14. február 2022 

hlasovanie: Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0 

Návrh na zmenu termínov bol grantovou komisiou prijatý.  

 

 

                                v. r.  

Za správnosť údajov: Roman Lamoš - predseda komisie _____________________________ 

 

 

 

V Bratislave, dňa 27.11.2021 

Vyhotovil:  Mgr. Jozef Špaček – gestorské odd.  


