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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......../2018
zo dňa 14. 12. 2018

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

schvaľuje
Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu športu a mládeže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
za člena Odbornej hodnotiacej komisie za oblasť športu:
PaedDr. Ján Filc
Daniel Granec
PaedDr. Mária Mračnová
Ing. Pavel Hollý
Mgr. Jozef Maslín
Mgr. Maroš Jakim
Mgr. Petra Pavelková
Mgr. Hanka Botková
Ing. Ľubomír Orosz
Jaroslav Ostrčil
Ing. Ondrej Trnovský

za člena Odbornej hodnotiacej komisie za oblasť mládeže:
Mgr. Božena Mizerová
PaedDr. Zuzana Hrabovská
Mgr. Michal Haman
Mgr. Andrea Vojtková
Mgr. Mária Jaššová
Mgr. Alena Štefániková

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č. 5/2018“) a v súlade s Koncepciou
rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, schválenou
Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č.35/2016 zo dňa
22.4.2016 predkladá návrh členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu športu a mládeže Bratislavského samosprávneho kraja.
Za účelom skvalitnenia plnenia Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach
Bratislavského samosprávneho kraja bol vytvorený dotačný podsystém – Bratislavská
regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže v Bratislavskom kraji, ktorej
úlohou je zrovnoprávnenie šancí na získanie finančnej podpory pre všetky subjekty športu
a mládeže pôsobiace v kraji.
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže v Bratislavskom kraji
predpokladá vytvorenie odbornej hodnotiacej komisie na podporu športu a mládeže
v Bratislavskom samosprávnom kraji ako poradného orgánu predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja. Zloženie hodnotiacej komisie bude pozostávať z 11 odborníkov
z oblasti športu a zo 6 odborníkov z oblasti mládeže. Jej hlavnou úlohou bude posudzovanie
predložených projektov po odbornej stránke, ich oprávnenosti a účelnosti a po prehodnotení
predložených projektov i navrhnutie odporúčanej výšky poskytnutej dotácie. Tieto návrhy
budú odporúčacie pre Dotačnú komisiu BSK, ktorá je poradným a iniciačným orgánom
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja pre prideľovanie dotácií v súlade s VZN
č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK.

Návrh členov Odbornej hodnotiacej komisie za oblasť športu

PaedDr. JÁN FILC
Ján Filc je bývalý slovenský hokejový brankár, ktorý po ukončení aktívnej kariéry pôsobí ako
hokejový tréner. V roku 1998 sa stal trénerom slovenskej reprezentácie do 20 rokov, o rok
neskôr s ňou získal bronzovú medailu na MS vo Winnipegu. Od 1999 pôsobil ako tréner
seniorskej slovenskej reprezentácie. Na svetovom šampionáte v roku 2000 v Petrohrade sa
slovenské hokejové mužstvo umiestnilo na druhom mieste a získalo prvú medailu pre
Slovensko. V rokoch 2000 - 2002 a opätovne v 2009 - 2010 viedol slovenskú reprezentáciu.
Ján Filc je najúspešnejším slovenským hokejovým trénerom v histórii, keď za štyri roky
počas ktorých viedol reprezentáciu, dokázal získať dve medaily z majstrovstiev sveta striebornú a zlatú.
DANIEL GRANEC
Daniel Granec je bývalým prezidentom Slovenského zväzu florbalu, zakladateľom florbalu
a florbalového hnutia na Slovensku, organizátorom školských súťaží na všetkých stupňoch
škôl ZŠ, SŠ, VŠ, medzinárodných súťaží a podujatí, trénerom mládeže a veľkým
propagátorom zdravého životného štýlu v zmysle pohybových aktivít a zdravého stravovania,
alternatívnej medicíny. bol juniorský reprezentantom v alpskom lyžovaní.
PaedDr. MÁRIA MRAČNOVÁ
PaedDr. Mária Mračnová je podpredsedníčkou Slovenského olympijského výboru,
predsedníčkou Olympijského klubu Bratislava. Je bývalá úspešná československá
olympionička v skoku do výšky, veľká propagátorka fair play v športe a tiež športovania detí
a mládeže.
Ing. PAVEL HOLLÝ
Ing. Pavel Hollý bol v minulosti československý reprezentantom v cyklistike. Je dlhoročným
športovým funkcionárom a členom kontrolnej komisie Slovenského zväzu cyklistiky. Aktuálne
je členom disciplinárnej komisie SZC, funkcionárom odvetvia SZC Cyklistika pre všetkých,
funkcionárom v hokejovom hnutí - 16 rokov pôsobil ako predseda dozornej rady HC Slovan
Bratislava.
Je
zakladateľom
a
tajomníkom
Cyklistického
klubu
Falange
Bratislava, najväčšieho a najúspešnejšieho veteránskeho oddielu
na
Slovensku.
Každoročne organizuje viaceré preteky na Slovensku.
Mgr. JOZEF MASLÍN
Mgr. Jozef Maslín
je členom Slovenského streleckého zväzu, členom Slovenskej
reprezentácie v streľbe z historických zbraní, účastníkom MS a ME od rok 2011. Je
niekoľkonásobným majstrom Slovenska a držiteľ Slovenských rekordov v streľbe
z historických zbraní. V súčasnosti pracuje ako managing director spoločnosti CHEOPS
production, s.r.o.

Mgr. MAROŠ JAKIM
Mgr. Maroš Jakim je bývalým profesionálnym futbalistom, ktorý prešiel rôznymi futbalovými
klubmi v rámci celého Slovenska, je držiteľom trénerskej licencie UEFA A pre futbal.
Trénersky pôsobil vo viacerých kluboch, v súčasnosti pôsobí v ŠK Tomášov. Už 22 rokov
pôsobí v školstve a je učiteľom telesnej výchovy na Obchodnej akadémií na Račianskej ulici.
Taktiež má skúsenosti s organizovaním školských súťaží.

Mgr. PETRA PAVELKOVÁ
Mgr. Petra Pavelková je učiteľkou telesnej a športovej výchovy na SOŠ technickej na
Vranovskej ulici v Bratislave. Má skúsenosti s organizovaním a vedením kurzov všeobecnej
pohybovej prípravy pre deti a mládež. Organizuje a realizuje Okresného kolo vo florbale. Má
skúsenosti s trénovaním a prípravou žiakov na súťaže vo florbale, bedmintone, stolnom
tenise, futsale, futbale.

Mgr. HANKA BOTKOVÁ
Mgr. Hanka Botková vrcholovo hrávala futbal aj na reprezentačnej úrovni. Za reprezentáciu
SR odohrala 38 medzištátnych zápasov. Aktívne hrávala petanque. V roku 2006 sa
zúčastnila aj na MS v Grenobli. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka telesnej výchovy na SZŠ
na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Ing. ĽUBOMÍR OROSZ
Ing. Ľubomír Orosz je viceprezidentom Únie telovýchovných organizácií polície SR,
predsedom Bratislavského krajského zväzu hádzanej, členom Komisie KZH SZH. Od roku
1974 do roku 2001 bol aktívnym hráčom , pôsobil v kluboch Rapid Bratislava, ČH Bratislava,
Lokomotíva Trnava, ŠKP Bratislava, UHC Alcatel Eggenburg, WAT 21 Floridsdorf. Ako
tréner pôsobí od roku 1991 až do súčasnosti.

JAROSLAV OSTRČIL
Jaroslav Ostrčil pôsobil od roku 1979 ako tréner rýchlostnej kanoistiky v TJ Vinohrady
Bratilava. Neskôr zastával funkciu šéfa reprezentácie SR. Ako tréner sa zúčastnil aj na OH
v Barcelone, Atlante, Sydney, Aténach a Pekingu. Pôsobil taktiež ako predseda
a podpredseda Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky, prezident Asociácie
telovýchovných jednôt a klubov SR. V súčasnosti pôsobí ako predseda Bratislavského
združenia telesnej kultúry, prezident ATJK SR a člen komory rady vlády a rady vlády pre
MNO SR:

Ing. ONDREJ TRNOVSKÝ
Ing. Ondrej Trnovský bol v rokoch 1996 – 2005 predsedom SK Ružinov Bratislava (Kablo). V
rokoch 1986 - 1990 bol členom výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Od
roku 2013 je členom volebnej komisie SFZ. Taktiež je členom Rady Bratislavského

futbalového zväzu. V rokoch 1965-1990 bol aktívnym hráčom futbalu za viacero futbalových
klubov a v rokoch 1981 – 1996 pôsobil ako tréner futbalu.

Návrh členov Odbornej hodnotiacej komisie za oblasť mládeže

Mgr. BOŽENA MIZEROVÁ
Mgr. Božena Mizerová má 20 ročnú učiteľskú prax v SJ a občianskej výchovy na základnej
i strednej škole. Pracovala ako koordinátorka tvorby testov zo SJ a literatúry pre ZŠ
v NUCEM-e Bratislava, v súčasnosti pracuje v Odborovom zväze pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku ako predsedníčka krajskej rady za Bratislavský kraj.

PaedDr. ZUZANA HRABOVSKÁ
Zuzana Hrabovská je bývalou učiteľkou na prvom stupni, momentálne už viac ako 10 rokov
pracuje s mládežou hlavne v oblasti prevencie ako vedúca na prevencii a styku
s verejnosťou Krajského riaditeľstva PZ. Je členkou komisie zriadenej pri OÚ Bratislava, na
posudzovanie projektov Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Mgr. MICHAL HAMAN
Mgr. Michal Haman je absolventom Filozofickej fakulte UK BA odbor Politológia., Pracoval
ako stážista na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí a odborný asistent
na Viedenskej univerzite. V súčasnosti pracuje ako projektový manažér pre CEP ( Centrum
pre európsku politiku).

Mgr. ANDREA VOJTKOVÁ
Mgr. Andrea Vojtková pracuje pre Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú
spoluprácu (SAAIC), ktorá implementuje program Európskej únie Erasmus Plus na
Slovensku. Bola koordinátorkou pre podprogram Comenius, ktorý bola zameraný na školské
vzdelávanie s cieľovými skupinami žiakov a pedagogických pracovníkov v tejto oblasti.
Zároveň bola hodnotiteľkou projektov v oblasti školského vzdelávania, vrátane
mimoškolských aktivít mladých ľudí. V súčasnosti má v SAAIC na starosti zber údajov
z realizovaných projektov v oblasti vzdelávania, analýzy a prieskumy k špecifickým témam
ako je jazykové vzdelávanie, gramotnosť, inkluzívne vzdelávanie a iné. Má skúsenosti
s facilitáciou, personálnym manažmentom a poradenstvom.
Mgr. MÁRIA JAŠŠOVÁ
Mgr. Mária Jaššová pracuje pre centrum Euroguidence na Slovensku (SAAIC), ktoré patrí do
siete európskych centier kariérového poradenstva v Európskej únii. Jej pracovné skúsenosti
sú predovšetkým v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva, celoživotného poradenstva na
medzinárodnej a národnej úrovni v sektoroch školstva a zamestnanosti, ako aj rozvoji
poradenských programov pre mládež podporujúcich medzinárodnú mobilitu. V minulosti
pracovala ako psychologička v predškolskom zariadení a zaoberala so rozvojom

emocionálnej inteligencie a taktiež ako psychologička v záchytom tábore, kde mala na
starosti poradenskú a psychoterapeutickú činnosť so zameraním na krízovú intervenciu
a prácu s mladistvými utečencami.
Mgr. Alena ŠTEFÁNIKOVÁ
Mgr. Alena Štefániková pracuje pre Britskú radu (British Council), kde sa v súčasnosti venuje
aktivitám v rámci projektu People to people so zameraním na kritické myslenie na školách,
komunitné umenie a sociálne inovácie. V minulosti sa venovala predovšetkým témam
intekultúrneho dialógu a leadership so zameraním na mladých ľudí. V minulosti pracovala
pre Slovenskú akademickú asociáciu pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), kde bola
zodpovedná za aktivity zamerané na dopad medzinárodných projektov na cieľové skupiny
ako sú žiaci a študenti škôl, mladí ľudia a pedagogickí pracovníci. Zároveň je hodnotiteľkou
medzinárodných projektov v oblasti školského vzdelávania. Projekty v oblasti mládeže
hodnotila na základe spolupráce s IUVENTA.

