
Program  12:  Petržalka ako komunita                                                                              
Zámer programu: Vytvoriť kvalitnú sieť organizácií, ktoré sú zamerané na zlepšenie 

života a prostredia v našej mestskej časti, prostredníctvom  
koordinovanej  a účinnej   pomoci  orientovanej  na  všetky skupiny 
obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Koordinovaná a účinná pomoc orientovaná na všetky skupiny 
obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

126 005,00 
66 388,00 

0,00 
192 393,00 

37 840,00 
66 388,00 

0,00 
104 228,00 

37 840,00 
0,00 
0,00 

37 840,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
12.1 Podpora neziskových združení a organizácií 29 875,00 Eur 900 014 Sk 
12.2 Účelové dotácie neziskovým združeniam a 

organizáciám 
162 518,00 Eur 4 896 017 Sk 

 
 



Podprogram 12.1: Podpora neziskových združení a organizácií                                                          

Zámer podprogramu: Podpora činností a aktivít organizácií, ktoré sú zamerané na zlepšenie 
života a prostredia v mestskej časti 

Zodpovednosť: sekretariát starostu 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

29 875,00 
0,00 
0,00 

29 875,00 

33 193,00 
0,00 
0,00 

33 193,00 

33 193,00 
0,00 
0,00 

33 193,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Poskytnuté dotácie v oblasti zameranej na mládež a deti, 
ktoré sú odporučené príslušnou komisiou. 
 

100 %   

Poskytnuté dotácie v kultúrnej oblasti, ktoré sú 
odporučené príslušnou komisiou. 
 

100 %   

Poskytnuté dotácie v sociálnej oblasti, ktoré sú 
odporučené príslušnou komisiou. 
 

100 %   

Poskytnuté dotácie v športovej a voľnočasovej oblasti, 
ktoré sú odporučené príslušnou komisiou. 
 

100 %   

Podporovať aktivity, napomáhať 
rozvoju činnosti a umožniť 
rozširovanie aktivít podporovaných 
subjektov, ktoré sú zamerané na 
zlepšenie života a prostredia mestskej 
časti prostredníctvom VZN 2/2005 o 
poskytovaní účelových finančných 
dotácií z rozpočtu.  

 

Poskytnuté dotácie v rôznych oblastiach priamym 
rozhodnutím starostu.  
 

100 %   

 

Komentár :   Finančná podpora neziskových organizácií, občianskych združení a iných 
subjektov, poskytujúcich všeobecne prospešné a verejno-prospešné služby. 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.1.0 Bežné výdavky 29 875,00 Eur 900 014 Sk 
 

Finančné prostriedky budú použité ako transfery pre neziskové organizácie, občianske združenia 
a iné subjekty v zmysle VZN2/2005 o poskytovaní finančných dotácií. 
 
 
 



Podprogram 12.2: Účelové dotácie neziskovým združeniam a 
organizáciám                                                 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

96 130,00 
66 388,00 

0,00 
162 518,00 

4 647,00 
66 388,00 

0,00 
71 035,00 

4 647,00 
0,00 
0,00 

4 647,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
12.2.1 Projekt Seleziáni Don Bosca                                                                         23 236,00 Eur 700 008 Sk 
12.2.2 Projekt obč.združeniu Kon-Tiky                                                       6 141,00 Eur 185 004 Sk 
12.2.3 Projekt občianske združenie Impulz                                                                  9 958,00 Eur 299 995 Sk 
12.2.4 Projekt n.o. Lepší svet                                                    16 597,00 Eur 500 001 Sk 
12.2.5 Projekt Sestričky Matky Terezy                                                                      13 278,00 Eur 400 013 Sk 
12.2.6 Projekt De Paul Slovensko                                      5 012,00 Eur 150 992 Sk 
12.2.7 Projekt občianske združenie Kaspian                                                                 4 647,00 Eur 139 996 Sk 
12.2.8 Projekt občianske združenie Ulita                    4 979,00 Eur 149 997 Sk 
12.2.9 Projekt Evanjelický cirkevný zbor                                                                   12 282,00 Eur 370 008 Sk 
12.2.10 Projekt Pastoračné centrum                                                                          66 388,00 Eur 2 000 005 Sk 
 

 
 



Prvok 12.2.1:   Projekt Seleziáni Don Bosca                                                                         
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

23 236,00 
0,00 
0,00 

23 236,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovať prostredníctvom 
cirkevnej organizácie  Saleziáni 
don Bosca aktivity zamerané na 
voľnočasové využitie detí a 
mládeže. 

aktivity zamerané na využitie voľného času detí a 
mládeže 

6 aktivít   

 
Komentár :   Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie : 
 
Saleziáni don Bosca vznikli na základe potreby pomáhať deťom a mladým. Hlavným cieľom 
projektu je poskytnúť deťom a mladým ľuďom priestor na rozvíjanie osobnostných kvalít a na 
rozvíjanie ich sociálnych zručností. Pre uskutočnenie tohto hlavného cieľa využívajú  mnohé 
čiastkové ciele: šport, hudbu, kultúru, výlety, techniku, divadlo, besedy, stretnutia v základných 
kolektívoch, školenia, duchovné cvičenia, duchovné pobyty. 
Cieľom tohto roka je ďalej pokračovať a stabilizovať  činnosť aj v ostatných lokalitách Petržalky. 
K napĺňaniu týchto cieľov slúžia priestory  strediska: klubovne, herne, krúžkové miestnosti a 
športoviská, a zároveň celá  činnosť a práca s deťmi a mládežou je v štýle preventívneho systému 
zameraná na predchádzanie negatívnym a patologickým javom detí a mládeže, zvlášť tých, ktorí 
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.1 Bežné výdavky 23 236,00 Eur 700 008 Sk 
 

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie : 
 
Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
Celý projekt je rozdelený do niekoľkých širších aktivít: 
1. Pravidelné stretávanie základných kolektívov - sprostredkovanie pomoci dieťaťu a 
mladému človeku v krízových situáciách  
2. Aktivity voľno časového charakteru - krúžky, športové kluby, čitáreň, čajovňa 
3. Pravidelné víkendové pobyty v prírode - organizovanie programov pre deti a rodiny, 
zameraných na pomoc pri riešení výchovných, sociálnych alebo iných problémov detí a ich rodín 
4. Rovesnícke skupiny a voľno časové aktivity - postavené na prítomnosti saleziánov a 
dobrovoľníkom, ktorí poskytujú pomoc pri riešení krízových situácii, alebo túto pomoc 
sprostredkujú 



5. Pomoc rodinám - poskytovanie pomoci rodinám pri riešení výchovných, sociálnych alebo 
iných problémov v rodine týmito aktivitami: detské ihrisko, rodičovské centrum Mamatko, 
rodinné tábory, skupiny otcov, skupiny matiek, intervencie v prípade finančnej núdze. 
6. Terénna sociálna práca - poskytovanie pomoci alebo jej sprostredkovanie pomoci deťom 
a mladým priamo v teréne so zameraním na odstránenie negatívnych vplyvov prostredia na 
predchádzanie sociálneho vylúčenia v ich prirodzenom prostredí  
 
 
 



Prvok 12.2.2:   Projekt obč. združeniu Kon-Tiky                                              
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

6 141,00 
0,00 
0,00 

6 141,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovať prostredníctvom 
o.z. Kon-Tiky aktivity zamerané 
na prácu s deťmi a mládežou. 

aktivity zamerané na znižovanie patologických javov 4 
podprojekty 

  

 
Komentár :   Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie : 
 
liečebno-pedagogická poradňa 
environmentálna výchova pre školy (MŠ, ZŠ a stredné školy) - konzultačné centrum Zelených 
škôl, vyučovanie environmentálne výchovných programov, medzinárodný projekt Inteligentná 
energia pre Európu 
voľnočasové aktivity - environmentálna výchova, turistický oddiel mládeže, literárny klub, 
nízkoprahové stretávanie  
komunitné aktivity - spolupráca so samosprávou, štátnou správou, štátnymi inštitúciami  
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.2 Bežné výdavky 6 141,00 Eur 185 004 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie : 
         Žiadosť o finančnú podporu celoročných neziskových služieb nášho združenia,   
ktoré bude v 16. roku pôsobenia v Petržalke poskytovať: 
najmä školám - t.r. cielenie priebežne najmä pre materské školy: vzdelávacie, motivačné 
zážitkové a metodické programy aj s rozšírením environmentálnej výchovy podľa aktuálnych 
potrieb v spolupráci s MŠ SR a MPC Ba spolu s Múzeom školstva a Pedagogickou knižnicou - 
t.č. sú tieto inštitúcie so sídlom v Petržalke a prisľúbili odbornú spoluprácu aj s prezentáciou 
odbornej verejnosti  i obyvateľom Petržalky  a v poradenstve:  
pedagógom - aj v oblasti porúch vývinu a správania, v problémoch výchovy a predškolskej 
prípravy a   
rodičom Petržalky, Bratislavy  
a s rozšírením odbornej, projektovej a komunitnej spolupráce s BSK - so sociáln. od.  
seniorom Petržalky, Bratislavy aj BSK - s rozšírením spolupráce o seniorov expertov a 
spoluprácu s odbornými pracoviskami štátnymi aj neziskovými mimovládnymi - napr. 
Asociáciou seniorov expertov, Univerzitou tretieho veku, PdF UK a katedrami andragogiky 
viacerých univerzít SR aj zo zahraničia 



spolu s budovaním Publikačného centra Klubu Kon-Tiki 
v spolupráci s Inštitútom pre pasívne domy propagácia (OZ architektov)a vysvetlenie princípov 
pasívnych domov   
v spolupráci s Gymnáziom Alberta Einsteina realizujeme 30-mesačný medzinárodný projekt (23 
organizácií z 10 krajín), kde leaderom je Taliansko: škola v Schio (a regionálny poslanec nám 
ponúkol spoluprácu vzhľadom na jeho záujem o A. Dubčeka, v tejto sfére už pracoval): 
„Európska školský panel pre zapojenie miestnych komunít v energeticky efektívnych 
programoch“   
budeme pokračovať v budovaní doteraz nami svojpomocne financovaného a 5.rok lektorsky a 
koordinátorsky vedeného regionálneho kontaktného „Poradenského centra Zelených škôl“ 
(spravovali sme doteraz celý BSK, časť Trnavského SK, Nitrianskeho SK , t.č. máme rozšírenú 
kompetenciu pre 1 zo 4 regionálnych centier v SR a na starosti odborný servis pre školy a 
podporu regionálnej spolupráce škôl.   
 
 
 



Prvok 12.2.3:   Projekt občianske združenie Impulz                                                                  
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovať prostredníctvom 
Pracovno-socializačného centra 
IMPULZ aktivity zamerané na 
ľudí s mentálnym postihnutím. 

zabezpečenie prevádzkových nákladov 1 
pracovno-

socializačné 
centrum 

  

 
Komentár :   Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie: 
 
ZPMP v Petržalke vzniklo   v roku 1993. Členmi sú ľudia s mentálnym postihnutím, ich príbuzní, 
odborníci a ďalší občania. Cieľom je pomáhať ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.. 
Aby sa mohli začleniť do bežného života vďaka podpore, ktorú im poskytneme. Preto sa v r.2001 
založilo Pracovno - socializačné centrum IMPULZ s dvoma časťami - rehabilitačným strediskom 
a chránenou dielňou. 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.3 Bežné výdavky 9 958,00 Eur 299 995 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie : 
Príspevok na prevádzku centra z BSK pokrýva len 40% prevádzkových nákladov strediska. 
Príspevok MČ Petržalka by sa použil na úhradu služieb spojených s nájmom (teplo, vodné, 
stočné) a elektriny  platených ŠZŠ Žehrianska a na obstaranie materiálu pre prácu s klientmi 
 



Prvok 12.2.4:   Projekt n.o. Lepší svet                                                                             
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

16 597,00 
0,00 
0,00 

16 597,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

spolufinancovanie bezbariérových prístupov- rámp. 2 prístupy-
rampy 

  Podporovať prostredníctvom 
n.o. Lepší svet aktivity 
zamerané na ľudí s mentálnym 
postihnutím. 

spolufinancovanie rekonštrukcie terás 2 terasy   

 
Komentár :   Pracovno- socializačné centrum Lepší svet je neziskovou organizáciou, ktorá 
poskytuje všeobecno - prospešné služby občanom so stredným a ťažkým stupňom mentálneho 
postihnutia. Svojou činnosťou vytvára na slovenské pomery neobvyklý priestor pre integráciu 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a okolo žijúcu intaktnú  komunitu. Jedná sa o 
pokrokové komunitné centrum. Snaha o posúvanie hraníc možného v rámci špeciálnej 
pedagogiky a sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. Zariadenie poskytuje svoje 
inštitucionalizované služby 34 klientom, ale v rámci doplnkových služieb, krúžkových aktivít a 
ďalších činností sa na jeho ďalších aktivitách zúčastňuje viac ako 80 ľudí s ťažkým zdravotným 
postihnutím a ich rodinní príslušníci a okolitá verejnosť. 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.4 Bežné výdavky 16 597,00 Eur 500 001 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
N.o. Lepší svet   poskytujú  vysoko kvalitné a odborné soc. služby pre občanov s ťažkým zdr. 
postihnutím s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím.  Jedná sa o veľmi náročnú 
činnosť, na ktorej prevádzku je nevyhnutné  zabezpečenie  veľkého balíka finančných 
prostriedkov, pretože  zariadenie ma 24 hodinovú prevádzku a niektorí  klienti v ňom sú už 
sirotami plne odkázanými na starostlivosť v rámci nami poskytovaných služieb.  
 
 Investície do prerobenia budovy sa vyšplhali na 10 miliónov Sk. Dobrovoľná a svojpomocná 
práca by sa dala vyčísliť cca na 5 miliónov Sk. Budova však stále nie je dokončená. Je potrebná 
rekonštrukcia strechy, zároveň  doriešiť aj bezbariérovosť, pretože mnohí  klienti sú ťažko 
mobilní.  
 
 



Prvok 12.2.5:   Projekt Sestričky Matky Terezy                                                                      
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

13 278,00 
0,00 
0,00 

13 278,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

podporovať prostredníctvom 
sestričiek Matky Terezy aktivity 
zamerané na pomoc občanom 
bez prístrešia. 

podpora misijného domu Betlehem 1 misijný 
dom 

  

 
Komentár :   Kongregácia sestier Matky Terezy prevádzkujú Misijný dom Betlehem na 
Rovniankovej 10 a slúžia najchudobnejším z chudobných, ktorí to najviac potrebujú. Starajú sa o 
opustených a chorých mužov. Taktiež poskytujú strechu nad hlavou, stravu, zdravotnícku pomoc, 
hygienickú očistu, ako aj duchovnú útechu. Všetku túto pomoc poskytujú  bezplatne bez ohľadu 
na náboženskú alebo inú príslušnosť. 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.5 Bežné výdavky 13 278,00 Eur 400 013 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
 



Prvok 12.2.6:   Projekt De Paul Slovensko                                                                           
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

5 012,00 
0,00 
0,00 

5 012,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovať aktivity 
prostredníctvom De Paul 
Slovakia zamerané na pomoc 
občanom bez prístrešia. 

Spolufinancovanie nocľahárne a denného centra  
DEPAUL 

1 centrum 
DEPAUL 

  

 
Komentár :   Stručný opis misie, vízie a činnosť organizácie: 
 
Víziou organizácie:  Každý by mal mať miesto, ktoré nazýva domovom. 
 
Depaul  Slovensko n.o. poskytuje sociálnu pomoc ľuďom bez prístrešia. Prevádzkujú: 
- nocľaháreň s kapacitou 175 lôžok 
- denné centrum pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom s kapacitou 30 lôžok. 
 
Od svojho otvorenia  poskytli  70 548 nocľahov pre ľudí v Bratislave.   
 
  Ponúkať  ľuďom bez domova a znevýhodneným šancu lepšie využiť ich schopnosti a potenciál,  
posunúť ich smerom k nezávislosti a pozitívnej budúcnosti. 
 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.6 Bežné výdavky 5 012,00 Eur 150 992 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
Dotácia sa použije na zabezpečenie základných záchovných životných potrieb ľudí bez prístrešia. 
 



Prvok 12.2.7:   Projekt občianske združenie Kaspian                                                                 
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

4 647,00 
0,00 
0,00 

4 647,00 

4 647,00 
0,00 
0,00 

4 647,00 

4 647,00 
0,00 
0,00 

4 647,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovať aktivity 
prostredníctvom o.z. Kaspian 
zamerané na nízko prahovú 
prácu s deťmi a mládežou  
zvyšovaním kvality využitia 
voľného času. 

nárast počtu  detí a mládeže o 15%   

 
Komentár :   Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie : 
KASPIAN realizuje svoju činnosť prostredníctvom nízko prahových programov, vzdelávania 
a tiež vytvára priestor pre praxe študentov a dobrovoľnícku činnosť. 
Poslaním programov KASPIAN je napĺňať potreby detí a mladých ľudí, ktorí svoj voľný čas 
trávia v uliciach Petržalky a pomáhať im skvalitniť ich život prostredníctvom metód sociálnej 
práce. KASPIAN je tiež zakladajúcim členom Asociácie nízko prahových programov pre deti a 
mládež na Slovensku. 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.7 Bežné výdavky 4 647,00 Eur 139 996 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie : 
Projekt je zameraný na neorganizované a ohrozené deti a mládež z Petržalky. 
Cieľom projektu je zisťovať a napĺňať potreby detí a mládeže, poskytnúť cieľovej skupine 
priestor, prejaviť sa a objavovať svoje silné stránky. Zároveň vytvára príležitosť  riešiť 
problémy s kompetentnými pracovníkmi, ktorí sú pre nich oporou nie len v ťažkých 
životných situáciách a ktorým dôverujú. Projekt umožňuje vytvorenie bezpečného a 
podnetného priestoru pre trávenie voľného času detí a mladých. Ponukou metód sociálnej 
práce počas bežnej prevádzky a ponukou ďalších aktivít nad rámec priamej práce kladie 
KASPIAN dôraz na prevenciu, zvyšovanie kvality a možností života detí a mladých. 
Realizovať ho budú pracovníci prostredníctvom priamej práce: 
- Klubovej činnosti (KASPIAN klub)- v nebytových priestoroch na Ambroseho ul. č.15. 
- Terénnej sociálnej práce (KASPIAN park)- prevažne v skateparku na Markovej ul. a blízkom 
okolí. Ďalšie aktivity: 
- víkendové pobyty, celodenný výlet, 
- športový turnaj, 
- upratovania v skateparku 
 



Prvok 12.2.8:   Projekt občianske združenie Ulita                                                                 
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

4 979,00 
0,00 
0,00 

4 979,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovať aktivity 
prostredníctvom o.z. Ulita  
zamerané na nízko prahovú 
prácu s deťmi a mládežou  
zvyšovaním kvality využitia 
voľného času. 

nárast počtu detí a mládeže o 10%   

 
Komentár :   Stručný opis misie, vízie a činnosti organizácie : 
 
Poslaním občianskeho združenia Ulita je zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí z 
mestských komunít. Hlavným programom Ulity (do januára 2008 zastrešeným OZ Odyseus) je 
Komunitné centrum Kopčany, ktoré poskytuje poradenské služby a realizuje voľno časové a 
vzdelávacie aktivity pre deti a mladých ľudí z tohto petržalského sídliska.  
 
Program má na sídlisku už takmer 5-ročnú tradíciu a oslovuje práve deti a mladých ľudí, pre 
ktorých je prah bežných inštitucionálnych služieb príliš vysoký. V odbornom tíme Komunitného 
centra Kopčany pracujú psychológovia, pedagógovia a sociálni pracovníci.  
 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.8 Bežné výdavky 4 979,00 Eur 149 997 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie : 
 
Na sídlisku Kopčany chýbajú akékoľvek voľno časové a poradenské služby zamerané na deti a 
mládež. Väčšina detí nevyužíva z rôznych dôvodov ponuku voľno časových aktivít v škole alebo 
v CVČ a trávi svoj voľný čas na ulici.  
Svoj hlavný cieľ - zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí žijúcich na sídlisku Kopčany - 
Komunitné centrum Kopčany napĺňa prostredníctvom aktivít v nízko prahovom klube, terénnej 
sociálnej práce a cez množstvo ďalších športových, komunitných alebo zážitkových aktivít na 
sídlisku aj mimo neho.  
 
Program Komunitné centrum Kopčany zahŕňa: 
· terénnu sociálnu prácu na sídlisku - 2x/týždeň 
· dievčenskú skupinu - priestor pre tvorivé aktivity, hry a rozhovory pre dievčatá rôzneho 



veku - 1x/týždeň 
· chlapčenskú skupinu - priestor pre tvorivé aktivity, hry a rozhovory pre chlapcov vo veku 
9 - 13 rokov - 1x/týždeň 
· doučovanie pre deti I. stupňa ZŠ - zamerané hlavne na deti s poruchami učenia a 
pozornosti - 2x/týždeň 
· jednorazové športové aktivity: hokejový turnaj, futbalový turnaj apod. 
· jedno rázové letné aktivity: opekanie, „bubnovačka“, súťaže pre deti a pod. 
· 3dňové zážitkové výlety do prírody pre skupiny chlapcov a dievčat 
· prípravné stretnutia (2x/mesiac) a účasť skupiny mladých ľudí na Medzinárodnom 
stretnutí mládeže (2009: Liverpool) 
 
 
 
 



Prvok 12.2.9:   Projekt Evanjelický cirkevný zbor                                                                   
Zodpovednosť: oddelenie sociálnych vecí 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

12 282,00 
0,00 
0,00 

12 282,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Podporovanie aktivít 
prostredníctvom Evanjelického 
cirkevného zboru, ktoré sú 
zamerané na podporu 
duchovnej oblasti v našej 
mestskej časti. 

 

podpora evanjelického kostola v Petržalke 1 kostol   

 
Komentár :   Evanjelický cirkevný zbor a. v. Petržalka poskytujú duchovno-spoločenské aktivity 
na formovanie správnych návykov a spôsobov života. Snahou je priniesť občanom do života 
pokoj a  porozumenie. 
 

Štruktúra výdavkov: 
12.2.9 Bežné výdavky 12 282,00 Eur 370 008 Sk 
 

Financie o dotáciu sú žiadané z rozpočtu mestskej časti na rok 2009 v zmysle VZN č. 2/2005 o 
poskytovaní účelových dotácií.  
 
 
Evanjelický cirkevný zbor - údržba organu - 80 000,-Sk 
                                          -rekonštrukcia v zborovom dome a v kostole - 2x100 000,. Sk 
                                         - nákup syntetizátora, multikábel so zosilňovačom a reproduktory so 
                                           stojanmi- 90 000,- Sk 
 



Prvok 12.2.10:   Projekt Pastoračné centrum                                                                          

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
66 388,00 

0,00 
66 388,00 

0,00 
66 388,00 

0,00 
66 388,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Štruktúra výdavkov: 
12.2.10 Kapitálové výdavky 66 388,00 Eur 2 000 005 Sk 
 

Kapitálové prostriedky vo výške 3 mil. Sk budú vyčlenené z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka 
ako nenávratná finančná dotácia na I. etapu Pastoračného centra. 
 
 

 

 

Podprogram 12.3: Spolupráca s neziskovým sektorom                                                                    

Zámer podprogramu: Spolupráca a aktivity zamerané na jednotlivé sociálne skupiny 
obyvateľstva - ohrozená mládež, mládežnícke organizácie, seniori, 
sociálne aktivity, spolupráca s komunitným centrom Petržalka. 

 

Zodpovednosť: sekretariát starostu 
 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zapojiť jednotlivé sociálne skupiny 
do riešenia ich problémov, 
požiadaviek a námetov. 

 

Počet stretnutí a akcií. 
 

4   

 


