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Za necelé dva mesiace tohto roka sa finančné nároky žiadateľov o účelové dotácie takmer 
vyrovnali celkovej výške vyčlenených prostriedkov na dotácie na kalendárny rok  

Na prácu s deťmi a mládežou zo znevýhodneného prostredia poputujú prvé dotácie od 
bratislavskej mestskej časti Petržalka. Tento rok petržalská samospráva na účelové dotácie vyčlenila 
sumu 80- tisíc eur. Neziskové organizácie a iné subjekty o ne môžu počas roka požiadať v troch 
etapách. Požiadavky uchádzačov pravdepodobne aj tento rok prevýšia možnosti samosprávy. "Za 
necelé dva mesiace tohto roka požiadalo o účelovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Petržalka zatiaľ 
13 subjektov a ich finančné nároky sa takmer vyrovnali celkovej výške vyčlenených prostriedkov na 
dotácie na kalendárny rok," informovala petržalská hovorkyňa Mária Grebeňová-Laczová.  

Jeden z prvých príspevok od mestskej časti vo výške tritisíc eur tento rok dostane občianske 
združenie Ulita v Kopčanoch, ktoré pracuje s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, pripravuje pre nich voľnočasové aktivity aj poradenstvo. Tisíc eur pôjde i občianskemu 
združeniu Kaspian na podporu prevencie zlých životných návykov, na vzdelávacie a voľnočasové 
aktivity mladých z rizikového prostredia. Ďalšou tisíckou eur pomôže mestská časť financovať 
vzdelávanie talentovaných detí z ekonomicky slabého rodinného prostredia v projekte Na palube 
jednorožca. "Snažíme sa v medziach finančných možností podporovať hodnotné programy rozvoja 
osobnosti detí a mládeže a zmysluplné trávenie ich voľného času, prácu v komunite," uviedol starosta 
Petržalky Vladimír Bajan.  

Takmer 65 percent žiadostí, ktoré mestská časť vlani podporila formou dotácií, sa týkalo práve 
športových, umeleckých, vzdelávacích, voľnočasových a komunitných aktivít pre detí a tínedžerov. 
"Na komerčné projekty sa sponzori ľahšie hľadajú. Preto účelové dotácie by mali predovšetkým slúžiť 
na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných služieb alebo účelov s trvalejšou 
hodnotou," dodal starosta Bajan.  

Poskytovanie dotácií v Petržalke upravuje všeobecne záväzné nariadenie. Žiadosť o dotáciu 
záujemca adresuje petržalskému miestnemu úradu v troch termínoch - do 31. marca, do 30. júna a 
do 30 septembra. Všetky informácie i tlačivo žiadosti možno nájsť na internetovej stránke mestskej 
časti http://www.petrzalka.sk/samosprava/dotacie/. V záujme transparentnosti pri nakladaní s 
verejnými zdrojmi sa na rokovaní o schvaľovaní žiadostí o poskytnutie účelovej dotácie v komisiách 
miestneho zastupiteľstva môže ako pozorovateľ zúčastniť aj zástupca verejnosti.  

 


