
Príloha č. 1 

Ž I A D O S Ť 
 

o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti  

v zmysle VZN č.2/2005 v znení VZN č. 2/2006 

 o poskytovaní účelových finančných dotácií 

 

 

1. Základné údaje o žiadateľovi 

 

Názov a právna forma organizácie: 

Občianske združenie Živa 

 

Stručný opis činnosti organizácie  

 
Poslaním Občianskeho združenia Živa je prispievať svojou činnosťou k zvýšeniu 

kvality života zdravotne ťažko postihnutých ľudí so zameraním na ľudí s duševným 
ochorením.  

Hlavnou činnosťou združenia v súčasnosti je rozbeh prevádzky chránenej dielne 
Zrnko – kaviarne s vlastnou pekárenskou výrobou. Vytvárame v nej 8 dlhodobých 
pracovných miest, z toho 6 je určených pre ľudí so zdravotným postihnutím. Sú to prevažne 
ľudia s najťažšími typmi duševnej poruchy napríklad z okruhu schizofrénie alebo afektívnych 
porúch. Ich práca prebieha pod vedením skúseného pracovného asistenta, ktorého úlohou 
je okrem sprostredkovávania odborných zručností aj poskytovanie psychologickej podpory. 
Ľudia s psychiatrickou diagnózou majú len veľmi málo možností uplatniť sa.  

Víziou pre nás je plnohodnotné zamestnanie porovnateľné s bežným zamestnaním, 
kde zdravotne postihnutí pracovníci sú rovnocennými členmi pracovného tímu. Podieľajú sa 
na rozhodovaní a chode chránenej dielne a majú k tomu príslušné kompetencie - aby neboli 
na pracovisku len v pomocných pozíciách, ako je to bežné v podobných prevádzkach.  

V budúcnosti sa plánujeme venovať aj šíreniu osvety o zdravotnom postihnutí, 
duševných chorobách a podporovanom zamestnávaní. 

V priestoroch kaviarne do konca roku 2012 fungovala prevádzka chránenej dielne 
Kaviareň Medzi Nami. Do rozbehu Zrnka sme sa pustili s plným nasadením, aby sa nám 
podarilo čo najplynulejšie nadviazať na existujúcu tradíciu. Prevádzka sa nachádza 
v priestoroch Ligy za duševné zdravie, ktorej podpora umožnila rýchle naštartovanie 
kaviarne a tak už od začiatku marca 2013 funguje kaviareň v adaptačnom režime s plným 
počtom zamestnancov. 

 

Sídlo: Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 

 

Telefón/Fax: 0911 844 487    E-mail: ziva@oz-ziva.sk      

WWW stránka: www.kaviarenzrnko.sk a www.oz-ziva.sk 

 

IČO: 42266726 

 

Bankové spojenie (názov banky, číslo a názov účtu): 

Tatra banka, a.s., č. účtu: 2928887605/1100 

 

http://www.kaviarenzrnko.sk/
http://www.oz-ziva.sk/


Meno a kontakt štatutárneho zástupcu organizácie: 

Mgr. Anna Paulovičová, 0911 844 487 

 

Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / aktivity: 

Mgr. Anna Paulovičová, 0911 844 487 

 

 

2. Popis projektu / účelu použitia dotácie 

 

Názov projektu / účel použitia dotácie: 

 

Podpora rozbehu chránenej kaviarne zamestnávajúcej zdravotne postihnutých ľudí 

prevažne s duševnou poruchou a vytvorenie administratívneho zázemia 

 

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu / aktivity: 

1.3.2013 – 31.12.2013 

 

Stručný popis projektu / účelu použitia dotácie  

 

Cieľom tohto projektu je podpora rozbehu chránenej dielne – kaviarne a pekárne. 
Od 1.3.2013 vytvára 6 chránených miest, ktoré sme obsadili kandidátmi, ktorí mali 
dlhodobé problémy nájsť a udržať si prácu a nemali skúsenosť s prácou v chránenej dielni. 
V prvom roku prevádzky sa budeme zameriavať na nadobúdanie zručností potrebných 
k výkonu práce a budovaniu kvalitných služieb hlavne pre obyvateľov z okolia. Vzhľadom na 
povahu znevýhodnenia zamestnancov, produktivitou práce síce nie sme schopní konkurovať 
komerčným prevádzkam ziskom, ale radi by sme ponúkli vysokú kvalitu produktov. To zo 
začiatku prináša väčšie výdaje na surovinách a materiálnom zabezpečení výroby, nakoľko 
pracovníkom trvá dlhšie proces zaučenia sa v porovnaní so zdravými občanmi. 

Finančná podpora by nám výrazne pomohla v tom, aby sa kaviareň rýchlejšie a 
hlavne bezpečnejšie stabilizovala, pokúsila sa dosiahnuť sebestačnosť a bola dlhodobo 
udržateľná. Našou víziou do budúcna je vzorová prevádzka, ktorá demonštruje možnosti 
zamestnávania tejto skupiny znevýhodnených občanov aj na zodpovednejších pozíciách. 
Svojim zameraním na zamestnancov s psychiatrickou diagnózou je kaviareň Zrnko jedinou 
tohto druhu v regióne.  
 

 

3. Rozpočet projektu / účelu použitia dotácie  

 

Celková požadovaná suma v EUR: 6620,- 

 



Rozpočet požadovanej sumy podľa jednotlivých položiek: 

 

položka 
počet 

ks 
cena 
za ks 

celková 
cena 

žiadaná 
dotácia 

vlastné 
financovanie 

nájomné priestorov a vybavenia     3 000 € 850 € 2 150 € 

účtovníctvo     2 160 € 650 € 1 510 € 

komunikačné náklady     585 € 180 € 405 € 

suroviny na pekárenskú výrobu     4 000 € 800 € 3 200 € 

spotrebný materiál     800 € 240 € 560 € 

kancelárske potreby     300 € 90 € 210 € 

hygienické potreby     350 € 110 € 240 € 

grafické spracovanie propagačných materiálov     420 € 420 €   

tlač propagačných materiálov     150 € 150 €   

notebook  2 637 € 1 274 € 1 274 €   

desktop PC 1 816 € 816 € 816 €   

multifunkčná tlačiareň 1 326 € 326 € 326 €   

kompaktný fotoaparát s príslušenstvom 1 540 € 540 € 540 €   

MS Office 1 25 € 25 € 25 €   

antivírus 3 30 € 90 € 90 €   

inštalácia 3 20 € 60 € 60 €   

   
14 896 € 6 620 € 8 276 € 

 

Celkové náklady na projekt / aktivitu: 14.896,- 

 

Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu: 56 % 

 

Žiadosti o dotácie na uvedený projekt podané iným inštitúciám: nie 

 

Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z MČ Bratislava – Petržalka, uveďte akú 

sumu a na aký účel ste ju získali: nie 

 

 

4. K žiadosti  do 3 320 € priložte nasledovné dokumenty: 

 Kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadateľa (stanovy) 

 Kópiu dokladu o založení účtu žiadateľa 

  

K žiadosti nad 3 320 € priložte nasledovné dokumenty:  

 Kópiu dokladu o registrácií organizácie žiadateľa (stanovy) 

 Kópiu dokladu o založení účtu žiadateľa 

 Výpis z obchodného registra u právnickej osoby alebo výpis so živnostenského 

registra u fyzickej osoby – podnikateľa 

 Potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči hlavnému mestu a štátu 

(Daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa...)  

 

 

Bratislava, dňa 31.3.2013 

 

Podpis a pečiatka predkladateľa žiadosti: 


