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1. Návrh uznesenia 
 
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
o d p o r ú č a  
 
Miestnemu zastupiteľstvu Bratislava-Petržalka   
 
p r e r o k o v a ť    
 
poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií: 
 

1. Závodisko, š.p. na „Úvodný dostihový deň sezóny“ v sume ... 
 

2. OZ FC Petržalka na podporu mládežníckeho futbalu v sume ... 
 

3. OZ Rekreačný beh – atletický klub „ Run For Fun Petržalka “ na podporu činnosti 
klubu v sume ... 
 

4. OZ Basketbalový klub Petržalka na podporu činnosti v sume ... 
 

5. OZ Gymnastické centrum na prípravu a účasť reprezentanta na svetových 
šampionátoch v sume ... 
 

6. OZ MŠK Iskra Petržalka  na rozvoj pohybových a športových aktivít v sume ... 
 

7. OZ MŠK Iskra Petržalka  na projekt „ Leto na kúpalisku Matador“ v sume ... 
 

8. OZ Školský športový klub B.S.C. Bratislava na podporu športovej činnosti detí 
a mládeže v sume ... 
 

9. OZ Gymnastické centrum na projekt „ Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava 
„ v sume ... 
 

10. OZ Kaktus Bike – Team Bratislava na podporu cyklisticky talentovanej mládeže 
v sume ... 
 

11. OZ ŠK Supernova na projekt „ Aquatlon pre všetkých 2016 „ v sume ... 
 

12. OZ ŠK Slovan Bratislava – šachový klub na zabezpečenie činnosti klubu 
a organizáciu významných turnajov v sume ... 
 

13. OZ Danubia – Klub modernej gymnastiky na prenájom tréningových priestorov 
a zabezpečenie letného športového tábora pre deti v sume ... 
 

14. OZ Floorbalový klub FCB Shadows Bratislava na rozšírenie a zlepšenie 
tréningových podmienok pre mládež v sume ... 
 

15. OZ Športový klub polície na podporu činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava 
v roku 2016 v sume ... 
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16. OZ Brána do Narnie na dobudovanie športovo-oddychovej zóny pre obyvateľov 
Petržalky na Beňadickej ulici v sume ... 
 

17. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa na obnovu plochy školského dvora – 
športoviska na Haanovej ulici v sume ... 
 

18. OZ Packa na prípravu a realizáciu športovo-spoločenského podujatia – detského 
tábora v sume ... 
 

19. OZ Lipka  na vybavenie priestorov centra Natura et Humana pre teoretickú a praktickú 
edukáciu v sume ... 
 

20. OZ Krúžky v škole na projekt „ Zážitkové neučenie „ v sume ... 
 

21. Miles, spol. s.r.o. na výučbu jazykov netradičnou formou v sume ... 
 

22. OZ Lipka  na podporu činnosti zameranú na pomoc škole v rozmanitých oblastiach 
v sume ... 
 

23. OZ Bratislavský chlapčenský zbor na realizáciu letnej hudobnej školy pre chlapcov 
v sume ... 
 

24. OZ Múzeum petržalského opevnenia na projekt „ Mobilizácia 2016 „ v sume ... 
 

25. OZ Ruthenia ensemble na projekt „ Rusínske srdce „ v sume ... 
 

26. OZ Poleno na projekt „ 30. výročie existencie súboru Poleno „ v sume ... 
 

27. OZ Domov pre každého na projekt „ Domov pre každého 2016 „ v sume ... 
 

28. OZ Odyseus na terénnu sociálnu prácu „ Chráň sa sám „ v sume ... 
 

29. NO Lepší svet na rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením v sume ... 
 

30. OZ Impulz  na rozšírenie portfólia chránenej dielne v sume ... 
 

31. OZ Ulita  na podporu činnosti komunitného centra v sume ... 
 

32. OZ Dolphins na rozvoj plaveckých zručností u telesne a zrakovo postihnutých v sume 
... 
 

33. NO Dom Rafael na revitalizáciu lesoparku na Kutlíkovej ulici v sume ... 
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2. Dôvodová správa 
 
Podľa VZN č. 7/2015 zo dňa 22.09.2015, ktoré nadobudlo účinnosť 15.10.2015 o poskytovaní 
účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka § 5, ods. 3  
žiadosť o poskytnutie dotácie s výnimkou grantovej dotácie predloží žiadateľ na Miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len miestny úrad) v termínoch  do: 
 

� do 31. októbra, ak sa jedná o žiadosti do 2 000,- € vrátane 
� do 31. marca, ak sa jedná o žiadosti nad 2 000,- € 
príslušného kalendárneho roka. 

 
Podľa § 6, ods. 1 „o poskytnutí dotácie vrátane grantovej dotácie podľa žiadanej výšky 
rozhoduje: 
 

� do 2 000,- € vrátane - starosta mestskej časti, 
� nad 2 000,- € - miestne zastupiteľstvo mestskej časti.“ 

 
Podľa § 6, ods. 8 tohto VZN „o poskytnutí dotácie nad 2 000,- € rozhodne miestne 
zastupiteľstvo spravidla do 90 dní od doručenia termínu uvedeného v § 5, ods. 3 a 4 
nariadenia“.  
Podľa § 6 ods. 9 „o poskytnutí dotácie do 2 000,- € rozhodne starosta do 60 dní od podania 
žiadosti. Starosta informuje miestne zastupiteľstvo 2 krát ročne o ním schválených dotáciách 
vrátane grantových dotácií.“ 
 
Podľa § 6 ods. 2 tohto VZN z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v danom roku je na 
rozhodovanie starostu vyčlenených 25 % (t.j. pre rok 2016 - 25 000,- €) a na rozhodovanie 
miestneho zastupiteľstva 75 % (t.j. pre rok 2016 - 75 000,- €). Pritom „súčet pridelených 
prostriedkov za jednu oblasť podľa § 3 nesmie presiahnuť 40% všetkých prideľovaných 
prostriedkov z rozpočtu MČ v pôsobnosti miestneho zastupiteľstva.“ 
 
Podľa § 4, ods. 6 „výška dotácie s výnimkou grantovej dotácie nemôže presiahnuť 60% z 
celkovej sumy nákladov žiadateľa na projekt alebo podporenú aktivitu.“ 
 
V rozpočte mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2016 bolo v programe 1, podprogram 5 
schválených na dotácie 100.000,- €. 
 
Podľa § 6 ods. 3 VZN č. 7/2015 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka všetky žiadosti prerokovali vecne príslušné oddelenia 
miestneho úradu ako aj vecne príslušné odborné komisie miestneho zastupiteľstva. 
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3. Starosta k 31.03.2016 poskytol dotácie: 
 
 
žiadateľ so sídlom na projekt dotácia 

 
 

OZ Všestranko  Budatínska 57, 
85106, Bratislava 

Les nie je smetisko 200,- € 

OZ Petržalčanka Furdekova 4, 85103,  
Bratislava 

Petržalské páračky 500,- € 

OZ Bratislavské 
združenie telesnej 
kultúry 

Haanova 43, 85223, 
Bratislava 

Anketa najúspešnejší 
športovec a športový kolektív 
roku 2016 

300,- € 

OZ Moonlight camp Stromová 17, 83101, 
Bratislava 

MDD Na palube jednorožca 2000,- € 

OZ Boiler Lazaretská 13, 
81108, Bratislava 

Filmový festival  250,- € 

NO Lepší svet Osuského 8, 85103, 
Bratislava 

Benefičný ples 1000,- € 
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4. Zoznam žiadostí v sume nad 2000,- €   
 
4.1. Závodisko, štátny podnik 
Sídlo: Starohájska 29, 852 69, Bratislava 
Projekt:  Úvodný dostihový deň sezóny 
Cieľom projektu je zabezpečiť úvodný dostihový deň sezóny, 43. ročník Jarnej ceny 
Petržalky na 3800 metrov.  
Termín:  10.04.2016 
Požadovaná suma: 3 000,- € 
Celkové náklady: 6 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2013 vo výške 1 000,- € 
2014 vo výške 2 500,- € 
2015 vo výške 3 000,- € 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.2. Občianske združenie FC Petržalka akadémia 
Sídlo: M.C. Sklodowskej 1, 851 04, Bratislava 
Projekt:  Podpora mládežníckeho futbalu 
Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť mládežníckych mužstiev FC Petržalka akadémia, 
ktorý zahŕňa najmä nákup športových pomôcok a úhradu nákladov. 
Termín: celoročne 
Požadovaná suma: 30 000,- € 
Celkové náklady : 190 040,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2014 vo výške 2 000,- € 
2014 vo výške 10 000,- € 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.3. Občianske združenie Rekreačný beh – Atletický klub „ Run For Fun „ 
Sídlo: ZŠ Tupolevova 20, 851 01, Bratislava 
Projekt:  Podpora činnosti klubu  
Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť atletického klubu v roku 2016 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 17 550,- € 
Celkové náklady: 30 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.4.  Občianske združenie Basketbalový klub Petržalka 
Sídlo: Vranovská 4, 851 02, Bratislava 
Projekt:  podpora činnosti  
Cieľom projektu je všestranný a špeciálny basketbalový telesný rozvoj, zabezpečenie 
tréningových podmienok, organizácie zápasov a potrebnej regenerácie. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 6 500,- € 
Celkové náklady: 18 000,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2011 vo výške 8 000,- € 
2011 vo výške  350,- € 
2012 vo výške 1 500,- € 
2012 vo výške 10 000,-  € 
2013 vo výške 6 000,- € 
2014 vo výške 5 000,- € 
2015 vo výške 4 000,- € 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.5. Občianske združenie Gymnastické centrum 
Sídlo: Wolkrova 47, 851 05, Bratislava 
Projekt: Príprava a účasť reprezentanta na svetových šampionátoch 
Cieľom projektu je zabezpečiť reprezentáciu Ivana Vargovského na svetových šampionátoch. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 3 300,- € 
Celkové náklady: 10 450,- € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 1 000,- € 
2015 vo výške 500,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.6. Občianske združenie MŠK Iskra Petržalka 
Sídlo: Údernícka 20, 851 01, Bratislava 
Projekt: Rozvoj pohybových a športových aktivít 
Cieľom projektu je  zabezpečenie celoročného tréningového procesu žiackych 
a mládežníckych družstiev, materiálne zabezpečenie. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 19 000,- € 
Celkové náklady: 42 000,-  € 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2010 vo výške 14 000,- € 
2011 vo výške 10 000,- € 
2012 vo výške 15 000,- € 
2013 vo výške 10 000,- € 
2014 vo výške 15 000,- € 
2015 vo výške 5 000,- €  
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.7. Občianske združenie MŠK Iskra Petržalka 
Sídlo: Údernícka 20, 851 01, Bratislava 
Projekt: Leto na kúpalisku Matador 
Cieľom projektu je pokrytie časti prevádzkových nákladov kúpaliska, formou dotácie lacných 
permanentiek pre deti a mládež. 
Termín:  01.06.2016 – 31.08.2016 
Požadovaná suma: 9 000,- € 
Celkové náklady: 47 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2010 vo výške 14 000,- € 
2011 vo výške 10 000,- € 
2012 vo výške 15 000,- € 
2013 vo výške 10 000,- € 
2014 vo výške 15 000,- € 
2015 vo výške 5 000,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.8. Občianske združenie ŠŠK B.S.C. Bratislava 
Sídlo: Holíčska 50, 851 05, Bratislava 
Projekt: Podpora športovej činnosti detí a mládeže – návyk na zdravý životný štýl 
Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie družstva, úhrada tréningových priestorov, 
financovanie účasti v celoslovenskej súťaži. 
Termín:  máj - december 
Požadovaná suma: 20 500,- € 
Celkové náklady: 47 800,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 3 000,- € 
2013 vo výške 2 000,- € 
2014 vo výške 2 000,- € 
2015 vo výške 2 500,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.9. Občianske združenie Gymnastické centrum 
Sídlo: Wolkrova 47, 851 05, Bratislava 
Projekt: Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava 
Cieľom projektu je rozvoj a testovanie pohybových schopností bratislavskej mládeže. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 3 000,- € 
Celkové náklady: 11 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 1 000,- € 
2015 vo výške 500,- €  
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
 



9 
 

4.10. Občianske združenie Kaktus Bike – Team Bratislava 
Sídlo: Legerského 10, 831 02, Bratislava 
Projekt: Podpora cyklistiky talentovanej mládeže 
Cieľom projektu je podpora cyklistiky talentovanej mládeže zo sociálne znevýhodnených 
rodín v oblasti materiálnej pomoci, účasti na tréningovom procese, športových sústredeniach 
a cyklistických pretekoch.  
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 3 000,- € 
Celkové náklady: 15 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.11. Občianske združenie ŠK Supernova 
Sídlo: Udavské 180, 067 31, Udavské 
Projekt: Aquatlon pre všetkých 2016 
Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora športového podujatia na Veľkom Dražiaku. 
Termín:  21.05.2016 
Požadovaná suma: 3 500,- € 
Celkové náklady: 4 350,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.12. Občianske združenie ŠK Slovan Bratislava – šachový klub 
Sídlo: ZŠ Černyševského 8, 851 01, Bratislava 
Projekt: Zabezpečenie činnosti klubu a organizácia významných turnajov 
Cieľom projektu je zabezpečenie a podpora medzinárodného šachového turnaja OPEN 
SLOVAN pri príležitosti 125. výročia. Zároveň zabezpečenie činnosti klubu.  
Termín:  apríl - november 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 23 500,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.13. Občianske združenie Danubia – klub modernej gymnastiky 
Sídlo: Topoľčianska 33, 851 05, Bratislava 
Projekt: Prenájom tréningových priestorov a letný športový tábor pre deti a mládež 
Cieľom projektu je pokrytie časti nákladov za tréningové  priestory pre športujúce deti 
a financovanie letného tábora pre deti a mládež. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 130 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.14. Občianske združenie Floorballový klub FCB Shadows 
Sídlo: Jaroslavova 12, 851 01, Bratislava 
Projekt: Rozšírenie a zlepšenie tréningových podmienok pre mládež 
Cieľom projektu je zabezpečenie činnosti klubu a rozvíjať tréningové podmienky. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 8 000,- € 
Celkové náklady: 14 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 1 500,- € 
2013 vo výške 300,- € 
2015 vo výške1 000,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.15. Občianske združenie Športový klub polície Bratislava 
Sídlo: Záporožská 8, 851 01, Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava 
Cieľom projektu je materiálno – technické zabezpečenie a personálne zabezpečenie športovej 
prípravy detí a mládeže. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 20 000,- € 
Celkové náklady: 175 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2008 vo výške 464,71 € 
2008 vo výške 663,88 € 
2008 vo výške 663,88 € 
2009 vo výške 300,- € 
2013 vo výške 1 500,- € 
2013 vo výške 300,- € 
2013 vo výške 400,- € 
2014 vo výške 3 000,- € 
2015 vo výške 5 000,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.16. Občianske združenie Brána do Narnie 
Sídlo: Beňadická 38, 851 06, Bratislava 
Projekt: Dobudovanie športovo-oddychovej zóny pre obyvateľov Petržalky na Beňadickej 
ulici. 
Cieľom projektu je financovanie revitalizácie školského areaálu na Beňadickej ulicica má 
prispieť k vytvoreniu aktívnej športovo-oddychovej zóny. Cieľom projektu je vybudovanie 
plne funkčného areálu na výkon širokého spektra športových aktivít. 
Termín:  august - november 
Požadovaná suma: 6 000,- € 
Celkové náklady: 7 500,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
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4.17. Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa 
Sídlo: Haanova 28, 851 06, Bratislava 
Projekt: Obnova plochy školského dvora – športoviska na Haanovej ulici. 
Cieľom projektu je revitalizácia areálu školského dvora – športoviska. 
Termín:  marec - november 
Požadovaná suma: 13 073,- € 
Celkové náklady: 40 726,19,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie neodporúča. 
 
4.18. Občianske združenie Packa 
Sídlo: Za Kalváriou 21, 080 01, Prešov 
Projekt: Príprava a realizácia športovo-spoločenských podujatí 
Cieľom projektu je financovanie športového tábora pre petržalské deti a mládež v lokalite 
Látky. 
Termín:  21.07.2016 – 27.07.2016 
Požadovaná suma: 6 500,- € 
Celkové náklady: 20 735,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.19. Občianske združenie Lipka 
Sídlo: Turnianska 10, 851 07, Bratislava 
Projekt: Vybavenie priestorov centra Natura et Humana pre teoretickú a praktickú edukáciu 
Cieľom projektu je vybudovanie centra s názvom Natura et Humana pre skvalitnenie, 
podporu a osvetu odborného vzdelávania a výchovu vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. 
Termín:  jún - október 
Požadovaná suma: 4 750,- € 
Celkové náklady: 5 800,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2015 vo výške 700,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.20. Občianske združenie Krúžky v škole 
Sídlo: Miletičova 16, 821 08, Bratislava 
Projekt: Zážitkové neučenie 
Cieľom projektu je interaktívny program v rámci hodiny prírodovedy pre žiakov prvého 
stupňa. 
Termín:  máj - december 
Požadovaná suma: 2 700,- € 
Celkové náklady: 3 860,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie neodporúča. 
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3.21. Miles, spol. s.r.o. 
Sídlo: Levárska cesta 740, 908 71, Moravský Svätý Ján 
Projekt: Výučba jazykov netradičnou formou 
Cieľom projektu je účasť žiakov zo sociálne slabších rodín a žiakov s rôznymi poruchami 
učenia na školení I´m O, ktoré predstavuje hravú formu učenia, ktorá má potenciál vzbudiť 
záujem o učenie sa nových slov v cudzom jazyku. 
Termín:  jún - december 
Požadovaná suma: 12 500,- € 
Celkové náklady: 23 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie neodporúča. 
 
4.22. Občianske združenie Lipka 
Sídlo: Turnianska 10, 851 07, Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti zameranú na pomoc škole v rozmanitých oblastiach 
Cieľom projektu je príprava a vybavenie externých a interných priestorov školy, organizácia 
podujatí pri príležitostí Dňa detí, Dňa zeme, Dňa matiek a Dňa otcov, letná športová činnosť 
a osvetová činnosť pre žiakov a rodičov. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 3 630,- € 
Celkové náklady: 6 330,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2015 vo výške 700,- €  
 
Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.23. Občianske združenie Bratislavský chlapčenský zbor 
Sídlo: Gerulatská 2, 851 10, Bratislava 
Projekt: Letná hudobná škola pre chlapcov v Piesočnej 
Cieľom projektu je, aby si chlapci Bratislavského chlapčenského zboru osvojili vedomosti, 
zručnosti a správne návyky v súvislosti s vokálnou technikou a umeleckou interpretáciou. 
Termín:  27.08.2016 – 02.09.2016 
Požadovaná suma: 2 800,- € 
Celkové náklady: 4 300,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2013 vo výške 900,- € 
2014 vo výške 300,- € 
2015 vo výške 800,- € 
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.24. Občianske združenie Múzeum petržalského opevnenia 
Sídlo: Belinského 7, 851 01, Bratislava 
Projekt: Mobilizácia 2016 
Cieľom projektu je propagácia kultúrneho podujatia Mobilizácia 2016 a podpora výchovy 
občanov SR k vlastenectvu s protifašistickým postojom, ochrana a rozvoj kultúrneho 
a historického dedičstva. 
Termín:  marec - september 
Požadovaná suma: 3 500,- € 
Celkové náklady: 13 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 200,- € 
2014 vo výške 400,- € 
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.25. Občianske združenie Ruthenia ensemble 
Sídlo: Hálova 16, 851 01, Bratislava 
Projekt: Rusínske srdce 
Cieľom projektu je prezentovať program Rusínske srdce ako výročný program súboru 
Ruthenia. Hlavným cieľom je zviditeľniť prácu ľudí, ktorí sa venujú folklóru a hľadať 
informácie o našich tradíciách. 
Termín:  máj - december 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
Celkové náklady: 15 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.26. Občianske združenie Poleno 
Sídlo: Rovniankova 3, 851 02, Bratislava 
Projekt: 30. výročie existencie FS Poleno  
Cieľom projektu je príprava slávnostného celovečerného programu. 
Termín:  september - december 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 15 500,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2013 vo výške 500,- €  
 
Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
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4.27. Občianske združenie Domov pre každého 
Sídlo: Stará Vajnorská 92, 831 04, Bratislava 
Projekt: Domov pre každého 2016 
Cieľom projektu je obmedzenie výskytu ľudí bez domova so zanedbaným výzorom v MČ 
Petržalka. 
Termín:  apríl - december 
Požadovaná suma: 10 000,- € 
Celkové náklady: 12 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2011 vo výške 6 500,- € 
2012 vo výške 4 000,- € 
2013 vo výške 3 000,- € 
2014 vo výške 4 000,- € 
2015 vo výške 8 300,- € 
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.28. Občianske združenie Odyseus 
Sídlo: Haanova 10, 852 23, Bratislava 
Projekt: Terénna sociálna práca „ Chráň sa sám „ 
Cieľom projektu je výkon terénnej sociálnej práce  s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy 
alebo pracujú v pouličnom sex-biznise. 
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 7 972,- € 
Celkové náklady: 170 320,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2010 vo výške 460,- € 
2011 vo výške 3 000,- € 
2012 vo výške 3 000,- € 
2013 vo výške 3 000,- € 
2014 vo výške 3 000,- € 
2015 vo výške 500,- €  
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
 
4.29. Nezisková organizácia Lepší svet 
Sídlo: Osuského 8, 851 03, Bratislava 
Projekt: Rekondičný pobyt pre ľudí s mentálnym znevýhodnením 
Cieľom projektu je spolufinancovanie rekondičného pobytu v Bulharsku pre 27 klientov, 
ktorí už nemajú rodinu alebo pochádzajú zo sociálne slabých pomerov a ich príjem je 
nedostačujúci na pokrytie nákladov za pobyt 
Termín:  apríl - júl 
Požadovaná suma: 6 844, 50,- € 
Celkové náklady: 18 759,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2015 vo výške 1000,- €  
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.30. Občianske združenie Impulz  
Sídlo: Turnianska 10, 851 07, Bratislava 
Projekt: Rozšírenie portfólia chránenej dielne 
Cieľom projektu je vytvorenie príležitosti pre sebavyjadrenie vnútorného prežívania, 
sebareprezentácia práce klientov rozšírením portfólia výrobkov chránenej dielne a tým 
zabezpečenie podpory v jej ďalšej udržateľnosti. 
Termín:  jún - december 
Požadovaná suma: 3 730,- € 
Celkové náklady: 7 068,50,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 4 000,- € 
2013 vo výške 4 000,- € 
2014 vo výške 3 000,- €  
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.31. Občianske združenie Ulita 
Sídlo: Kopčianska 90, 851 01, Bratislava 
Projekt: Podpora činnosti komunitného centra 
Cieľom projektu je podpora činnosti centra v oblastiach voľnočasových a vzdelávacích 
aktivít.  
Termín:  celoročne 
Požadovaná suma: 11 000,- € 
Celkové náklady: 56 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2011 vo výške 3 500,- € 
2012 vo výške 3 000,- € 
2013 vo výške 3 000,- € 
2014 vo výške 3 000,- € 
2015 vo výške 3 000,- €  
 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
4.32. Občianske združenie PK Dolphins 
Sídlo: Gabčíkova 8, 841 04, Bratislava 
Projekt: Rozvoj plaveckých zručností u telesne a zrakovo postihnutých 
Cieľom projektu je podpora klubovej činnosti a výchova plaveckej základne telesne 
a zrakovo postihnutých formou výučby plávania v základnom plaveckom výcviku v DSS 
Gaudeamus. 
Termín:  marec - december 
Požadovaná suma: 3 300,- € 
Celkové náklady: 5 544,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
2012 vo výške 600,- € 
2014 vo výške 300,- € 
Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
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4.33. Nezisková organizácia DOM Rafael 
Sídlo: Klźavá 31B, 831 01, Bratislava 
Projekt: Obnova a výsadba lesoparku na Kutlíkovej ulici 
Cieľom projektu je výsadba drevín v rámci revitalizácie a úpravy prírodného prostredia 
v okolí Domu Rafael na Kutlíkovej ulici. Nová výsadba pomôže pretvoriť dané územie na 
upravený, verejne prístupný mestský park. 
Termín:  september - október 
Požadovaná suma: 5 000,- € 
Celkové náklady: 12 000,-  € 
 
Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 
 
Oddelenie životného prostredia poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


