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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. NO DEPAUL Slovensko na projekt „Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej“ v sume 

... 
 

2. OZ Doplhins – klub telesne a zrakovo postihnutých na projekt „We swim to Tokyo“ 

v sume ... 
 

3. OZ Kaspian na projekt „Spájame prekážkami„ v sume ... 

 

4. OZ Nádej – poradenské centrum na čiastočnú renováciu priestorov v sume ... 

 

5. OZ Domov pre každého na projekt „Domov pre každého 2018„ v sume ... 

 

6. OZ Odyseus na výkon terénnej sociálnej práce „Chráň sa sám„ v sume ... 

 

7. OZ Život v meste na projekt „MDD Ovsištské námestie a aktivity pri príležitosti 30. 

Výročia založenia ZŠ Pankúchova“ v sume ... 

 

8.  OZ Bratislavský chlapčenský zbor na letnú hudobnú školu pre chlapcov v sume ... 

 

9. OZ Lúčka na zahraničný zájazd do Grécka v sume ... 

 

10. OZ Petržalčanka na projekt „Petržalské páračky a Dožinky“ v sume ... 

 

11.  OZ Presadíme na projekt „Petržalka – miesto pre život„ v sume ... 

 

12.  OZ Hájenka na projekt „Koza zdochla„ v sume ... 

 

13.  OZ Konduktor na rekonštrukciu plechovej plastiky „Strom života“ v sume ... 

 

14.  OZ ASSOS Nelux Bratislava na projekt „Celoročná tanečná činnosť„ v sume ... 

 

15. OZ ASSOS Nelux Bratislava na projekt „Dance power – majstrovstvá Slovenska“ 

v sume ... 
 

16. OZ Mostík projekt „Bratislavský dobový piknik“ v sume ... 

 

17. OZ Múzeum Petržalského opevnenia na podporu múzea v bunkri B-S 4 Lány 

v sume ... 
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18. OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 

Slovákov na napísanie publikácie o Petržalke v sume ... 

 

19. OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na podporu činnosti v sume ... 

 

20. OZ Jokerit na podporu hokejbalu v sume ... 

 

21. OZ TOP Liga na detskú súťaž v malom futbale v sume ... 

 

22. Be Cool na ČSOB Bratislava maratón v sume ... 

 

23. OZ Na hrane na údržbu a lezeckú súťaž na Slnečných hodinách v sume ... 

 

24. OZ ŠK Slovan – šachový klub na podporu šachového klubu v sume ... 

 

25. OZ Slovakia karting klub na majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch v sume 

... 
 

26. OZ Deti na štarte na projekt „Týždeň športu s gepardom“ v sume ... 

 

27. OZ Beh si ty na projekt „Run fest Petržalka„ v sume ... 

 

28. Slovenská triatlonová akadémia na projekt „Pressburg Triathlon“ v sume ... 

 

29. OZ Spoločnosť priateľov športu na prípravu a realizáciu športovo-kultúrneho tábora 

v sume ... 

 

30. OZ Zväz potápačov Slovenska na projekt „European international cup“ v sume ... 

 

31. OZ Jeden23223 na zakúpenie mobilného parketu v sume ... 

 

32. Dansovia, s.r.o. na zákupenie a inštaláciu LED osvetlenia v tanečnej škole Dansovia 

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 2018 - 25 000,- €) a na rozhodovanie 

miestneho zastupiteľstva 75 % (t.j. pre rok 2018 - 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 2018 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 31.03.2018 poskytol dotácie: 

 

 

žiadateľ so sídlom na projekt dotácia 

 

 

OZ Viera Láska 

Nádej  

Pri hati 18, 08 005, 

Prešov 

Denné aktivity v centre 

Svetielko na Vavilovovej 

ulici 

500,- € 

OZ Ulita Kopčianska 90, 851 

01, Bratislava 

Aktivity komunitného centra 1 000,- € 

OZ Rodičovské 

združenie pri ZŠ 

Pankúchova 

Pankúchova 4, 851 

04, Bratislava 

Aktivity a podujatia k 30. 

Výročiu  

1 000,- € 

OZ Bratislavský 

spolok nepočujúcich 

1930 

Haanová 10, 851 04, 

Bratislava 

Sociálno-rehabilitačný 

projekt 

500,- € 

OZ Boiler Lazaretská 13, 

81108, Bratislava 

Filmový festival  500,- € 

OZ Jeden23223 Mamateyova 12, 851 

03, Bratislava 

Tanečná súťaž Grand Gala 2 000, € 

OZ Perun Hečkova 24, 831 51, 

Bratislava 

Bratislava SUP Race 300,- € 

OZ Bratislavský 

Fénix 

Bulíkova 3, 851 04, 

Bratislava 

Farebne a športom proti 

drogám 

200,- € 

OZ Moonlight Camp Stromová 17, 83101, 

Bratislava 

Na palube jednorožca 1 500,- € 

OZ Slovenské ľadové 

medvede 

Račianska 137, 831 

02, Bratislava 

LIDO 2018 600,- € 

Be Cool, s.r.o. Nevädzová 6, 821 01, 

Bratislava 

ČSOB Zimná séria 600,- € 
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4. Zoznam žiadostí v sume nad 2000,- €   

 

4.1. DEPAUL Slovensko, nezisková organizácia 

Sídlo: Kapitulská 18, 814 14, Bratislava 

Projekt: Iba zdravý človek sa vie pohnúť ďalej 

Cieľom projektu je pomôcť chorým ľuďom bez domova, ako aj klientom nocľahárne 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 490 366,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2010 vo výške 4 400,- € 

2011 vo výške 6 500,- € 

2012 vo výške 5 000,- € 

2014 vo výške 3 000,- € 

2015 vo výške 5 000,- € 

2016 vo výške 500,- € 

2017 vo výške 3 500,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu odporúča. 

 

4.2. Občianske združenie DOLPHINS 

Sídlo: Gabčíkova 8, 841 04, Bratislava 

Projekt: We swim to Tokyo 

Cieľom projektu je podpora činnosti klubu a výchova plaveckej základne telesne a zrakovo 

postihnutých – účasť tappera (povinná osoba na základe pravidiel plávania IPC) na 

plaveckých podujatiach a prenájom dráhy na Mokrohájskej ulici 

Termín: júl - december 

Požadovaná suma: 5 200,- € 

Celkové náklady: 35 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2015 vo výške 2 500,- € 

2016 vo výške 400,- €  

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu odporúča. 
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4.3. Občianske združenie Kaspian 

Sídlo: Furdekova 6/A, 851 03, Bratislava 

Projekt: Spájame prekážkami 

Cieľom projektu je pokračovanie v rekonštrukcii a revitalizácii areálu skateparku v Petržalke 

Termín: máj - november 

Požadovaná suma: 6 000,- € 

Celkové náklady: 10 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 2 000,- € 

2012 vo výške 200,- € 

2013 vo výške 1 000,- € 

2014 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu čiastočne neodporúča. 

Oddelenie nakladania s majetkom neeviduje žiadne podlžnosti, majetok je v správe mestskej 

časti. 

 

 

4.4. Občianske združenie Nádej – poradenské centrum 

Sídlo: Mokrohájska 3, 841 04, Bratislava 

Projekt: renovácia priestorov 

Cieľom projektu je renovovať a dozariaďovať priestory určené na prácu s obeťami domáceho 

násilia 

Termín: jún - december 

Požadovaná suma: 2 775,- € 

Celkové náklady: 3 885,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 1 500,- € 

2015 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu neodporúča. 

 

 

4.5. Občianske združenie Domov pre každého 

Sídlo: Stará Vajnorská 92, 831 04, Bratislava 

Projekt: Domov pre každého 2018 

Cieľom projektu je obmedzenie výskytu ľudí bez domova so zanedbaným výzorom v MČ 

Petržalka. 

Termín: marec - december 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 19 500,-  € 

 

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,- € 
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2016 vo výške 7 000,- € 

2017 vo výške 4 688,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu odporúča. 

 

 

4.6. 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: 7 650,- € 

Celkové náklady: 178 636,37 € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2010 vo výške 460,- € 

2011 vo výške 5 000,- € 

2012 vo výške 3 000,- € 

2013 vo výške 3 000,- € 

2014 vo výške 3 000,- € 

2015 vo výške 500,- €  

2016 vo výške 2 500,- € 

2017 vo výške 1 900,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča čiastočne. 

 

 

4.7. Občianske združenie Život v meste 

Sídlo: A. Gwerkovej 13, 851 04, Bratislava 

Projekt: MDD Ovsištské námestie a aktivity pri príležitosti 30. Výročia založenia ZŠ 

Pankúchova  

Cieľom projektu je posilniť bližšiu spoluprácu školy a rodiny, dôstojne a aktívne si 

pripomenúť okrúhle výročie založenia školy 

Termín: máj - jún 

Požadovaná suma: 2 500,- € 

Celkové náklady: 3 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 250,- € 

2017 vo výške 300,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.8. Občianske združenie Bratislavský chlapčenský zbor 

Sídlo: Gerulatská 2, 851 10, Bratislava 

Projekt: letná hudobná škola pre chlapcov 

Cieľom projektu je zameranie sa na výchovu spevákov v predmutačnom období 

Termín: jún - september 

Požadovaná suma: 2 200,- € 

Celkové náklady: 5 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 900,- € 

2014 vo výške 300,- € 

2015 vo výške 800,- €  

2016 vo výške 2 800,- € 

2017 vo výške 1 200,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.9. Občianske združenie Lúčka 

Sídlo: Bohrova 5, 851 01, Bratislava 

Projekt: zahraničný zájazd do Grécka 

Cieľom projektu je reprezentácia folklórneho súboru na medzinárodnom festivale v Grécku 

Termín: február - júl 

Požadovaná suma: 9 000,- € 

Celkové náklady: 11 020,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 300,- € 

2014 vo výške 300,- € 

2017 vo výške 700,- € 

2017 vo výške 4 450,- € 

2017 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.10. Občianske združenie Petržalčanka 

Sídlo: Furdekova 4, 851 03, Bratislava 

Projekt: Petržalské páračky a dožinky 

Cieľom projektu je predovšetkým pomáhať osamelým seniorom začleniť sa do 

spoločenských podujatí s cieľom prispievať k zvýšeniu kvality ich života, udržovanie 

ľudových tradícii a rozvíjať spoločenské a kultúrne aktivity. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 7 000,- € 

Celkové náklady: 10 750,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2014 vo výške 600,- € 

2014 vo výške 2 000,- € 

2015 vo výške 1 000,- € 
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2016 vo výške 500,- € 

2017 vo výške 4 450,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 

 

 

4.11. Občianske združenie Presadíme 

Sídlo: Mamateyova 9, 851 04, Bratislava 

Projekt: film s originálnou piesňou „Petržalka – miesto pre život“ 

Cieľom projektu je realizácia a tvorba krátkometrážneho filmu o súčasnej Petržalke so 

zachytením detí zo ZŠ Petržalky v rámci behu okolo Chorvátskeho ramena 

Termín: marec - november 

Požadovaná suma: 7 450,- € 

Celkové náklady: 17 450,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 500,- € 

2017 vo výške 200,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie čiastočne odporúča. 

 

 

4.12. Občianske združenie Hájenka 

Sídlo: Rovniankova 3, 851 02, Bratislava 

Projekt: programové číslo „Koza zdochla“ 

Cieľom projektu je vytvorenie nového programového čísla „Koza zdochla“ z oblasti 

Kozárovce a deti ním budú reprezentovať Petržalku na krajskej súťaži detských folklórnych 

súborov. 

Termín: apríl - november 

Požadovaná suma: 7 140,- € 

Celkové náklady: 10 540,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 300,- € 

2017 vo výške 5 340,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.13. Občianske združenie Konduktor 

Sídlo: Romanova 32, 851 02, Bratislava 

Projekt: rekonštrukcia plechovej plastiky Strom života 

Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia plastiky – rozobratie diela a následný prevoz na 

miesto, kde bude vykonávať odborná rekonštrukcia, následne sa časti prenesú na nové miesto 

osadenia – park na Námestí hraničiarov. 

Termín: jún - október 

Požadovaná suma: 4 500,- € 

Celkové náklady: 6 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 
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Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

Oddelenie nakladania s majetkom - majetok nie je v správe mestskej časti. 

 

 

4.14. Občianske združenie ASSOS Nelux Bratislava 

Sídlo: Bajzova 10, 821 08, Bratislava 

Projekt: celoročná tanečná činnosť 

Cieľom projektu je financovanie súťaží v zahraničí 

Termín: apríl - november 

Požadovaná suma: 8 000,- € 

Celkové náklady: 25 900,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.15. Občianske združenie ASSOS Nelux Bratislava 

Sídlo: Bajzova 10, 821 08, Bratislava 

Projekt: Dance power – majstrovstvá Slovenska 

Cieľom projektu je organizácia a usporiadanie najväčšieho vrcholného slovenského 

tanečného podujatia 

Termín: máj 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 30 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.16. Občianske združenie Mostík 
Sídlo: Zochova 16/9, 811 03, Bratislava 

Projekt: Bratislavský dobový piknik 

Cieľom projektu je oživenie tradície piknikov v mestských záhradách 

Termín: júl 

Požadovaná suma: 4 795,- € 

Celkové náklady: 13 293,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.17. Občianske združenie Múzeum petržalského opevnenia 

Sídlo: Belinského 7, 851 01, Bratislava 

Projekt: Mobilizácia 2018 a podpora múzea v bunkri B-S 4 Lány 

Cieľom projektu je propagácia kultúrneho podujatia Mobilizácia 2018 a podpora výchovy 

občanov SR k vlastenectvu s protifašistickým postojom, ochrana a rozvoj kultúrneho 

a historického dedičstva. 

Termín: máj - december 

Požadovaná suma: 6 840,- € 

Celkové náklady: 35 080,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 200,- € 

2014 vo výške 400,- € 

2016 vo výške 3 400,- € 

2017 vo výške 1 870,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.18. Občianske združenie Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života 

zahraničných Slovákov 

Sídlo: Na hrádzi 67, 851 10, Bratislava 

Projekt: publikácia o novej Petržalke 

Cieľom projektu je príprava rukopisu a korektúry a následná príprava do tlače publikácie 

o novej Petržalke a jej miestnych častiach Háje, Starý háj, Zrkadlový háj, Ovsište. 

Termín: jún - december 

Požadovaná suma: 5 150,- € 

Celkové náklady: 5 150,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.19. Občianske združenie Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Sídlo: Štúrova 8, 815 72, Bratislava 

Projekt: podpora protifašistických aktivít   

Cieľom projektu je organizácia spomienkových osláv a pietnych aktov pri príležitosti 

významných výročia pamätných dní SR. 

Termín: apríl - máj 

Požadovaná suma: 2 300,- € 

Celkové náklady: 2 300,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 100,- € 

2017 vo výške 600,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.20. Občianske združenie Jokerit – žolík vo svete športu 
Sídlo: Smolenícka 12, 851 05, Bratislava 

Projekt: Výchova mládeže formou hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka 

Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť mládežníckych mužstiev hokejbalu, ktorý zahŕňa 

najmä nákup športových pomôcok a úhradu nákladov. 

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 25 000,- € 

Celkové náklady : 50 000,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2012 vo výške 1 500,- € 

2013 vo výške 1 500,- € 

2014 vo výške 2 000,- € 

2017 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.21. Občianske združenie TOP Liga 

Sídlo: Jašíkova 24, 821 03, Bratislava 

Projekt: detská súťaž v malom futbale 

Cieľom projektu je vytvorenie detskej ligy v malom futbale pre žiakov 3.-4. ročníka 

základných škôl v Petržalke a poskytnúť im podmienky profesionálnych futbalistov 

Termín: marec - september 

Požadovaná suma: 4 500,- € 

Celkové náklady: 9 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.22. Be Cool, s.r.o. 

Sídlo: Nevädzová 6, 821 01, Bratislava 

Projekt: ČSOB Bratislava maratón 

Cieľom projektu prestížne bežecké podujatie, ktoré zahajuje bežeckú sezónu na Slovensku. 

Termín: apríl 

Požadovaná suma: 2 500,- € 

Celkové náklady: 350 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2017 vo výške 300,-€  

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.23. Občianske združenie Na hrane 

Sídlo: Vyšehradská 6, 851 06, Bratislava 

Projekt: Slnečné hodiny – údržba a lezecká súťaž 

Cieľom projektu je znova oživiť jedinečnú funkčnú pamiatku a lezeckú stenu opätovne 

odovzdať verejnosti. 

Termín: apríl - november 

Požadovaná suma: 7 950,- € 

Celkové náklady: 15 834,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

Oddelenie nakladania s majetkom - majetok nie je v správe mestskej časti. 

 

 

4.24. 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 činnosti klubu a organizácie významných turnajov 

Termín: apríl - november 

Požadovaná suma: 4 400,- € 

Celkové náklady: 23 500,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 1 000,- € 

2017 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.25. Občianske združenie Slovakia karting club 

Sídlo: Jasovská 10, 851 07, Bratislava 

Projekt: majstrovstvá sveta vo vytrvalostných pretekoch 

Cieľom projektu je účasť na majstrovstvách sveta v Taliansku 

Termín: jún 

Požadovaná suma: 5 100,- € 

Celkové náklady: 12 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 500,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.26. Občianske združenie Deti na štarte 
Sídlo: Žehrianska 4, 851 07, Bratislava 

Projekt: týždeň športu s gepardom 

Cieľom projektu je organizácia štyroch športových podujatí. 

Termín: máj 

Požadovaná suma: 18 700,- € 

Celkové náklady : 19 700,- € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali. 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.27. Občianske združenie Beh si ty 

Sídlo: Fadruszova 11, 841 05, Bratislava 

Projekt: Run fest Petržalka  

Cieľom projektu je organizácia, príprava a realizácia celodenného bežeckého festivalu, ktorý 

sa uskutoční 16.06.2018 v Sade Janka kráľa. 

Termín: apríl - jún 

Požadovaná suma: 5 000,- € 

Celkové náklady: 30 000,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2017 vo výške 1 700,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.28. Občianske združenie Slovenská Triatlonová akadémia 

Sídlo: Zadunajská cesta 27, 851 01, Bratislava 

Projekt: Pressburg triathlon 2018 

Cieľom projektu je organizácia, príprava a realizácia edukačno-športového podujatia, ktorý sa 

uskutoční 09.06.2018 v MČ Bratislava-Petržalka. 

Termín: máj - jún 

Požadovaná suma: 10 000,- € 

Celkové náklady: 40 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.29. Občianske združenie Spoločnosť priateľov športu 

Sídlo: Tupolevova 22, 851 01, Bratislava 

Projekt: Príprava a realizácia športovo-kultúrneho podujatia v rámci tábora  

Cieľom projektu je organizácia športovo, výchovno-vzdelávacieho a kultúrneho projektu 

v prírode. 

Termín: júl 

Požadovaná suma: 6 950,- € 

Celkové náklady: 25 760,- € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2017 vo výške 300,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 
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4.30. Zväz potápačov Slovenska 

Sídlo: Wolkrova 4, 851 01, Bratislava 

Projekt: 1. Kolo European international cup 

Cieľom projektu je podpora organizačného zabezpečenia podujatia celoštátneho 

a medzinárodného významu vo sfére vrcholového a výkonnostného športu uskutočneného 

v MČ Bratislava-Petržalka, ktorého organizáciou bol poverený Zväz potápačov Slovenska 

Termín: marec - júl  

Požadovaná suma: 2 500,- € 

Celkové náklady: 7 700,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2017 vo výške 2 000,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.31. Občianske združenie Jeden23223 

Sídlo: Mamateyova 12, 851 04, Bratislava 

Projekt: zakúpenie mobilného parketu 

Cieľom projektu je zakúpenie kvalitného parketu pre uznávanú medzinárodnú súťaž 

Termín: júl - august 

Požadovaná suma: 12 870,- € 

Celkové náklady: 21 450,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2018 vo výške 2 000,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.32. Dansovia, s.r.o. 

Sídlo: Krásnohorská 3, 851 07, Bratislava 

Projekt: zakúpenie LED svietidiel 

Cieľom projektu je kúpa a inštalácia LED osvetlenia, zdravšieho a ekologickejšieho 

osvetlenia pre deti i dospelých v tanečnej škole Dansovia 

Termín: júl 

Požadovaná suma: 4 091,82,- € 

Celkové náklady: 6 819,70,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka doposiaľ nezískali 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 


