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1. Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j  e 
 

poskytnutie dotácií na základe odporúčania odborných komisií a následnej dohody 

predsedov komisii: 

 

 

1. SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ na projekt „ Terénna sociálna služba – prepravná 

služba SČK“ v sume 0,- EUR.  

2. OZ Slovenská kanoistika na projekt „ Súťaž Olympijských nádejí“ v sume 2 356,- 

EUR.  

3. OZ DOMOV PRE KAŽDÉHO na projekt „Domov pre každého 2019 – útulok, 

nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny“ v sume 900,- EUR.  

4. OZ Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných 

Slovákov, Na hrádzi 193/67, 851 10 Bratislava na projekt „Ulice a námestia 

BRATISLAVA – PETRŽALKA LÚKY“ v sume 1765,- EUR.  

5. OZ Športový klub polície-oddiel vodného slalomu a zjazdu na projekt „leto s kajakom“ 

v sume 2 453,- EUR.  

6. BE COOL, s.r.o., na projekt „ČSOB Zimná séria, ČSOB Bratislava Marathon, Telekom Night 
Run, dm ženský beh“   v sume 1 603,- EUR.  

7. Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, na 

projekt „Spoločne vytvorme farebný svet“ v sume 1500,- EUR.  

8. OZ AMAVET na projekt „Festival vedy a techniky AMAVET 2019“ v sume 1000,- 

EUR. 

9. Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINUS 

v Bratislave na projekt „ We swim to Tokyo – Plávame do Tokia“  v sume 500,- EUR. 

10. KOI – rybársky klub nepočujúcich na projekt  na projekt „ Športovo – rybárske 

preteky Feeder, Športovo – rekreačné aktivity“ v sume 500,- EUR. 

11. OZ Petržalčanka na projekt „Ľudová pieseň v srdci Petržalčanky“ v sume 2 023,- 

EUR.  
12. OZ Beachvolleyball na projekt „Séria beachvolejbalových turnajov: Beach Draždiak 

Series Summer 2019“ v sume 2 405,- EUR.  

13. Rodičovské združenie Borkáčik, Bohrova 1, 851 01 Bratislava na projekt „Spoločne za 

dobrú vec“ v sume 1000,- EUR. 

14. OZ SPOLU, Gessayova41, 851 03 Bratislava na projekt „Keramický krúžok (vybavenie 

rehabilitačného strediska keramickou vypaľovacou pecou a hrnčiarskym kruhom“) 

v sume 1 500,- EUR.  

15. OZ SPOLU, Gessayova41, 851 03 Bratislava na projekt „Rekondičný pobyt pre 8 

klientov s trvalým pobytom v MČ Petržlaka“ v sume 500,- EUR. 

16. OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrová 8, 815 72 BHratislava  na 

projekt „Podpora protifašistických aktivít medzi členmi SZPB, obyvateľmi Petržalky a 

osobitne petržalskej školopovinnej mládeže“ v sume ...  

17. TK Dansovia s.r.o., Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava na projekt „Kúpa a inštalácia 

LED osvetlenia, zdravšieho a ekologického osvetlenia pre deti i dospelých v tanečnej 

škole Dansovia, Petržalka“ v sume 0,- EUR.  

18. OZ Jeden 23223, Mamateyova 12, 851 04 Bratislava na projekt „ Grand Gala 2016“ 

v sume 0,- EUR. 
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19. OZ ULITA, Kopčianska 90, 851 01 Bratislava  na projekt „Preventívne, vzdelávacie, 

poradenské a voľnočasové aktivity KC Kopčany“ v sume 2 500,- EUR. 
20.  OZ Pedál, Holubyho 8, 811 03 Bratislava na projekt „Prestavba bikrosovej dráhy 

v Petržalke na pump track – DUAL LINE“ v sume 2 453,- EUR. 

21. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šusteková 33, 851 04 Bratislava na projekt 

„Výmena hracieho prvku "Domček so šmýkľavkou" v sume 1 000,-EUR. 

22. OZ LÚČKA, Bohrova 5, 851 01 Bratislava na projekt „Sústredenie DFS Lúčka“ v sume 

2 000,- EUR. 
23. OZ LÚČKA, Bohrova 5, 851 01 Bratislava na projekt  „DFS Lúčka na Zi-lan 

International Childrens Folklore and Folkgame Festival“ v sume 0. 

24. OZ Život v meste, A.Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava na projekt „Hravo - zdravo - 

projekt zdravého života pre deti aj zdravotne oslabené deti na ZŠ v Petržalke „ v sume... 

25. OZ Beh si ty, Fadruszova 11, 841 05 Bratislava na projekt „Run Fest Petržalka“ v sume 

2 478,- EUR.  
26. OZ Presadíme, Mamateyova 9, 851 04 Bratislava na projekt „5.ročník Projektu 

Marsiliius - GIFT „ v sume...  

27. OZ Hájenka, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „DFS Hájenka - celoročná 

činnosť 2019“ v sume 2 000,-EUR. 

28. OZ Hájenka, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „DFS Hájenka - 

8.medzinárodný detský folklórny festival "Skoči kolo da skočimo" v Podgorici, Čierna 

Hora“ v sume 0,-EUR. 

29. OZ Deti na štarte, Žehrianska 4, 851 07 Bratislava na projekt „Detský atletický 

štvorboj s gepardom 3. a 4. Kolo“ v sume 2 040,- EUR.  

30. OZ Stále odborné sypmózium, Straková 228/5, 811 01 Bratislava na projekt 

„Celočtátna súťaž v rečníckych prejavoch žiakov ZŠ a SŠ "Mládež a odkaz A. Dubčeka" 

v sume 500,-EUR.  
31. OZ Slovakia Karting Club, Jaovská 10, Bratislava na projekt „Majstrovstvá sveta 

motokár Sodi World Series 2019 v Španielsku“ v sume 1 433,- EUR.  

32. OZ Odyseus, Haánová 10, 85223 Bratislava na projekt „Zabezpečenie dostupnosti 

služieb terénnej sociálnej práce a harm reduction služieb“ v sume 1 552,- EUR.  

33. OZ Vagus, Račianska 78, 831 02 Bratislava na projekt „Streetwork (zabezpečenie a 

podporenie chodu projektu)“ v sume 1 550,- EUR.  

34. OZ Mladé talenty Slovenska, Romanova 27, 85102 Bratislava na projekt „Podpora 

talentovaného tanečného páru Patrik Buda a Silvia Budová z Petržlaky“ v sume 1 925,-

EUR.  
35. OZ Slovenská federácia ICE CROSS, Jasovská 39, 85107 Bratislava na projekt 

„Svetový šampionát Red Bull Crashed Ice pre dvoch jazdcov na troch pretekoch“ 

v sume 1 239,- EUR.  
36. OZ Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 Bratislava na projekt „Domov na pol ceste 

(prevádzka)“ v sume 1 000,- EUR.  

37. Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31, 851 03 Bratislava na projekt „Hracie prvky 

v Areáli dvora pri MŠ Lachova 31“ v sume 1 000,- EUR.  

38. FO Roman Rybár, Furdekova 10, 851 03 Bratislava na projekt „"Petržalský festival" 

v sume 2 500,- EUR.  

39. OZ KASPIAN, Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava na projekt "Pod strechou v 

KASPIAN-e" v sume 1 500,- EUR.  

40. OZ Poradenské Centrum Nádej, Mokrohájska 3, 841 04 Bratislava na projekt 

„Obnova interiérového zariadenia utajeného ubytovania“ v sume 1 500,-  EUR.  
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41. OZ POLENO, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava na projekt „Letenky pre súbor Poleno 

do Machačkaly a späť (medzinárodný festival folklóru a tradičnej kultúry Highlanders)“ 

v sume 2 000,- EUR.  
42. OZ Tenisová škola Petržalka, Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava na projekt 

„Pravidelný šport deťom a mládeži“ v sume 2 259,- EUR.  

43. OZ Bratislavský chlapčenský zbor, Gerulatská 2, 851 10 Bratislava na projekt „Letná 

hudobná škola pre chlapcov“ v sume 2 105,- EUR.  

44. OZ Slovenská Triatlonová Akadémia, Zadunajská 27, 851 0 1Bratislava na projekt 

„PRESSBURG TRIATHLON 2019“ v sume 2 186,- EUR.   

45. DEPAUL SLOVENSKO n.o., Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava na projekt 

„Zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova“ v sume 900,- EUR.  

46. OZ Múzeum Petržalského opevnenia, Belinského 7, 851 01 Bratislava na projekt 

„Múzeum petržalského opevnenia v bunkri B-S 4 Lány“ v sume 3 500,- EUR.  

47. OZ Športová škola karate, Tupolevova 20,. 851 01 Bratislava na projekt 

„Modernizácia posilňovne“ v sume 2 429,- EUR. 

48. OZ Materské centrum BUDATKO, Holíčska 30, 851 05 Bratislava na projekt 

„Praktickejšie, hravejšie BUDATKO v pohybe“ v sume 1 500,- EUR.  

49. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 na projekt „Revtializácia areálu MŠ 

Ševčenkova 35 - Telocvičňa - V zdravom tele zdravý duch“ v sume 1000,- EUR.  

50. OZ krasy terasy, Jankolova 2, 851 04 Bratislava na projekt „Terasy 2025 ( podujatie 

zamerané na otvorenie diskusie o petržalských terasách pri bytových domoch)“ v sume 

2 000,- EUR. 
51. OZ JOKERIT, Smolenícka 12, 851 05 Bratislava na projekt „Výchova mládeže formou 

hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka na organizovaných súťažiach v roku 2019“ 

v sume 2 405,- EUR. 
52. OZ DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova, 

Mamateyova 4, 851 04 Bratislava na projekt "Darujem čas mladým" - 6 táborových podujatí 

,v sume 2 500,-EUR.  

 

 

 

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. 
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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. Nie všetky 

komisie postupovali podľa § 6 ods. (4) a (5) predmetného VZN. 

 

Celková suma navrhovaných dotácií predstavuje čiastku 72 936,- eur. Súčet pridelených 

prostriedkov za jednu oblasť podľa § 3 nepresiahol 40% všetkých prideľovaných prostriedkov 

z rozpočtu MČ v pôsobnosti miestneho zastupiteľstva. 

 

Materiál prerokovala miestna rada dňa 14.05.2019. 

 

 

3. Starosta k 30.04.2019  poskytol dotácie: 
 

žiadateľ so sídlom na projekt dotácia 

 

OZ Slovenské ľadové 

medvede   

Račianska 137, 831 02 

Bratislava  

Zimné plávanie otužilcov  200,- € 

OZ KASPIAN Furdekova 6/A, 851 03 

Bratislava  

Zabezpečenie sociálnych služieb 

a voľnočasových aktivít pre deti 

a mládež  

800,-€ 

OZ DO Bratislavský 

Fénix  

Bulíková 3, 851 04 

Bratislava  

„Učíme sa pre budúcnosť“ 320,-€ 

Bratislavský spolok 

nepočujúcich 1930  

Haanova 10, 852 23 

Bratislava  

Soc.-rehabilitačný projekt aktivít 

nepočujúcich občanov  

300,-€ 
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Rodičovské združenie 

Borkáčik 

Bohrova 1, 851 01 

Bratislava  

Slávnostná akadémia pri 

príležitosti 30. Výročia založenia 

MŠ Bohrova  

500,-€ 

Spolok ochrancov vody  Veternicová 1, 841 05 
Bratislava  

Zakúpenie AED – automatický 
elektronický defibrilátor   

1260,-€ 

OZ PERUN  Hečkova 24, 831 51 
Bratislava  

BRATISLAVA SUP RACE 2019 320,-€ 

OZ STOPA Slovensko  Pražská 33, 811 04 
Bratislava  

„Byť prvý“ 400,-€ 

 

4. Zoznam žiadostí v sume nad 2000,- €   

 

 

4.1. SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ 

Sídlo: Miletičová 59, 821 09 Bratislava  

Projekt: Terénna sociálna služba – prepravná služba SČK 

Cieľom projektu je zabezpečenie pomoci a skvalitnenie života odkázaných skupín 

obyvateľov: seniorov nad 62 rokov a osoby ŤZP a ich sprievodcovia  

Termín: celoročne 

Požadovaná suma: 3091,36  € 

Celkové náklady: 15 456,80  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2017 vo výške 600 € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu neodporúča. Naša MČ má prepravnú službu.  

 

4.2. OZ Slovenská kanoistika  
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava  

Projekt: Súťaž Olypmijských nádejí  

Cieľom projektu je starostlivosť o reprezentáciu, najmä v rýchlostnej kanoistike a vodnom 

slalome, zabezpečiť kvalitnú prípravu naším reprezentantom a ich účasť na všetkých 

vrcholných podujatiach ako majstrovstvách sveta.  

Termín: január - september 

Požadovaná suma: 3000,- € 

Celkové náklady: 92 850,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.3. Občianske združenie Domov pre každého 

Sídlo: Stará Vajnorská 92, 831 04, Bratislava 

Projekt: Domov pre každého 2019 – útulok, nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny  

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

Petržalka. 

Termín: marec - december 

Požadovaná suma: 10 000,- € 



7 

 

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,- € 

2016 vo výške 7 000,- € 

2017 vo výške 4 688,- € 

2018 vo výške 2715,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotáciu odporúča. 

 

 

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

zahraničných Slovákov,  

Sídlo: Na hrádzi 193/67, 851 10 Bratislava 

Projekt: Publikácia „Ulice a námestia BRATISLAVA – PETRŽALKA LÚKY“ 

Cieľom publikácie bude priblížiť miestopis jednotlivých ulíc, ich vznik, charakter, 

pomenovanie, umiestnenie.  

Termín: 2019 

Požadovaná suma: 3 650,- € 

Celkové náklady: 3 650,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2018 vo výške 1 500,- € na prípravu a vydanie publikácie “Ulice a námestia. Bratislava – 

Petržalka. Háje, Starý háj, Zrkadlový háj, Ovsište“  

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.5. Občianske združenie Športový klub polície – oddelenie vodného slalomu a zjazdu  

Sídlo: Záporožská 8, 851 01 Bratislava  

Projekt: „Leto s kajakom“  

Cieľom projektu je počas leta zabezpečiť denné tábory pre bratislavské deti a dať im tak 

možnosť stráviť dni v prekrásnej prírode okolia Dunaja.  

Termín: apríl – september 2019 

Požadovaná suma: 5000,- € 

Celkové náklady: 10000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2013 vo výške 1500,- €  300,-  € 400,- € 

2014 vo výške 3000,- € 

2015 vo výške 5 000,-  € 

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

2017 vo výške 1 500,- € 

2018 vo výške 16 087,91 € 

    

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča.  
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4.6. BE COOL, s.r.o.  

Sídlo: Krajinská 37, 821 06 Bratislava   

Projekt: „ČSOB Zimná séria, ČSOB Bratislava Marathon, Telekom Night Run, dm ženský 

beh“  

Cieľom projektu je podporovať rozvoj športu a telesných aktivít, najmä bežeckého športu 

medzi širokou športovou verejnosťou a rekreačnými športovcami bez rozdielu veku 

a výkonnostnej úrovne.   

Termín: 9.3. – 14.09.2019  

Požadovaná suma: 11 500,- € 

Celkové náklady: 540 000, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2015 vo výške 250,-  € 

2016 vo výške 250,- €       

2017 vo výške 300,- € 

2018 vo výške 600,- € a 1100,- €  

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie neodporúča . Žiadosť nie je v súlade 

s VZN 7/2015. Ide o komerčné podujatie.  

 

 

4.7. Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke  

Sídlo: Turnianska 10, 851 07 Bratislava    

Projekt: Farby 2019 „Spoločne vytvorme farebný svet“   

Cieľom projektu je pokračovanie kultúrneho podujatia každoročne organizovaného OZ 

Impulz. Vzhľadom na pozitívne ohlasy urobiť z predstavenia tradíciu.    

Termín: Máj – Jún 2019  

Požadovaná suma: 2 970,- € 

Celkové náklady: 4 152, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 2 700,- €       

2018 vo výške 270,- €   

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.8. Asociácia pre mládež vedu a techniku – občianske združenie   

Sídlo: Hagarova 4 , 831 52  Bratislava    

Projekt: Festival vedy a techniky AMAVET 2019   

Cieľom projektu je už 22 rokov rozíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy 

a techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých 

škôl, orientovaného na potreby praxe a zvýšiť kvalitu vzťahov medzi pedagogickými, 

vedeckými pracovníkmi a študentami s cieľom podpory ich autority v spoločnosti.     

Termín: 1.9. – 15.11.2019  

Požadovaná suma: 4 000,- € 

Celkové náklady:    26 100, -  € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2016 vo výške 500,- €       

2016  vo výške 300, - €   

2017 vo výške 300,- €       

2018 vo výške 600,- €   

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.9. Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINUS v Bratislave 

Sídlo: Gabčíkova 8, 841 04 Bratislava     

Projekt: We swim to Tokyo – Plávame do Tokia   

Cieľom projektu je rozvoj plaveckých zručností a kondície smerom k účasti na majstrovstvá 

sveta 2019 a paralympijské hry v Tokiu 2020.     

Termín: Marec – December 2019  

Požadovaná suma: 6 000,- € 

Celkové náklady:    45 000, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

2018 vo výške 2 197,- € 

2017 vo výške 400,- € 

2016 vo výške 2 500,- € 

Oddelenie školstva a športu konštatuje, že sídlo ani činnosť neprebieha v MČ BA – 

Petržalka.  

 

 

4.10. KOI – Rybársky klub nepočujúcich 

Sídlo: Rajecká 32, 821 07 Bratislava     

Projekt: Športovo – rybárske preteky Feeder   
Cieľom projektu je podpora rybárstva.     

Termín: Máj – September 2019  

Požadovaná suma: 2 690,- € 

Celkové náklady:    3 550, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.11. OZ Petržalčanka 

Sídlo: Furdekova 4, 851 03 Bratislava      

Projekt: „Ľudová pieseň v srdci Petržalčanky“    

Cieľom projektu je vrátiť slovenským ľudovým piesňam to, čo znamenali pre státisíce 

Slovákov v minulosti. Obnoviť spomienky na mladosť svoju i svojich rodičov.  

Termín: Febr.- Dec. 2019  

Požadovaná suma: 6 000,- € 

Celkové náklady:    9 500, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
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Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča poskytnúť na doplnenie krojov a dopravu 

do výšky 2000 EUR.  

 

 

4.12. OZ Beachvolleyball club Bratislava 

Sídlo: Bebravská 11, 821 07 Bratislava       

Projekt: „Séria beachvolejbalových turnajov: Beach Draždiak Series Summer 2019“    

Cieľom projektu je séria beachvolejbalových turnajov pre širokú verejnosť na amatérskej, 

výkonnostnej aj profesionálnej úrovni. Po úspešných minulých ročníkoch v sezóne 2017 

a 2018 s vysokým záujmom hráčov sa aj v letnej sezóne 2019 v 12tich turnajových dňoch, 

uskutoční tridsaťšesť turnajov rozdelených na skupiny Muži, Ženy, Mix a poda výkonnostnej 

kategórii.   

Termín: Apríl – Sept. 2019  

Požadovaná suma: 3 000,- € 

Celkové náklady:    4 800, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

 

Oddelenie kultúry  poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.13. Rodičovské združenie BORKÁČIK 

Sídlo: Bohrova 1, 851 01 Bratislava        

Projekt: „Spoločne pre dobrú vec“   

Cieľom projektu je pokračovať v rekonštrukcii edukačno-spoločenskej miestnosti. Miestnosť 

má multifunkčné využitie  a je využívaná denne. Slúži primárne na edukáciu detí 

navštevujúcich materskú školu, na besedy, vystúpenia umelcov, vystúpenia detí pre rodičov, 

na výučbu cudzích jazykov, krúžkovú činnosť, alebo ako spoločenská miestnosť na 

organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných škôlkou.    

Termín: 01.05. – 31.10.2019  

Požadovaná suma: 4 000,- € 

Celkové náklady:    5 500, -  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

 

Oddelenie kultúry  poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.14. OZ SPOLU 

Sídlo: Gessayova 41, 851 03 Bratislava         

Projekt: „Keramický krúžok“  (vybavenie rehabilitačného strediska keramickou vypaľovacou 

pecou a hrnčiarskym kruhom)“ 

Cieľom projektu je pôsobiť relaxačne, rozvíjať fantáziu, tvorivosť a stimulovať jemnú 

motoriku. Využitie zariadení a pomôcok je možné aj v ďalších plánovaných aktivitách OZ 

ako sú kurzy, tvorivé dielne a workshopy.     

Termín: od 1.9.2019 – dlhodobo   

Požadovaná suma: 2 120,50  € 

Celkové náklady:    2 120,50   € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 
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Oddelenie sociálnych vecí  poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.15. OZ SPOLU 

Sídlo: Gessayova 41, 851 03 Bratislava         

Projekt: „Rekondičný pobyt pre 8 klientov s trvalým pobytom v MČ Petržlaka“ 

Cieľom projektu je Rekondičný pobyt pre 8 klientov s trvalým pobytom v MČ Petržalka. 

Súčasťou pobytu je celodenný výlet do Banskej Štiavnice spojený s prehliadkou historických 

pamiatok. Rekondičný pobyt je zameraný aj na organizovanie športových a pohybových 

aktivít k čomu je potrebné športové vybavenie vhodnými športovými potrebami, ktoré 

umožnia rozvíjať pohybové schopnosti klientov.  

Termín: od 16.9.2019 – 20.09.2019   

Požadovaná suma: 2 210  € 

Celkové náklady:    3 285   € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

 

Oddelenie sociálnych vecí  poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.16. OZ Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Sídlo: Štúrová 8, 815 72 Bratislava 

Projekt: Podpora protifašistických aktivít medzi členmi SZPB, obyvateľmi Petržalky a 

osobitne petržalskej školopovinnej mládeže 

Cieľom projektu je organizovanie spomienkových osláv a pietnych aktov pri významných 

výročiach a pamätných dňoch SR  

Termín: od Apríl 2019 -    

Požadovaná suma: 2 300  € 

Celkové náklady:    2 300   € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

  

4.17. TK Dansovia s.r.o.  

Sídlo: Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava  

Projekt: Kúpa a inštalácia LED osvetlenia, zdravšieho a ekologického osvetlenia pre deti i 

dospelých v tanečnej škole Dansovia, Petržalka 

Cieľom projektu je dokúpiť a nainštalovať LED osvetlenie v priestoroch šatní a v priestoroch 

sociálnych zariadení tanečnej školy nakoľko tam ešte chýba. Projekt priamo napľňa stratégiu 

rozvoja kultúry mesta a samosprávy.  

Termín: Jún – Júl 2019    

Požadovaná suma: 3 200  € 

Celkové náklady:    4 480  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

V roku 2018 vo výške 2000 ,- € 
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Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie neodporúča poskytnúť dotáciu na osvetlenie 

(investícia do cudzieho majetku) 

 

 

4.18. OZ Jeden 23223  

Sídlo: Mamateyova 12, 851 04 Bratislava   

Projekt: Grand Gala 2019 

Cieľom projektu je 5.ročník medzinárodnej tanečnej súťaže Grand Gala 209. Grand Gala je 

súťaž venovaná primárne detským a juniorským kategóriám. Koná sa v TK Slávia Agrofert, 

Májová 21, Petržalka.  

Termín: 10.02.2019     

Požadovaná suma: 8 560,-  € 

Celkové náklady:    40 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

V roku 2018 vo výške 4 000 ,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča poskytnúť dotáciu v primeranej výške 

v zmysle VZN.  

 

 

4.19. OZ ULITA  

Sídlo: Kopčianska 90, 851 01 Bratislava    

Projekt: Preventívne, vzdelávacie, poradenské a voľnočasové aktivity KC Kopčany   

Cieľom projektu je vytvárať deťom a mladým ľuďom priestor na aktívne a zmysluplné 

trávenie voľného času v rámci ktorých môžu rozvíjať svoje zručnosti. Deťom, mládeži a ich 

rodičom pomáhať hľadať riešenia v náročných životných situáciách, do ktorých sa dostávajú. 

Zlepšiť školskú úspešnosť žiakov základných a špeciálnych základných škôl, Vytvárať 

priestor pre stretnutia obyvateľov sídliska v príjemnej atmosfére, budovať u detí kladný vzťah 

k miestu, kde žijú a zapájať samotných obyvateľov do úprav verejného priestoru.  

Termín: r. 2019     

Požadovaná suma: 4 000,-  € 

Celkové náklady:    68 3000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali v rokoch: 

V roku 2014 vo výške 3 000 ,- € 

V roku 2015 vo výške 3 000 ,- € 

V roku 2016 vo výške 3 200 ,- € 

V roku 2017 vo výške 2 000 ,- € 

V roku 2018 vo výške 1 000 ,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.20. OZ Pedál  

Sídlo: Holubyho 5, 811 03 Bratislava    

Projekt: Prestvaba bikrosovej dráhy v Petržalke na pump track - DUAL LINE    

Cieľom projektu je prestavba existujúceho zanedbaného športového areálu – bikrosovej 

cyklistickej dráhy a priľahlého lesíka na verejné športovisko tzv. pumptrack pre širokú 

verejnosť s asfaltovým povrchom.  
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Termín: Jún – Október  2019     

Požadovaná suma: 33 965,-  € 

Celkové náklady:    222 635,73  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

Údržba areálu starej BMX dráhy na Haanovej ulici – 200 € 

Projektová dokumentácia pre PumpPark na Haanovej ulici – 150 € 

Údržba areálu lesíka pri starej BMX dráhe na Haanovej ulici – 1 000€ 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.21. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Šusteková 33 

Sídlo: Šusteková 33, 851 04 Bratislava 

Projekt: Výmena hracieho prvku "Domček so šmýkľavkou" 

Cieľom projektu je revitalizovať detské ihrisko v areáli materskej školy. Prioritou je výmena 

hracích prvkov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné predpisy za nové, bezpečné, inšpirujúce deti 

a rozvíjajúce ich fantáziu.  

Termín: Január - August  2019     

Požadovaná suma: 2001,-  € 

Celkové náklady:    5000  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.22. OZ LÚČKA, Bohrova 5, 851 01 Bratislava  

Sídlo: Bohrova 5, 851 01 Bratislava 

Projekt: Sústredenie DFS Lúčka  

Cieľom projektu je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Tanečnou 

formou sa snažíme zachovať a spracovať pre ´dalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky. 

Zároveň sa súbor stará o voľný čas, kultúrne vyžitie a do určitej miery aj o výchovu aspoň 

malej skupiny bratislavských detí. Vďaka sústredeniu budeme môcť s deťmi nacvičiť kvalitný 

program ľudových tancov a piesní z rôznych regiónov Slovenska a prezentovať sa tak na 

verejnom predstavení. Vďaka sústredeniu môžeme trénovať celé deni, nakoľko nacvičiť 

kvalitný program je časovo náročné. Deti si v´daka sústredeniu upevňujú vzťahy medzi 

sebou, ale aj s vedúcimi a celkovo sa zlepšuje kolektív súboru.  

Termín: 21.3. – 24.03.2019     

Požadovaná suma: 5 000,-  € 

Celkové náklady:    6 800,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

V roku 2013 vo výške 300,- € 

V roku 2014 vo výške 300 ,- € 

V roku 2017 vo výške 700,- € 

V roku 2017 vo výške 4 450 ,- € 

V roku 2017 vo výške 1 000 ,- € 

V roku 2018 vo výške 3 500,- € 

V roku 2018 vo výške 1 000,- € 
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Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča riešiť  FS Lúčka komplexne (podané 

ďalšie 2 žiadosti) dohodou o spolupráci, novým VZN – ako športové kluby, alebo 

jednorázovou dotáciou všeobecne na činnosť.  

 

4.23. OZ LÚČKA, Bohrova 5, 851 01 Bratislava  

Sídlo: Bohrova 5, 851 01 Bratislava 

Projekt: DFS Lúčka na Zi-lan International Childrens Folklore and Folkgame Festival 

Cieľom projektu je zachovávať duchovné bohatstvo a tradície slovenského ľudu. Tanečnou 

formou sa snažíme zachovať a spracovať pre ´dalšie generácie piesne, tance a ľudové zvyky. 

Zároveň sa súbor stará o voľný čas, kultúrne vyžitie a do určitej miery aj o výchovu aspoň 

malej skupiny bratislavských detí. Reprezentácia folklórneho súboru a s tým spojená 

reprezentácia slovenskej kultúry je veľmi dôležitá doma i v zahraničí. Tento rok sa detský 

folklórny súbor zúčastní medzinárodného folklórneho festivalu v meste Yi-lan na ostrove 

Taiwan, kde vystúpime spolu s 20 zahraničnými hosťami. Vďaka zájazdu v zahraničí na 

medzinárodnom festivale takéhoto rozmeru sa znovu posunie vedomie o slovenskej kultúre 

a takisto upevní kolektív v súbore. Nakoľko celý rok s deťmi trénujeme a absolvujeme 

vystúpenia, zájazd do zahraničia je pre nich odmena za výkon, ktorý podávajú a radosť, ktorú 

rozdávajú po celý rok.  

Termín: február – júl 2019 

Požadovaná suma: 20 000,-  € 

Celkové náklady:    24 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

V roku 2013 vo výške 300,- € 

V roku 2014 vo výške 300 ,- € 

V roku 2017 vo výške 700,- € 

V roku 2017 vo výške 4 450 ,- € 

V roku 2017 vo výške 1 000 ,- € 

V roku 2018 vo výške 3 500,- € 

V roku 2018 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča riešiť komplexne príspevkom na 

činnosť FS.  

 

 

4.24. OZ Život v meste,  

Sídlo: A.Gwerkovej 13, 851 04 Bratislava 

Projekt: Hravo - zdravo - projekt zdravého života pre deti aj zdravotne oslabené deti na ZŠ v 

Petržalke  

Cieľom projektu je aby si žiaci nie len osvojili pozitívne návyky spojené  triedením odpadu, 

ale aby v triedení videli zmysel. Prevedieme ich cestou dopadu, napríklad od vhodenia PET 

fľaše do žltej nádoby, cez proces recyklácie až po finálne produkty, ktoré sa z PET fliaš 

vyrábajú. Projekt bude riešený formou workshopu, pretože nám záleží na spätnej väzbe.  

Termín: 01.05. – 31.12.2019 

Požadovaná suma: 6 000,-  € 

Celkové náklady:    15 150,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

Organizovanie MDD v Ovsišti: 1 x 250,- €, 1 x 300,- € 
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30.výročie založenia ZŚ Pankuchova (2018) – 854,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

4.25. OZ Beh si ty,  

Sídlo: Fadruszova 11, 841 05 Bratislava 

Projekt: „Run Fest Petržalka“  

Cieľom projektu je organizácia, príprava a realizácia celodenného bežeckého festivalu „Run 

fest Petržalka 2019“. Ide o 6.ročník tohto bežecky atraktívneho podujatia pre všetky vekové 

a záujmové kategórie. Poslaním organizácie je podporovať športovú činnosť občanov, 

zameranú predovšetkým na atletické aktivity a ostatné športové činnosti.  

Termín: jún – august  2019 

Požadovaná suma: 5 000,-  € 

Celkové náklady:    30 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

Na projekt „Run Fest Petržalka“ – 2 400,-€ 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.26. OZ Presadíme,  

Sídlo: Mamateyova 9, 851 04 Bratislava 

Projekt: 5.ročník Projektu Marsiliius - GIFT   

Cieľom projektu je interaktívne a edukačné pôsobenie na deti a mládež  v Petržalke, ktoré je 

tento rok výnimočne prispôsobené faktu, že sa oslavuje sto rokov od Pripojenia Petržalky 

k ČSR. Chceme rozvíjať  tvorivosť, občiansky princíp, identitu detí, vzťah k miestu kde žijú, 

ekológiu, riešenie klimatických zmien a riešenie násilia a extrémizmu (kurz nenásilnej 

komunikácie, kritického myslenia) 

Termín: marec - október 2019 

Požadovaná suma: 4 900,-  € 

Celkové náklady:    7 400,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2016 vo výške 500,- € 

2017 vo výške 200,- € 

2018 vo výške 1 900,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča poskytnúť v primeranej výške do 1000 EUR. 

 

 

4.27. OZ Hájenka,  

Sídlo: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 

Projekt:  DFS Hájenka - celoročná činnosť 2019 

Cieľom projektu je systematicky pracovať na rozvíjaní detí v rámci tradičnej ľudovej 

kultúry prostredníctvom pravidelných nácvikov a sústrední. Nácviky, ktoré sa konajú 4-krát 

do týždňa, sú základom pre tanečnú, spevácku a hudobnú prípravu detí.  

Termín: apríl – december 2019 

Požadovaná suma: 7 300,-  € 

Celkové náklady:    9 900,-  € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2017 vo výške 5 340,- € 

2018 vo výške 2 000,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča riešiť komplexne folklórne súbory formou 

spolupráce (VZN, jednoraz.dotacie). 

 

 

4.28. OZ Hájenka,  

Sídlo: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 

Projekt:  DFS Hájenka - 8.medzinárodný detský folklórny festival "Skoči kolo da 

skočimo" v Podgorici, Čierna Hora 

Cieľom projektu je možnosť účasťou na zahraničnom festivale prezentovať tradičnú ľudovú 

kultúru Slovenska, ale zároveň aj reprezentovať Bratislavu a MČ Petržalku, ako svoje miesto 

pôsobenia pred folklórnymi kolektívami z celého sveta. Hlavný m prínosom projektu bude 

cezhraničná spolupráca, nadviazanie kontaktov a výmena skúseností  

Termín: 9.7. – 16.7.2019 

Požadovaná suma: 6 700,-  € 

Celkové náklady:    8 640,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2017 vo výške 5 340,- € 

2018 vo výške 2 000,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča riešiť komplexne folklórne súbory formou 

spolupráce (VZN, jednoraz.dotacie)  

 

 

4.29. OZ Deti na štarte,  

Sídlo: Žehrianska 4, 851 07 Bratislava 

Projekt:  Detský atletický štvorboj s gepardom 3. a 4. kolo  

Cieľom projektu je rozvoj športu u detí  vo veku 5 do 12 rokov. Projekt je zameraný na 

športové disciplíny zábavnou formou bodovania.  

Termín: apríl – september 2019 

Požadovaná suma: 4 745,-  € 

Celkové náklady:    5 745,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

3 500,- € na týždeň športu s gepardom a Detský atletický štvorboj 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča čiastočne vyhovieť.  

 

 

4.30. OZ Stále odborné sypmózium,  

Sídlo: Straková 228/5, 811 01 Bratislava 

Projekt:  Celočtátna súťaž v rečníckych prejavoch žiakov ZŠ a SŠ "Mládež a odkaz A. 

Dubčeka" 

Cieľom projektu je súťaž organizovaná pre žiakov základných a stredných škôl scieľom 

oboznámiť sa nielen s osobnosťou A Dubčeka, ale aj inými významnými osobnosťami 
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slovenského národa. Ďalším z cieľov je aj zachovanie pamiatky na významné osobnosti 

slovenského národa, pozdvihnutie národnej hrdosti a sebavedomia mládeže a v neposlednom 

rade aj zlepšenie rečového prejavu a komunikácie mládeže. 

Termín: október – december 2019 

Požadovaná suma: 3 000,-  € 

Celkové náklady:    5 000 ,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.31. OZ Slovakia Karting Club,  

Sídlo: Jaovská 10, Bratislava  

Projekt:  Majstrovstvá sveta motokár Sodi World Series 2019 v Španielsku 

Cieľom projektu je vďaka umiestneniu na šiestom mieste v svetovej sérii Sodi World Series 

2018 aj na majstrovstvách sveta vo vytrvalostných pretekoch tímov v španielskej Valencii. 

Hlavnou činnosťou klubu je hľadanie a výchova mladých talentov pre preteky  motokár 

a následný rozvoj ich zručností.  

Termín: Jún - Júl 2019 

Požadovaná suma: 8 550,-  € 

Celkové náklady:    16 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2014 vo výške 500,- € 

2018 vo výške 2 500,- € 

 

Oddelenie školstva a športu poskytnutie dotácie odporúča.  

 

4.32. OZ Odyseus,  

Sídlo: Haánová 10, 85223 Bratislava 

Projekt:  Zabezpečenie dostupnosti služieb terénnej sociálnej práce a harm reduction 

služieb  

Cieľom projektu je znížiť riziká súvisiace s užívaním drog a s prácou v pouličnom 

sexbiznise prostredníctvom distribúcie a zberu použitých injekčných striekačiek, znížiť počet 

pohodených injekčných striekačiek a chrániť tak verejné zdravie, zabezpečiť ohrozeným 

komunitám prístup k sociálnej a zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť testovanie na krvou 

a pohlavne prenosné ochorenia, poskytovať informácie... 

Termín: Január – December 2019 

Požadovaná suma: 8 615,-  € 

Celkové náklady:    124 814,61,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2013 vo výške 3 000,- € 

2014 vo výške 3 000,- € 

2015 vo výške 500,- € 

2016 vo výške 2 500,- € 

2017 vo výške 1 900,- € 

2018 vo výške 2 169,- € 
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Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.33. OZ Vagus,  

Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava  

Projekt:  Streetwork (zabezpečenie a podporenie chodu projektu)  

Cieľom projektu je vyhľadávať a kontaktovať ľudí bez domova na území Bratislavy, 

znižovať riziká u ľudí bez domova spojené so životom na ulici, zvyšovať kvalitu života ľudí 

bez domova, zabezpečiť klientom základné životné potreby, zvyšovať informovanosť, 

znižovať stupeň sociálneho vylúčenia, zlepšovať zdravotný stav, resocializovať a integrovať 

ľudí bez domova... 

Termín: Január – December 2019 

Požadovaná suma: 3 000,-  € 

Celkové náklady:    104 036,53  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2013 vo výške 500,- € 

2014 vo výške 500,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.34. OZ Mladé talenty Slovenska,  

Sídlo: Romanova 27, 85102 Bratislava 

Projekt:  Podpora telntovaného tanečného páru Patrik Buda a Silvia Budová z 

Petržlaky  

Cieľom projektu je umožniť talentovanému mládežníckemu páru Patrik Buda – Silvia 

Budová, zúčastňovať sa na vystúpeniach, prehliadkach, súťažiach a na vzdelávacích akciách 

ako sú tanečné sústredenia, campy a tréningy, ktoré musia absolvovať na Slovensku 

a v zahraničí.  

Termín: Január – December 2019 

Požadovaná suma: 10 000,-  € 

Celkové náklady:    30 000  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2018 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča poskytnúť dotáciu v primeranej výške do 

3 000 EUR.  

 

 

4.35. OZ Slovenská federácia ICE CROSS,  

Sídlo: Jasovská 39, 85107 Bratislava  

Projekt: Svetový šampionát Red Bull Crashed Ice pre dvoch jazdcov na troch pretekoch  

Cieľom projektu je podpora a propagácia športu menom ICE CROSS, ide o zjazd na 

ľadových korčuliach dole ľadovým korytom. Hlavné preteky – svetový šampionát sa 

organizujú každoročne a býva vysielaný aj v TV. Šampionát je celosvetový a skladá sa z troch 

štyroch pretekov, ktoré sú organizované na rôznych miestach sveta 

Termín: Jún – December 2019 

Požadovaná suma: 3 400,-  € 
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Celkové náklady:    7 000  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

 

Oddelenie školstva a športu konštatuje, že žiadosť je v súlade s VZN 7/2015. Presahuje 

možnosti MČ.  

 

 

4.36. OZ Brána do života,  

Sídlo: Medveďovej 4, 851 03 Bratislava 

Projekt:  Domov na pol ceste (prevádzka)  

Cieľom projektu je poskytovať sociálne služby podľa platnej legislatívy fyzicky dospelej 

osobe , ktorá nemá zabezpečené ubytovanie a nachádza sa v nepriaznivej sociálnej situácii po 

skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení a je ohrozená sociálnym vylúčením. 

Termín: 1.4. – 31.12.2019 

Požadovaná suma: 15 000,-  € 

Celkové náklady:    101 509,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2015 vo výške 3 000,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.37. Rodičovské združenie pri MŠ Lachova 31,  

Sídlo: Lachova 31, 851 03 Bratislava 

Projekt:  Hracie prvky v Areáli dovra pri MŠ Lachova 31 

Cieľom projektu je vytvoriť na  školskom dvore edukačný priestor, ktorý bude určený na 

hranie detí a rozvíjanie ich fantázie, podporovanie medziľudských vzťahov, vzťahov 

k profesijným povolaniam a pravidlám dopravy.  

 

Termín: do dvoch mesiacov po schválení  

Požadovaná suma: 3 225,-  € 

Celkové náklady:    3 225,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2018 vo výške 1 000,- € 

 

Oddelenie školy a športu poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.38. FO Roman Rybár,  

Sídlo: Furdekova 10, 851 03 Bratislava 

Projekt:  "Petržalský festival" 

Cieľom projektu je osloviť najmä Petržalčanov v podobe rozlúčky s letom formou spojenia 

hudobných, kulinárskych, kultúrnych a športových zážitkov oslovujúcich všetky vekové 

kategórie (deti, mládež, dospelí aj seniori).  

Termín: 7.9. – 8.9.2019  

Požadovaná suma: 8 400,-  € 

Celkové náklady:    120 000,-  € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie neodporúča (ide o komerčné podujatie so vstupným).  

 

4.39. OZ KASPIAN,  

Sídlo: Furdekova 6/A, 851 03 Bratislava 

Projekt:  "Pod strechou v KASPIAN-e" 

Cieľom projektu je podpora činnosti organizácie a prevencia zhoršenia aktuálneho stavu 

strechy budovy nízkoprahového klubu KASPIAN. Realizáciou projektu chceme predísť 

havarijnému stavu strechy a ďalšiemu poškodzovaniu budovy samotnej, čím by došlo ku 

kumulácii škôd a zvýšeniu nákladov na prinavrátenie jej stavu bez závad.  

Termín: Máj – November 2019   

Požadovaná suma: 8 400,-  € 

Celkové náklady:    14 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2013 vo výške 1 000,- € 

2014 vo výške 1 000,- € 

2015 vo výške 1 000,- € 

2016 vo výške 400,- € 

2018 vo výške 2 631,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie neodporúča.  

 

 

4.40. OZ Poradenské Centrum Nádej,  

Sídlo: Mokrohájska 3, 841 04 Bratislava 

Projekt:  Obnova interiérového zariadenia utajeného ubytovania  

Cieľom projektu je opätovne obnoviť interiérové zariadenie krízového ubytovania, aby sme 

aj týmto spôsobom prejavili ženám a ich deťom – obetiam domáceho násilia, úctu a poskytli 

im priestor, kde môžu mať pocit bezpečia a komfortu.  

Termín: 1.5. – 31.10.2019   

Požadovaná suma: 2 770,-  € 

Celkové náklady:    3 770,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2015 vo výške 1 000,- € 

2018 vo výške 1 749,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.41. OZ POLENO,  

Sídlo: Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 

Projekt:  Letenky pre súbor Poleno do Machačkaly a späť (medzinárodný festival 

folklóru a tradičnej kultúry Highlanders) 

Cieľom projektu je reprezentácia tradičnej slovenskej kultúry na medzinárodnom festivale 

v Machačkale (Dagestan, Ruská federácia) v čase 28.6. – 5.7.2019.  

Termín: 28.6. – 5.7.2019   



21 

 

Požadovaná suma: 4 500,-  € 

Celkové náklady:    7 645,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2013 vo výške 400,- € 

2016 vo výške 8 900,- € 

2017 vo výške 890,- € 

 

Oddelenie kultúry poskytnutie dotácie odporúča riešiť komplexne ako ostatné folklórne 

súbory (Hájenka, Lúčka) 

 

 

4.42. OZ Tenisová škola Petržalka,  

Sídlo: Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava 

Projekt:  Pravidelný šport deťom a mládeži  

Cieľom projektu je získať čím viac športu chtivých detí, mládež k pravidelnému 

športovaniu. Z takto vybudovanej základne detí sa prirodzenou rivalitou vytvára aj skupina 

nadaných detí, z ktorých nám vyrastú budúce Cibulkové, Vlhové, Saganovia, t.j. športovci 

reprezentujúci naše Slovensko.  

Termín: 1.1. – 31.12.2019 

Požadovaná suma: 3 892,-  € 

Celkové náklady:    19 460,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

 

Oddelenie školy a športu  poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.43. OZ Bratislavský chlapčenský zbor,  

Sídlo: Gerulatská 2, 851 10 Bratislava 

Projekt:  Letná hudobná škola pre chlapcov  

Cieľom projektu je osvojenie si základných návykov – správne držanie tela, dýchanie, 

tvorenie tónu, artikulácia...Cieľom je tiež  nasmerovať chlapcov na pozitívne aktivity, 

budovať v nich zmysel pre estetické hodnoty, pre spoločnú tvorbu, aj zmysel pre disciplínu 

a kolegialitu.  

Termín: Máj – August 2019 

Požadovaná suma: 2 400,-  € 

Celkové náklady:    4 800,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2014 vo výške 300,- € 

2015 vo výške 800,- € 

2016 vo výške 2 580,- € 

2017 vo výške 1 200,- € 

2018 vo výške 1 490,- € 

 

Oddelenie kultúry  poskytnutie dotácie odporúča (poskytnúť dotáciu na deti z Petržalky). 

 

 

4.44. OZ Slovenská Triatlonová Akadémia,  
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Sídlo: Zadunajská 27, 851 0 1Bratislava 

Projekt:  PRESSBURG TRIATHLON 2019 

Cieľom projektu je pokračovať v snahe implementovať školskú ligu triatlonu v Bratislave 

a prezentovať edukačnú zónu pre novicov a verejnosť o význame športu (plávanie, cyklistika, 

beh) v edukačnom procese detí a mládeže.  

Termín: Máj – Jún 2019 

Požadovaná suma: 10 000,-  € 

Celkové náklady:    40 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2018 vo výške 9 000,- € 

 

Oddelenie školy a športu  poskytnutie dotácie odporúča čiastočne vyhovieť.  

 

 

4.45. DEPAUL SLOVENSKO n.o.,  

Sídlo: Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava 

Projekt:  Zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova  

Cieľom projektu je aby každý klient dostal aspoň jedno teplé jedlo denne. V nocľahárni 

poskytujeme klientovi hneď po príchode večer horúci čaj a teplú stravu, obyčajne vo forme 

teplej polievky a ráno  pred odchodom podávame raňajky s čajom.  

Termín: Január  – December 2019 

Požadovaná suma: 10  000,-  € 

Celkové náklady:    799 777,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2014 vo výške 3 000,- € 

2015 vo výške 5 000,- € 

2016 vo výške 5 000,- € 

2017 vo výške 3 500,- € 

2018 vo výške 2 533,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí  poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.46. OZ Múzeum Petržalského opevnenia,  

Sídlo: Belinského 7, 851 01 Bratislava 

Projekt:  Múzeum petržalského opevnenia v bunkri B-S 4 Lány 

Cieľom projektu je každoročne jeho rozvoj, zvyšovanie atraktivity, zlepšenie kvality 

prehliadok a priblíženie stavu exteriéru a interiéru do roku 1938. Zveľadenie exteriéru múzea 

vybudovaním časti systému pevných protipechotných prekážok a protitankovej prekážky zo 

železničných koľajníc, pokračovanie v rekonštrukcii vnútra bunkra a sprístupnenie múzea 

verejnosti počas otváracích hodín.  

Termín: 01.03. – 30.12.2019 

Požadovaná suma: 8  540,-  € 

Celkové náklady:    17 930,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2014 vo výške 400,- € 

2016 vo výške 3 400,- € 



23 

 

2017 vo výške 1 870,- € 

2018 vo výške 4 000,- € 

 

Oddelenie kultúry  poskytnutie dotácie odporúča. 

 

 

4.47. OZ Športová škola karate,  

Sídlo: Tupolevova 20,. 851 01 Bratislava 

Projekt:  Modernizácia posilňovne  

Cieľom projektu je pomôcť ZŠ Tupolevova pri modernizácii posilňovne zakúpením 

niekoľkých posilňovacích zariadení. Všetky tieto zariadenia budú slúžiť na zvýšenie športovej 

výkonnosti našich pretekárov a zároveň pre potreby školyv rámci telesnej výchovy.  

Termín: do konca školského roka 2019 

Požadovaná suma: 3 087,-  € 

Celkové náklady:   5 145,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

 

Oddelenie školy a športu  poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.48. OZ Materské centrum BUDATKO,  

Sídlo: Holíčska 30, 851 05 Bratislava 

Projekt: Praktickejšie, hravejšie BUDATKO v pohybe   

Cieľom projektu je byť praktickejší (vďaka novej vitríne, vďaka novým šatňovým skrinkám 

pre deti), byť hravejší (vďaka novým hračkám), byť v pohybe (kúpou novej molitanovej 

zostavy, doskokovej žinienky). Cieľom je tiež poskytnúť deťom a ich rodičom aj čítanie 

v cudzích jazykoch.  

Termín: Júl – August 2019 

Požadovaná suma: 2 140,-  € 

Celkové náklady:    2 879,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2014 vo výške 200,- € 

 

Oddelenie školy a športu poskytnutie dotácie odporúča (pod doplnení dokumentov v zmysle 

VZN. 

 

 

4.49. OZ Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35,  

Sídlo: Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava  

Projekt: Revtializácia areálu MŠ Ševčenkova 35 - Telocvičňa - V zdravom tele zdravý 

duch   

Cieľom projektu je revitalizácia telocvične, čím dosiahneme maximálne zužitkovanie jej 

priestoru, t.j. využitie interiéru škôlky k hrovým aktivitám detí počas ich pobytu vnútri. 

Z telocvične sa stane miesto, kde sa budú odohrávať činnosti, ktoré sú nesmierne zaujímavé, 

čím sa obohatia o nové skúsenosti.  

Termín: Máj – September 2019 

Požadovaná suma: 5 000,-  € 

Celkové náklady:    5 500,-  € 
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Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2018 vo výške 4 000,- € 

 

Oddelenie školy a športu  poskytnutie dotácie odporúča.  

 

 

4.50. OZ krasy terasy,  

Sídlo: Jankolova 2, 851 04 Bratislava 

Projekt: Terasy 2025 ( podujatie zamerané na otvorenie diskusie o petržalských 

terasách pri bytových domoch)  

Cieľom projektu je otvorenie diskusie o petržalských terasách pri bytových domoch. 

Predstavenie príkladov zo Slovenska aj zahraničia, ktoré by pri rekonštrukcii terás mohli byť 

inšpiráciou z viacerých pohľadov (získavanie prostriedkov, zapájanie obyvateľov, modely 

spolupráce samosprávy a súkromného sektora alebo samotné architektonické a konštrukčné 

zásahy).  

Termín: Október – November 2019 

Požadovaná suma: 6 750,-  € 

Celkové náklady:    9 550,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2018 vo výške 3 800,- € 

 

Oddelenie životného prostredia  poskytnutie dotácie ...... 

 

 

4.51. OZ JOKERIT,  

Sídlo: Smolenícka 12, 851 05 Bratislava 

Projekt: Výchova mládeže formou hokejbalu a účasť tímov Jokerit Petržalka na 

organizovaných súťažiach v roku 2019 

Cieľom projektu je účasť hráčov klubu na súťažiach a na domácich aj vonkajších zápasoch, 

keďže extraliga je celoslovenská najvyššia súťaž a je to súťaž krajiny majstrov sveta 

v hokejbale, príprava vyžaduje najvyššie parametre a náš klub vytvára svojim hráčom 

zodpovedajúce podmienky. Okrem tímu mužov sme od roku 2015/2016 otvorili aj projekt 

juniorov, v ktorom sa snažíme o výchovu mládeže a hráčov pre náš A tím. Hlavne v HEL 

robíme Petržalke po celom Slovensku veľmi pozitívnu reklamu a náš klub je považovaný za 

lídra v marketingu celej súťaže.  

Termín: 1.12019 – 31.12.2019 

Požadovaná suma: 35 000,-  € 

Celkové náklady:    56 000,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2018 vo výške 5 000,- € 

2017 vo výške 1 000,- € 

2014 vo výške 2 000,- € 

2013 vo výške 1 500,- € 

2012 vo výške 1 500,- € 

 

Oddelenie školy a športu  poskytnutie dotácie ...... 
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4.52. OZ DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - 

Mamateyova,  

Sídlo: Mamateyova 4, 851 04 Bratislava 

Projekt: "Darujem čas mladým" - 6 táborových podujatí  

Cieľom projektu je tento rok organizovať štyri pobytové tábory a jeden prímestský denný 

tábor. Pobytové tábory trvajú jeden týždeň strávený na chate mimo rušného prostredia 

veľkomesta s celodenným programom pre deti. Prímestský tábor funguje počas pracovného 

týždňa. Vďaka tomu majú pracujúci rodičia na jeden týždeň vyriešené progblémy 

s programom pre svoje deti, ktoré by inak boli vystavené nude, nič nerobeniu a v horších 

prípadoch aj riziku viacerých negatívnych  patologických a spoločenských javov.  

Termín: 1.6.2019 – 3.8.2019 

Požadovaná suma: 3 300,-  € 

Celkové náklady:    29 900,-  € 

 

Dotáciu z rozpočtu MČ Bratislava-Petržalka získali: 

2015 vo výške 1 000,- € 

2014 vo výške 300,- € 

 

Oddelenie sociálnych vecí  poskytnutie dotácie ...... 
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5. Výpisy zo zápisníc príslušných komisií 

 

 

Výpis zo zápisnice z rokovania športovej komisie zo dňa  07.05.2019 

K bodu Dotácie - Žiadosti na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015 

 

Prítomní: J. Fischer,J. Bučan, P. Hochschorner, I. Halmo, S. Horínek 

Neprítomní: M. Vičan, R. Vančo 

Výzva na účasť obyvateľov alebo OZ zverejnená dňa 2.5.2019, prihlásených 0 obyvateľov a 0 OZ, vyžrebovaný nikto. 

Stanoviská komisie k jednotlivým žiadostiam :  

 

 

 Názov žiadateľa Požadovaná 

suma v  € 

Odporúčaná 

suma v € 

zdôvodnenie Súčet 

bodov 

1 OZ Slovenská kanoistika 3 000,00 2 356,00 Súťaž Olympijských nádejí 97 

2 OZ ŠKP -oddiel vodného 
slalomu a zjazdu 

5 000,00 
2 453,00 

Denný tábor pre deti 101 

3 BE COOL, s.r.o. 11 500,00 1 603,00 Bežecké podujatia, ČSOB Bratislava Marathon 66 

4 OZ Beachvolleyball 3 000,00 2 405,00 Séria beachvolejbalových turnajov, Draždiak 99 

5 OZ Pedál 33 965,00 2 453,00 Prestavba bikrosovej dráhy na pump track 101 

6 OZ Beh si ty 5 000,00 2 478,00 Run Fest Petržalka 102 

7 OZ Deti na štarte 4745,00 2 040,00 Detský atletický štvorboj s gepardom 84 

8 OZ Slovakia Karting Club 8550,00 1 433,00 MS motokár v Španielsku 59 

9 OZ Slovenská federácia ICE 
CROSS 

3 400,00 
1 239,00 

Svetový šampionát Red Bull Crashed, 3 preteky 51 

10 OZ Tenisová škola 
Petržalka 

3 092,00 
2 259,00 

Činnosť pre deti 93 

11 OZ Slovenská Triatlonová 
Akadémia 

10 000,00 
2 186,00 

Pressburg Triathlon 2019 90 

12 OZ Športová škola karate, 
Tupolevova 20,. 851 01 BA 

3 087,00 
2 429,00 

Modernizácia posilňovne  100 

 OZ JOKERIT 35 000,00 2 405,00 Účasť družstiev na súťažiach v roku 2019 99 

 CELKOVE  27 739,00   

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrhy dotácii pre 

žiadateľov uvedených v priloženej tabuľke. 
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Hlasovanie: A J. Fischer,J. Bučan, P. Hochschorner, I. Halmo, S. Horínek.   

Prítomných:  5 

Za:   5 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

                           Jozef Fischer, v.r. 

                 predseda komisie športu 

 

 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

V Bratislave: 7.5.2019 

 

  

 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia školskej komisie 

Termín a čas: 25.04.2019 od 15,30  

 

Pán Kačírek predložil školskej komisii na posúdenie predložené žiadosti o dotácie v počte 10 pre oblasť vzdelávanie. Komisia a jednotliví 

členovia samostatne hodnotili predložené projekty. 

Komisia odporučila podporiť tieto projekty:  

AMAVET podporiť sumou     1000 EUR 

OZ Stále odborné sympózium podporiť sumou    500 EUR 

OZ Borkáčik podporiť sumou    1000 EUR 

RZ Šustekova podporiť sumou    1000 EUR 

RZ pri ZŠ Lachova podporiť sumou    1000 EUR 

RZ pri MŠ Ševčenkova podporiť sumou   1000 EUR 

OZ Domka podporiť sumou     2500 EUR 
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                                    Ľ. Kačírek 

                   predseda školskej komisie 

          za správnosť zápisnice 

 Zapísala:  

 Katarína Brťková   

 tajomníčka komisie                               

v  Bratislave.2.5.2019 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia sociálnej a bytovej komisie dňa 7.5.2019 

K bodu: 9.   Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 7/2015  v znení    VZN č. 7/2017 

Materiál uviedla: Mgr. Kvetoslava Biljnjová 

Diskusia : Členovia komisie po udelení bodov sa uzniesli na tomto stanovisku: 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová  

odporúča  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s c h v á l i ť 

výšku dotácií: 

  Žiadateľ Účel dotácie 

Požadovaná 

suma 

Pridelený počet 

bodov 

Odporúčaná 

suma 

1  OZ ULITA 

Preventívne, vzdelávacie, poradenské a 

voľnočasové aktivity KC Kopčany 4 000,00 120 2500 

2  OZ Odyseus 

Zabezpečenie dostupnosti služieb 

terénnej sociálnej práce a 

harmreduction služieb 8 615,00 112,5 1552 

3  OZ VAGUS 

Streetwork (zabezpečenie a podporenie 

chodu projektu 3 000,00 106,5 1550 

4 MC Budatko 

Nákup hračiek, kníh, cvičebných 

pomôcok a šatníkových skriniek 2140 97 1500 
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5  OZ Spolu 

Keramický krúžok (vybavenie 

rehabilitačného strediska keramickou 

vypaľovacov pecou a hrnčiarskym 

kruhom) 2 120,50 96 1500 

6 

 Impulz, 

Združenie na 

pomoc ľuďom 

s mentálnym 

postihnutím v 

Petržalke  

Prenájom sály, techniky, ozvučenia, 

výroba kostýmov a scény, občerstvenie 

a arteterapeutické workshopy a 

workshopy na výrobu sviečok pre 

všetkých účastníkov pred kultúrnym 

podujatím aj počas dňa otvorených 

dverí v Impulze. 2 970,00 95,5 1500 

7 

 OZ 

Poradenské 

Centrum 

Nádej 

Obnova interiérového zariadenia 

utajeného bývania 2 770,00 92,5 1500 

8 

 OZ Brána do 

života Domov na pol ceste (prevádzka) 15 000,00 91,5 1000 

9 

OZ Domov 

pre každého 

Útulok, nocľaháreň, stredisko osobnej 

hygieny 10 000,00 80,5 900 

10 

  DEPAUL 

SLOVENSKO 

n.o. 

Zabezpečenie stravy pre ľudí bez 

domova 10 000,00 75 900 

11  OZ Spolu 

Rekondičný pobyt pre 8 klientov s 

trvalým pobytom v MČ Petržalka 2 210,00 62 500 

12 

Rybársky klub 

nepočujúcih 

Športovo-rybárske preteky Feeder, 

športovo-rekreačné aktivity 2690 47,5 500 

13 

Plav.kurz 

Dolphinus 

Platba za prenájom dráhy na tréningy a 

sústredenia, podporné látky pre 

športovcov, účasť tapperov na 

sústredeniach pred MS IPC 2019 a 

účasť tappera na majstrovstvách sveta 6000 17 500 
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IPC 2019 

14 

13 Slovenský 

červený kríž 

Terénna soc. služba - prepravná služba 

SČK 3 091,36 0 0 

        1093,5 15902 

Hlasovanie: 

prítomní:  Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková,  Ildiko Zórádová  

za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

 

Začiatok rokovania komisie:  15,00 hod. 

Ukončenie rokovania komisie: 15,45 hod. 

 

 

V Bratislave dňa 7.5.2019                                                        Daniela Palúchová v.r. 

                                                                                                  predsedníčka komisie 

 

 

Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová 

                       tajomníčka komisie 
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ZÁPISNICA z mimoriadneho zasadnutia Komisie kultúry a mládeže 

dňa 20.5. 2019 

 

Uznesenie:   Komisia kultúry a mládeže  o d p o r ú č a  miestnemu zastupiteľstvu  s c h v  á l i ť   finančné dotácie žiadateľom 

v nasledovných výškach: 

 

 

Por.

č.: 

 

Žiadateľ 

 

Projekt 

Výška 

dotáci

e v 

EUR 

 

1 

OZ Združenie nezávislých 

expertov pre otázky dejín a 

života zahraničných Slovákov  

„Ulice a námestia BRATISLAVA – 

PETRŽALKA LÚKY“ 

 

1 765,

- 

2 

OZ PETRŽALČANKA 

„Ľudová pieseň v srdci Petržalčanky“ 2 023,

- 

 

3 

TK Dansovia s.r.o.  

„Kúpa a inštalácia LED osvetlenia, 

zdravšieho a ekologického osvetlenia pre 

deti i dospelých v tanečnej škole 

Dansovia, Petržalka“ 

0,- 

4 OZ Jeden 23223 „Grand Gala 2019“ 0,- 

5 

OZ LÚČKA 

„DFS Lúčka na Zi-lan International 

Childrens Folklore and Folkgame 

Festival“ 

0,- 

6 

OZ LÚČKA 

„Sústredenie DFS Lúčka“ 2 000,

- 

7 OZ Hájenka „DFS Hájenka - 8.medzinárodný detský 

folklórny festival "Skoči kolo da 

skočimo"  

0,- 

8 OZ Hájenka „DFS Hájenka - celoročná činnosť 2019“ 2 000,

- 

9 OZ Mladé talenty Slovenska „Podpora talentovaného tanečného páru 

Patrik Buda a Silvia Budová z Petržlaky“ 

 

1 925,

- 

10 

FO Roman Rybár 

„"Petržalský festival" 2 500,

- 
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11 

OZ KASPIAN 

"Pod strechou v KASPIAN-e" 1 500,

- 

 

12 

OZ POLENO 

„Letenky pre súbor Poleno do 

Machačkaly a späť (medzinárodný 

festival folklóru a tradičnej kultúry 

Highlanders)“ 

2 000,

- 

13 OZ Bratislavský chlapčenský 

zbor 

„Letná hudobná škola pre chlapcov“ 2 105,

- 

 

14 

OZ Múzeum Petržalského 

opevnenia, Belinského 7, 851 

01 Bratislava  

„Múzeum petržalského opevnenia v 

bunkri B-S 4 Lány“ 

 

3 500,

- 

 

15 

OZ Krásy terasy 

„Terasy 2025 ( podujatie zamerané na 

otvorenie diskusie o petržalských 

terasách pri bytových domoch)“ 

 

2 000,

- 

 

Hlasovanie:       Prítomných: 8                               Za:  8  Proti:  0  Zdržal sa: 0 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 


