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1.      Návrh uznesenia 
 
 
 

  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 

 
dotáciu pre nasledovné organizácie: 

 
- Odyseus, občianske združenie                                                    vo výške  725  € 
- OZ Vagus, občianske združenie         vo výške  725 € 

 

 
 
 
 
 
 
2.                  Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava - Rača 

 
Miestna Rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 

a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie:  
 

- Studio ISIS, s.r.o.                                       vo výške  300  € 
- Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie                           vo výške  300 € 

 
 

b) MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizáciu: 

 
- Odyseus, občianske združenie                                                     vo výške  725  € 
- OZ Vagus, občianske združenie          vo výške  725 € 
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3. Dôvodová správa 
     
Občianske združenia a spolky predložili svoje žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Splnili podmienky, ktoré vyžaduje 
VZN a nemajú žiadne podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava – Rača. Na dotácie v sociálnej 
oblasti bolo v  schválenom rozpočte na rok 2015 vyčlenených 5000 €. Funkčná klasifikácia: 
1070, ekonomická klasifikácia: 642001. Podľa platného VZN č. 4/2011 bolo v prvom termíne 
pridelených 2 950 € t.j. 59 % z celkovej sumy 5000 €. V druhom termíne môže byť pridelená 
suma 2 050 € t.j. 41 % z celkovej sumy.  
 
 
4. Materiál 
 
1: Predkladateľ:     Odyseus, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:     Haanova 10, 852 23 Bratislava  
 
Štatutárny zástupca:    Bc. et Bc. Iveta Chovancová 
                                                  (+421 903 786 706, chovancova@ozodyseus.sk) 
 
Zodpovedná osoba:                 Mgr. Miroslava Žilinská 
                                                  (+421 903 786 708, zilinska@ozodyseus.sk) 
 
Názov projektu:     Terénna sociálna práca s ohrozenými komunitami 
 
Dátum doručenia žiadosti:     02.03.2015 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2014: nebola pridelená dotácia 
 

Dotácia poskytnutá v roku 2015:  nebola pridelená dotácia 
 

Opis projektu:  
Odyseus prispieva k ochrane zdravia a sociálnej inklúzií ľudí z ohrozených komunít 
a k ochrane verejného zdravia. Najstarším a kľúčovým programom združenia je program 
terénnej sociálnej práce Chráň sa sám, ktorý poskytuje poradenstvo a výmenu injekčných 
striekačiek na území Bratislavy. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce s ľuďmi, ktorí 
injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sex-biznise prispejeme k ochrane 
verejného zdravia, zdravia jednotlivca a k podpore sociálnej inklúzie. Ročne pracujú s vyše 
1 000 ľuďmi, z toho skoro 10 % pochádza z III. bratislavského obvodu. Projekt má 
verejnoprospešný charakter a dlhodobý prínos pre celú spoločnosť. Žiadaná čiastka od 
mestskej časti predstavuje iba časť z reálnych výdavkov na projekt. Celkové náklady na 
projekt predstavujú viac ako 150 000,-€. 
 
Požadovaný účel: Nákup injekčných striekačiek. 
 
Začiatok projektu:    01.01.2015 
Koniec projektu:    31.12.2015 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava – Rača, Bratislava 
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Celkový rozpočet projektu:   150.000 €  
Požadovaná výška dotácie:              936 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:     rok 2013 – 100 € 
Iné zdroje financovania projektu: Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Granvia, MČ 
Bratislava Podunajské Biskupice, Gilead Sciences (pozn. na celkové náklady). 
 
Odporúčaná výška dotácie:                           725 € 
 
 
2: Predkladateľ:     OZ Vagus, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:     Čelakovského 2, 811 03 Bratislava 
  
Štatutárny zástupca:    Mgr. Sergej Kára 
                                                  (+421 902 622 226, sergej.kara@vagus.sk) 
 
Zodpovedná osoba:                 Mgr. Peter Adam 
                                                  (+421 908 042 145, peter.adam@vagus.sk) 
 
Názov projektu:     Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova – Streetwork 
 
Dátum doručenia žiadosti:     02.03.2015 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2014: 29.12.2014 
 

Dotácia poskytnutá v roku 2015:  nebola pridelená dotácia 
 
Opis projektu:  
Streetworkeri z OZ Vagus vyrážajú do terénu šesť dní v týždni od 17.00 do 22.00 hod. Práve 
v týchto hodinách je najvyššia šanca zastihnúť ľudí bez domova v ich prostredí. Prácou vo 
dvojici zaručujú sami sebe bezpečnosť a zároveň môžu klientovi poskytnúť efektívnejšiu 
formu pomoci. Práca v teréne prebieha dvoma formami. Prvou formou je samotné 
vyhľadávanie klienta, systematická kontrola potenciálnych lokalít a pravidelné navštevovanie 
klienta v jeho prostredí. Klienti sú vyhľadávaní na neobvyklých miestach, na ktorých by si 
bežný človek nevedel predstaviť svoj domov. Najčastejšie ide o teplovodné neobývané časti 
bytoviek. Druhou formou práce v teréne je vydávanie stravy v pravidelných časoch a na 
konkrétnych miestach. Je veľmi významnou formou, pretože pracovníci môžu 
kontaktovaného klienta odkázať na výdaj stravy, kde s ním môžu streetworkeri ďalej 
pracovať. Táto služba je zabezpečovaná v spolupráci so združením Kresťania v meste. 
V zimných mesiacoch sa výdaj stravy koná 3x do týždňa a v letných mesiacoch 2x do týždňa. 
V priemere chodí na výdaj 70 ľudí bez domova. Služby, ktoré poskytuje streetwork je 
základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov, ošetrenie, motivačný rozhovor, 
kontaktovanie rodiny klienta, poskytnutie infoletáku o službách poskytovaných ľuďom bez 
domova, ľudský kontakt, sociálna asistencia na úradoch, krízová intervencia, výdaj stravy, 
výdaj šatstva, spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení klientovej situácie.  
 
OZ Vagus realizuje taktiež projekt Denného nízkoprahového centra DOMEC. Práve 
prepojením Streetworku a DOMCA sa vytvoril funkčný systém riešenia problematiky ľudí 
bez domova. Celkový počet ľudí bez domova na území MČ Rača sa pohybuje okolo 260, za 
posledný rok pracovali s 155 klientmi. 
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Požadovaný účel: Účtovné služby, pohonné hmoty, materiál potrebný na výkon projektu,   
                               medicínsky materiál. 
 
Začiatok projektu:    01.01.2015 
Koniec projektu:    31.12.2015 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava – Rača, Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   74 307 €  
Požadovaná výška dotácie:                1 000 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:     rok 2014 -  400 € 
                                                                       rok 2013 -  300 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: Bratislavský samosprávny kraj, IWC, Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Magistrát hlavného mesta Bratislava. 
 
Odporúčaná výška dotácie:                               725 € 
 
 
 

Prehľad žiadateľov o dotáciu podľa VZN 4/2011 z Komisie sociálnej a bytovej 
September 2015 

 
 

Žiadateľ Celkový 
rozpočet 
projektu 

Požadovaná 
výška 
dotácie 

Odporúča
ná výška 
dotácie 

Poskytnuté 
dotácie za 
rok 2014 

Studio ISIS, s.r.o.  
 

2.120 €                                                 750 € 300 € 0 € 

Odyseus, občianske 
združenie  

936 € 
 

936 € 
 

725 € 0  € 

OZ Vagus, občianske 
združenie 

74 307 € 
 

1 000 € 
 

725 € 400  € 

Rodinné centrum Ráčik, 
občianske združenie 

460  € 
 

460 € 
 

300 € 800 € 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



5. Stanoviská stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/ 2011- sociálna oblasť 
 
 

 
 
 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

odporúča schváliť dotáciu pre: 
- Studio ISIS, s.r.o.                                 vo výške  300  € 
- Odyseus, občianske združenie                                       vo výške  725  € 
- OZ Vagus, občianske združenie                 vo výške  725 € 
- Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie             vo výške  300 € 

  

A 

       

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 
podporu podnikania a vinohradníctva  
 

 

 
  

Komisia životného prostredia, výstavby, 
územného plánu  a  dopravy  

     

 
 
Komisia sociálna a bytová  

 
odporúča schváliť dotáciu pre: 

- Studio ISIS, s.r.o.                                 vo výške  300  € 
- Odyseus, občianske združenie                                       vo výške  725  € 
- OZ Vagus, občianske združenie                 vo výške  725 € 
- Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie             vo výške  300 € 

  

A 

  


