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1.      Návrh uznesenia  

 
  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 
 

 

dotácie za sociálnu oblasť pre nasledovné organizácie:  

 

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 500,- € 

OZ Stopa Slovensko 600,- € 

ZO JDS Bratislava-Krasňany 800,- € 

Slovenský zväz invalidov, OZ 800,- € 

DSS pre deti a dospelých Sibírka, r.o. 330,- € 

OZ Svätého Jozefa 600,- € 

OZ Vagus 700,- € 

ZO JDS Bratislava-Rača 1.100,- € 

Mládež ulice, OZ 1.000,- € 

OZ Odyseus 1.300,- € 

Raná starostlivosť, n.o. 2.600,- € 

Depaul Slovensko, n.o. 2.500,- € 

Deti a dorast s.r.o. 500,- € 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v SR, OZ, registrovaný sociálny podnik 

bez poskytnutia dotácie 
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2.                  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
          Miestna rada MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie za sociálnu oblasť pre nasledovné organizácie:  

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 500,- € 

OZ Stopa Slovensko 600,- € 

ZO JDS Bratislava-Krasňany 800,- € 

Slovenský zväz invalidov, OZ 800,- € 

DSS pre deti a dospelých Sibírka, r.o. 330,- € 

OZ Svätého Jozefa 600,- € 

OZ Vagus 700,- € 

ZO JDS Bratislava-Rača 1.100,- € 

Mládež ulice, OZ 1.000,- € 

OZ Odyseus 1.300,- € 

Raná starostlivosť, n.o. 2.600,- € 

Depaul Slovensko, n.o. 2.500,- € 

Deti a dorast s.r.o. 500,- € 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v SR, OZ, registrovaný sociálny podnik 

bez poskytnutia dotácie 
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3. Dôvodová správa 

 

 

 
V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2020 v oblasti sociálnej určená suma 18.000,- Eur, z toho možno v prvom 

kole rozdeliť 75% z celkovej sumy, t. j. 13.500,- Eur. Navrhujeme rozdeliť sumu 13.330,- Eur, čo predstavuje 

98,74 %. 

 

 

Za oblasť sociálne veci prijala MČ nasledovné žiadosti o dotáciu:  

 

Tabuľka 1 - Prijaté žiadosti o dotácie 

 

P. 

č. 

Žiadateľ Dátum 

podania 

Názov projektu/účel použitia Požadovaná 

výška 

dotácie 

Navrhovaná 

výška 

dotácie na 

schválenie 

KSB 

1 Bratislavský spolok 

nepočujúcich 1930, 

OZ 

13.1.2020 „Sociálno-rehabilitačný kurz 

nepočujúcich osôb za rok 2020“ / zájazd 

do Budapešti, víkendový liečebný pobyt v 

Piešťanoch, darčeky ku Dňu matiek, kvety pre 

seniorov ku Dňu úcty k starším  

 

 

1.176,- € 

 

 

500,- € 

2 OZ Stopa Slovensko 15.1.2020 „Integrácia Rača 2020“ / pracovná 

terapia, príspevok na električenky klientom 
800,- € 600,- € 

3 ZO JDS Bratislava-

Krasňany 

18.2.2020 „Návšteva Nitrianskeho hradu 

a kolového mlynu v Tomášove“ / 
doprava, vstupné 

800,- € 800,- € 

4 Slovenský zväz 

invalidov, OZ 

19.2.2020 „Trojdňový výlet Čičmany a okolie“ / 
ubytovanie, vstupné do Múzea praveku 

a Bojnický zámok 

1.000,- € 800,- € 

5 DSS pre deti 

a dospelých Sibírka, 

r.o. 

21.2.2020 „Umenie nás spája tretí rok“ / nákup 

výtvarného materiálu, nákup keramickej 

hliny+glazúry, nákup farieb na sklo, nákup 

hodvábu a farieb, nákup výkresov, nákup 

ochranného materiálu  

330,- € 330,- € 

6 OZ Sv. Jozefa 21.2.2020 „Podpora športových aktivít klientov 

DSS a ZpS Rača“ / doprava a štartovné 

na turnaje, materiálno-technické 

zabezpečenie 

800,- € 600,- € 

7 OZ Vagus 24.2.2020 „Streetwork – terénna sociálna práca 

s ľuďmi bez domova“ / pohonné hmoty, 

medicínsky materiál 

1.000,- € 700,- € 

8 ZO JDS Bratislava-

Rača 

26.2.2020 „Podpora pamäťových schopností, 

organizácia a príspevok na kultúrne 

podujatia, podpora relaxačných 

a ozdravných aktivít“ / tréning pamäti, 

kultúrne podujatia, doprava, vstupné 

bazénový svet 

 

 

1.152,- € 

 

 

1.100,- € 

9 Mládež ulice, OZ 26.2.2020 „Hernou konzolou k atraktívnemu ma 

bezpečnému miestu pre mladých – 

Klub Mládeže ulice“ / hracia konzola, 

ovládače, televízia, rôzne hry 

 

1.280,- € 

 

1.000,- € 

10 OZ Odyseus 26.2.2020 „Chráň sa sám – terénna práca 

v uliciach Bratislavy“ / materiálne 

vybavenie do terénu 

2.000,- € 1.300,- € 

11 Raná starostlivosť, 

n.o. 

28.2.2020 „Technické vybavenie Centra včasnej 

intervencie pre rodiny s deťmi so 

zrakovým postihnutím“ / 1 ks tablet, 

fotoaparát + 2 ks mini statívov LCD monitor, 

konzola na pripevnenie LSD monitora na 

 

 

4.200,- € 

 

 

2.600,- € 
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stenu, výroba prototypov špeciálnych 

pomôcok 

12 Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím v SR, 

OZ, registrovaný 

sociálny podnik 

28.2.2020 „BIVIO – klimatizácia priestorov“ / 
nákup a montáž klimatizačnej jednotky 

 

   2.000,- € 

 

bez 

dotácie  

13 Depaul Slovensko, 

n.o. 

02.03.2020 „Strava pre ľudí bez domova“ / 
zabezpečenie stravy v nocľahári sv. Vincenta 

de Paul, a v útulku sv. Vincenta de Paul a sv. 

Lujzy 

 

2.500,- € 

 

2.500,- € 

14 Deti a dorast, s.r.o. 29.02.2020 „ 1. Rozšírenie spektra možností 

vzdelávania pre rodičov, odborníkov 

a študentov, 

2. Propagačná časť, 

3. zefektívnenie priestorového 

vybavenia a poradenskej činnosti“ / 

kniha Dojčenie a lieky, 100 kníh 

Praktický návod na dojčenie a iné, 

príprava a tlač edukačných materiálov 

pre rodičov 

 

 

 

4.496,- € 

 

 

 

500,- € 

 SPOLU   23 534,- € 13.330,- € 

 

Zoznam žiadateľov, ktorých sme oslovili na doplnenie podkladov v zmysle § 3 ods. 5. 

- OZ Stopa Slovensko –  chybný rok realizácie - doplnené 

- OZ Sv. Jozefa – v časti III Rozpočet projektu  bod 1 nespočítaná suma výšky dotácie a v bode 2 

neuviedli iné zdroje – doplnené 02.03.2020 

- OZ Vagus – v časti III Rozpočet projektu bod 2 neuvedené iné zdroje – doplnené 02.03.2020 

- Raná starostlivosť – a) v časti III Rozpočet projektu  je nesúlad medzi celkovou požadovanou výškou 

dotácie a bodom 1, kde sú sumy požadovanej dotácie a v celkovom rozpočet rovnaké,   

b) nebol dodaný doklad preukazujúci oprávnenosť osoby konať v mene žiadateľa a štatút – doplnené 

06.03.2020 

 

 

Tabuľka 2 - Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky VZN 

 

P. 

č. 

Žiadateľ Dátum 

podania 

Názov projektu/účel použitia Požadovaná 

výška 

dotácie 

Odôvodnenie 

(čo nesplnili) 

1 Združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym 

postihnutím v SR, 

OZ, registrovaný 

sociálny podnik 

28.2.2020 „BIVIO – klimatizácia priestorov“ / 
nákup a montáž klimatizačnej jednotky 

2.000,- € Nákup 

a montáž 

klimatizácie 

nie je 

v súlade s 

VZN 

 Spolu   2.000,- €  

 

 

Žiadatelia o dotáciu boli overovaní v obchodnom registri prostredníctvom aplikácie oversi.gov.sk. Výpisy z OR 

sú súčasťou materiálu pri jednotlivých žiadostiach. 

Keďže register trestov pre právnické osoby nie je spustený, v dohode o poskytnutí dotácie bude uvedené 

vyhlásenie príjemcu, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemá právoplatne uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie a že v prípade, že sa vyhlásenie príjemcu ukáže ako nepravdivé, poskytovateľ od tejto dohody 

odstúpi a príjemca je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške, a to aj vtedy ak už bola použitá, čo i len čiastočne. 
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4.    Materiál 
 
Poradové číslo 1 

Žiadateľ:                           Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ 
Sídlo organizácie: Haanova 10, 852 23 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Iveta Bačičová 

Názov projektu:  „Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2020“    

Dátum podania žiadosti: 13.01.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: 

Bratislavský spolok nepočujúcich každoročne poskytuje sociálne a poradenské služby pre všetkých nepočujúcich 

občanov Bratislavy a jeho okolia. Medzi obľúbené podujatia patria sociálno-rehabilitačné pobyty, spoločenské, 

kultúrne a športovo- rekreačné aktivity. 
V tomto roku Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 plánuje realizovať tieto aktivity:  

- šachový turnaj, kartársky turnaj - 1. a 2. kolo, jednodňový zájazd do Budapešti - návšteva historického mesta 

a atrakcie Tropikárium a Ocenárium, šípkarsky turnaj a spoločenská hra „Človeče, nehnevaj sa“, víkendový 

liečebný pobyt v Piešťanoch, Deň matiek a žien, Deň otcov a detí, jednodňový výlet na termálne kúpalisko vo 

Veľkom Mederi, prednáška spojená s diskusiou o udalostiach komunity nepočujúcich za prvý polrok 2020, 

štvordňový sociálno-rehabilitačný pobyt na Liptove, Bratislavský deň nepočujúcich, Mesiac úcty k starším, 

slávnostná zábava pri príležitosti 90. výročia založenia Bratislavského spolku nepočujúcich 1930, Mikulášske 

posedenie pre deti a vnukov. 

Požadovaný účel dotácie: 
- Trofeje pre šachový turnaj (muži a ženy) - 6 osôb x 20 €     24,- € 

- Zájazd do Budapešti (autobus, vstupné) - 40 osôb x 25 €                             200,- € 
- Trofeje pre šípkarský turnaj (muži a ženy) - 6 osôb x 20 €     24,- €  
- Víkendový liečebný pobyt v Piešťanoch - 20 osôb x 50 €   200,- € 
- Darčeky k Dňu matiek - 50 osôb x 6 €       60,- € 
- Darčeky k Dňu otcov a detí - 10 osôb x 6 €     12,- € 
- Vstupné na termálne kúpalisko - 40 osôb x 5 €     40,- € 
- Sociálno-rehabilitačný pobyt na Liptove - 30 osôb x 133 €               800,- € 
- Trofeje pre kartársky turnaj (muži a ženy) - 6 osôb x 20 €    24,- € 
- Kvety pre seniorov k Dňu úcty k starším      40,- € 
- Prenájom miestnosti pre slávnostnú zábavu - 1 deň x 900 €                180,- € 
- Honoráre pre hudobnú kapelu pri príležitosti slávnostnej zábavy 
    - 1 kapela x 500 €       100,- € 
- Mikulášske balíčky         12,- € 

 

Časový harmonogram projektu: február 2020 – december 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Slovensko 

 

Celkový rozpočet projektu: 8.570,- € 

Požadovaná výška dotácie: 1.716,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 500,- € 

rok 2018: 500,- € 

rok 2017: ------ 

Iné zdroje financovania projektu: členské príspevky, účastnícke príspevky od účastníkov aktivít, iné zdroje 

dotácie od iných mestských častí Bratislava 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 500,- €  

 

 

Poradové číslo 2 

Žiadateľ:                           Občianske združenie Stopa Slovensko 
Sídlo organizácie: Pražská 33, 811 04 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Pavol Sabela 

Názov projektu:  „Integrácia Rača 2020“    

Dátum podania žiadosti: 13.01.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 
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Popis projektu: 

Občianske združenie Stopa prevádzkuje integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici tejto 

formy extrémneho sociálneho vylúčenia. Cieľom je prevencia bezdomovectva, resp. pomoc pri návrate späť do 

bežného života ľudí na území Hlavného mesta SR Bratislavy.  

Denné integračné centrum sa zameriava na osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením alebo už vylúčené. 

Poskytuje im pomoc zameranú na riešenie ich aktuálnej životnej situácie s cieľom zvýšiť ich schopnosť 

resocializácie a reintegrácie. Cieľom centra pri práci s klientom je získanie stabilného príjmu, bývania, obnovenie 

prirodzených vzťahov, pomoc pri riešení žiadostí o prijatie do pobytových zariadení služieb sociálnej 

starostlivosti. Na tieto ciele využívajú motivačné rozhovory, asistencia pri riešení sociálnych dávok, exekúcii, 

vybavovania dokladov. V rámci centra učia klientov pracovať s počítačom, ako napísať životopis, mail, kde hľadať 

prácu. Pomocou „hier“ nacvičujú modelové situácie uchádzania sa o zamestnanie, ako správne telefonovať, ako 

sa sebaprezentovať. Poskytujú aj psychologické služby, skupinové aktivity (komunitné stretnutia). Vytvárajú sieť 

sociálne aktívnych firiem, ktoré prijímajú klientov do zamestnania a tým zvyšujú šance klientov opustiť sociálne 

služby.  

Cieľom projektu Integrácia 2020 je zameraný na finančnú podporu komplexného prístupu a je súčasťou 

viaczdrojového komplexného financovania sociálnej služby integračné centrum. MČ sa týmto nepriamo stáva 

a jedným z podporovateľov aj rôznych subaktivít a projektov do ktorých sa organizácia zapája.  

Požadovaný účel dotácie: 

- pracovná terapia/finančná podpora klientov v rámci integrácie:              500,- € 

- príspevok na električenky klientom (klient si ju musí spolufinancovať)    100,- €  

- položky pre pracovnú terapiu (napr. kvety, rukavice, nástroje a pod):       200,- € 

 

Časový harmonogram projektu: 01.03.2020 do 01.10.2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 14.300,- € 

Požadovaná výška dotácie:      800,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 760,- € 

rok 2018: 700,- € 

rok 2017: 500,- € 

Iné zdroje financovania projektu: finančné prostriedky v rámci dotačných mechanizmov spojené so mzdami, 

nájmom, chodom organizácie atď.  

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 600,- € 

 

Poradové číslo 3 

Žiadateľ:                           ZO Jednota dôchodcov Slovenka Bratislava-Krasňany 
Sídlo organizácie: Kadnárova 19, 831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Milan Černuška 

Názov projektu:  „Návšteva Nitrianskeho hradu a kolového mlynu v Tomášikove“    

Dátum podania žiadosti: 12.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Kadnárova 19 združuje členov seniorského veku, ktorí sa 

pravidelne zapájajú do spoločenských akcií v spolupráci s MČ Bratislava-Rača a Denným centrom Krasňany.  

Návšteva Nitrianskeho hradu je ukážka časti dejín našich predkov v tejto oblasti, ktorá rozšíri pohľad na význam 

hradu od13-tom storočí, ktorý odolal útoku Tatarov. 

Zájazd so zameraním na vodné mlyny umiestnené na Malom Dunaji je ďalšia etapa po zahliadnutí mlynov v 

Kolárove a Vojke. Tieto technické zariadenia slúžia na názor exponátov ľudového mlynárstva na južnom 

Slovensku, ako aj rekreačné možnosti v lužných lesov Malého Dunaja. 

Požadovaný účel dotácie: 

- dopravné náklady:                700,- € 

- vstupné:              100,- €  
 

Časový harmonogram projektu: jún – september 2020 

Miesto realizácie projektu: Nitriansky hrad, Vodný kolový mlyn v Tomášikove 

 

Celkový rozpočet projektu: 800,- € 

Požadovaná výška dotácie: 800,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 700,- € 



 

 

8 

 

rok 2018: 700,- € 

rok 2017: 300,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje  

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 800,- €  

 

 

Poradové číslo 4 

Žiadateľ:                           Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača 
Sídlo organizácie: Hybešova 23, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Dušan Máťuš 

Názov projektu:  „Trojdňový výlet Čičmany a okolie“    

Dátum podania žiadosti: 19.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

SZI je združenie, ktorých členovia sú telesne postihnutí občania a ich priatelia. Väčšina ľudí žije v Rači, 

Krasňanoch a na Východnom. Toto dobrovoľné  združenie, organizuje pre svojich členov rekondičné pobyty, 

výlety. Každoročne organizuje športové hry na Malom Slavíne. Spoločne sa stretávajú na členských schôdzach, 

zapájajú sa do brigády pri čistení okolia Kultúrneho strediska Žarnovická.  

Dotáciu žiadajú na trojdňový poznávací  výlet do Čičmian a jeho okolia. Navštívia Múzeum praveku, Prepoštskú 

jaskyňu a Bojnický zámok.   
Požadovaný účel dotácie: 

- ubytovanie:            600,- €    

- vstupné – Múzeum praveku:      200,- € 

                – Bojnický zámok:       200,- € 
 

Časový harmonogram projektu: 08.05.2020 – 10.05.2020 

Miesto realizácie projektu: Bojnice, Čičmany 

 

Celkový rozpočet projektu: 4.100,- € 

Požadovaná výška dotácie:             1.000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 2.000,- € 

rok 2018: 1.500,- € 

rok 2017:    500,- € 

Iné zdroje financovania projektu: spolufinancovanie účastníkov zájazdu 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 800,- €  

 

 

Poradové číslo 5 

Žiadateľ:                           Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, r.o. 
Sídlo organizácie: Sibírka 69, 831 02 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Martina Betinová 

Názov projektu:  „Umenie nás spája tretí rok“    

Dátum podania žiadosti: 21.05.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka poskytuje ošetrovateľské a sociálne služby na základe 

individuálnych plánov jednotlivých klientov, terapeutické služby. Od marca 2018 nadviazali spoluprácu s  JDS 

Rača, v rámci prehlbovania integrácie medzi dvomi odlišnými svetmi ľudí. Svetom ľudí so zdravotným 

postihnutím a svetom seniorov. Pre seniorov vytvorili priestor na realizáciu, v rámci kreatívneho popoludnia v 

priestoroch DSS Sibírka. Počas výtvarného stretnutia si seniori majú možnosť vyskúšať rôzne výtvarné techniky 

ako prácu s keramickou hlinou, batikovanie, maľbu na hodváb, kresbu a maľbu na výtvarné plátno. Plánujú 

výsledky kreatívnych stretnutí vystaviť na verejne dostupnej výstave a prostredníctvom webovej stránky DSS 

Sibírka a facebookovej stránky DSS Sibírka. Projekt bude realizovaný formou spoločných stretnutí seniorov a ľudí 

s viacnásobným postihnutím – klientov DSS Sibírka. Budú sa stretávať v priestoroch DSS Sibírka 2x do mesiaca 

po dve hodiny a spoločne výtvarne tvoriť. 
Požadovaný účel dotácie: 

- nákup výtvarného materiálu (štetce, akrylové farby, maliarske plátno):             100,- € 

- nákup keramickej hliny + glazúry:                   60,- € 
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- nákup farieb na sklo:                                            30,-€ 

- nákup hodvábu a farieb:         90,-€  

- nákup ochranného materiálu (zástery, obrus, papierové utierky):    30,-€ 

- nákup výkresov:         20,-€ 
 

Časový harmonogram projektu: do decembra 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 745,- € 

Požadovaná výška dotácie: 330,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 330,- € 

rok 2018: 330,- € 

rok 2017:  ------ 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 330,- €  

 

 

Poradové číslo 6 

Žiadateľ:                           Občianske združenie Svätého Jozefa 
Sídlo organizácie: Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: PhDr. Mária Gdovinová 

Názov projektu:  „Podpora športových aktivít klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia 

pre   

                                           seniorov Rača“    

Dátum podania žiadosti: 21.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Občianske združenie svätého Jozefa je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja 

činnosť na SR s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektami. Združenie je samostatnou PO, ktorej účelom 

je združovať občanov, organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí a vzdelávacích aktivít. 

Dotáciu žiadajú na zorganizovanie športového podujatia v priestoroch ich zariadenia. Niektorí klienti úspešne 

reprezentujú zariadenie aj na podujatiach v rámci Slovenska. 

Požadovaný účel dotácie: 

- ubytovanie a strava na súťažiach:                     100,- € 

- doprava a štartovné na turnaje             100,- € 

- materiálno technické zabezpečenie:            500,- €  

- propagačné materiály:              100,- € 

 
Časový harmonogram projektu: január 2020 – december 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava-Rača, Slovensko 

 

Celkový rozpočet projektu: 1.500,- € 

Požadovaná výška dotácie:    800,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 350,- € 

rok 2018: ---- 

rok 2017: ---- 

Iné zdroje financovania projektu: sponzorské príspevky a projekty 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 600,- €  

 

 

Poradové číslo 7 

Žiadateľ:                           Občianske združenie Vagus 
Sídlo organizácie: Račianska 78, 831 02 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Alexandra Kárová 

Názov projektu:  „Streetwork – terénna sociálna práce s ľuďmi bez domova“    

Dátum podania žiadosti: 24.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 
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Popis projektu: 

Streetwork s ľuďmi bez domova v sebe zahŕňa samotné vyhľadávanie klienta, systematickú kontrolu potenciálnych 

lokalít a pravidelné navštevovanie klienta v otvorenom prostredí - zmyslom je identifikovať dlhodobé miesto 

výskytu klienta a opakovane ho kontaktovať. Klienti sú vyhľadávaní a opakovane kontaktovaní na neobvyklých 

miestach, na ktorých by si bežný človek nevedel predstaviť svoj domov. Najčastejšie ide o teplovodné šachty, 

kanály, záhradné chatky, rozbité a opustené budovy, stany v lesoch, prípadne neobývané časti bytoviek. 

Pokračovaním sú denné sociálne intervencie, ktoré prebiehajú spoločne s klientom a taktiež kancelárska práca pri 

komunikácii s úradmi a inými inštitúciami. 

Realizácia programu Sprevádzanie je nadväzným krokom, ktorý je ponúknutý klientovi počas večerného 

Streetworku. Proces Sprevádzania obsahuje viacero sociálnych asistencií, ktoré smerujú k zadefinovaniu cieľu 

klienta. 

Streetworkeri vybavujú s klientmi základné osobné doklady, zmenu trvalého pobytu, sprostredkujú odbornú 

ambulantnú alebo lôžkovú zdravotnú starostlivosť, sprostredkujú liečbu závislosti, získaní dávky v hmotnej núdzi 

alebo jednorazového finančného príspevku od obce/mestskej časti a vybavovaní celého procesu priznania 

starobného/invalidného dôchodku. 

Z celkového predpokladaného počtu ľudí bez domova v hlavnom meste (posledné odhady sú okolo cca 4 500) 

pracujú ročne na viac ako 380 kontaktných miestach, ktoré navštevujú opakovane (ide o miesta, ktoré cieľová 

skupina obýva celoročne, prechodne, či náhodne). V mestskej časti Rača pokrývajú presne 389 kontaktných 

miest v rámci 24 mestských lokácií, čo predstavuje poskytnutie ich služieb 29 klientom. 

Ľuďom bez domova poskytujú poradenstvo a služby, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí žijúcich na ulici a zároveň 

redukujú riziká spojené s ich životným štýlom (harm reduction).  

Požadovaný účel dotácie: 

- pohonné hmoty:                                     500,- €  

- medicínsky materiál:                             200,- € 

- materiál potrebný na výkon projektu:   150,- € 

- poistene zodpovednosti za škodu:         150,- €  

 
Časový harmonogram projektu: celoročne do 31.12.2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 142.356,51 € 

Požadovaná výška dotácie:      1.000,-   € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 725,- € 

rok 2018: 400,- € 

rok 2017: nebola podaná žiadosť 

Iné zdroje financovania projektu: BSK, Implementačná agentúra MPSVaR, Magistrát hl. m. SR Bratislava, 

MPSVaR SR, MČ hl. m. Bratislavy, vlastné zdroje. 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 700,- €  

 

 

Poradové číslo 8 

Žiadateľ:                           Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO, Bratislava-Rača 
Sídlo organizácie: Žarnovická7, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: PhDr. Alžbeta Capková 

Názov projektu:  „Podpora pamäťových schopností seniorov, organizácia a príspevok na kultúrne   

                                           podujatia, podpora relaxačných a ozdravných aktivít““    

Dátum podania žiadosti: 26.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

ZO JDS vznikla ako základná zložka celoštátnej organizácie JDS v roku 1996. Je súčasťou záujmovej spoločenskej 

organizácie dôchodcov, ktorá háji a zastupuje záujmy dôchodcov v celoštátnom meradle na ústrednej, krajskej, 

okresnej a miestnej úrovni. 

V roku 2020 chcú podporiť seniorov v ich pamäťových schopnostiach formou organizovania tréningu pamäti a 

taktiež v ich možnostiach kultúrneho vyžitia formou zakúpenia vstupeniek na divadelné predstavenia, výstavy a.p. 

Ďalej plánujú relaxačný a ozdravný pobyt v kúpeľoch Patince a tiež výlet do Komárna. 
Požadovaný účel dotácie: 

- tréning pamäti 25€ x 10 hod.:        250,- € 

- kultúrne podujatia príspevok 80 x 5 €:       400,- € 

- doprava autobusom:                250,- € 
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- prehliadka - Komárno 35,- € x 1,5 hod.:                 52,- €   

- vstupné – bazénový svet 5,-€ x 40 členov:  200,- € 

 
Časový harmonogram projektu: tréning pamäti a kultúra v priebehu roka, výlet máj 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Patince, Komárno 

Celkový rozpočet projektu: 2.272,- € 

Požadovaná výška dotácie: 1.152,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 1.385,- € 

rok 2018:    700,- € 

rok 2017:    900,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1.100,- €  

 

 

Poradové číslo 9 

Žiadateľ:                           Mládež ulice, OZ 
Sídlo organizácie: Cyprichova 22, 831 54 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kulifaj 

Názov projektu:  „Hernou konzolou k atraktívnemu a bezpečnému miestu pre mladých – Klub   

                                           Mládež ulice“    

Dátum podania žiadosti: 26.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: 

OZ Mládež ulice vzniklo v roku 2000 a od mája 2012 pôsobí v MČ Bratislava-Rača. V časti Východné rozbehli 

terénny nízkoprahový program, v ktorom mladým ľuďom poskytovali aktivity pre zmysluplné trávenie voľného 

času, sociálne poradenstvo aj komunitné podujatia. Koncom roka 2019 sa presunuli do nového mládežnícko-

komunitného sídla v Krasňanoch.  

Projektom chcú zatraktívniť ponuku aktivít nového nízkoprahového klubu pre deti a mládež v komunitnom centre 

Stará jedáleň. Klub je bezpečným miestom pre trávenie voľného času detí a mladých ľudí a poskytuje priestor pre 

rozvoj ich zručností. Pri zisťovaní u mladých zisťovali, čím by chceli mať vybavený klub bola herná konzola alebo 

počítač. Ich cieľom je ponúkať alternatívy, nezatvárať oči pred prirodzeným správaním mladých ľudí, ba naopak, 

hľadať v ňom pozitíva a zdroje pre posilnenie jednotlivca. Hraním vhodných počítačových hier má okrem 

zábavného aspektu aj potenciál podporiť schopnosti riešenia problémov, tímovej spolupráce, logického a 

strategického myslenia. Možnosť zahrať sa počítačové hry v priestoroch klubu by mohlo motivovať mladých 

opustiť svoje detské izby a prísť si zahrať spoločne so svojimi rovesníkmi, tým podporia aj rozvoj sociálnych a 

komunikačných zručností. 

Požadovaný účel dotácie: 

- hracia konzola PlayStation Pro 1TB:            300,- € 

- ovládače ku konzole 4 ks   200,- € 

- televízia     370,- € 

- stolík pod televíziu    150,- € 

- rôzne hry: športové, strategické, logické  150,- € 

- občerstvenie počas turnajov, ceny pre víťazov   50,- €  

- nabíjacia stanica na ovládače, 2 ks    60,- € 

 
Časový harmonogram projektu: máj – december 2020 

Miesto realizácie projektu: MČ Bratislava-Rača 

 

Celkový rozpočet projektu: 1.280,- € 

Požadovaná výška dotácie: 1.280,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 2.000,- € 

rok 2018: 1.830,- € 

rok 2017: 1.400,- € 

Iné zdroje financovania projektu:  žiadne  

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1.000,- € 
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Poradové číslo 10 

Žiadateľ:                           Občianske združenie Odyseus 
Sídlo organizácie: Haanova 10, 852 23 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Dominika Jašeková 

Názov projektu:  „Chráň sa sám – terénna práca v uliciach Bratislavy“    

Dátum podania žiadosti: 26.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Občianske združenie vykonáva terénnu prácu s užívateľmi/kami drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise už od roku 

1997. Činnosť OZ je založená na prístupe „harm reduction“, ktorý vychádza z ľudsko-právnych princípov a má 

za cieľ ochranu verejného zdravia. V rámci projektu je vykonávaná terénna sociálna práca 4x do týždňa na 3 

stanoviskách. Klienti a klientky OZ pochádzajú zo všetkých mestských častí Bratislavy a teda aj v MČ Bratislava-

Rača. V rámci výkonu terénnej sociálnej práce prebieha výmena použitých injekčných striekačiek za čisté 

a distribúcia zdravotného materiálu a pomôcok pre bezpečné užívanie drog. Okrem toho sociálne pracovníčky 

poskytujú sociálne poradenstvo a distribuujú info-edukačné materiály (brožúrky, časopis Intoxi). Účelom projektu 

je tiež sociálna pomoc marginalizovaným komunitám. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- výdavky na sociálnu asistenciu:  

 (vybavovanie RL a OP, mobilný telefón na zabezpečenie komunikácie s klientmi/kami)             66,- € 

- zneškodňovanie odpadu:             60,- €  

- materiálne vybavenie do terénu (injekčné striekačky, alkoholové tampóny, HIV testy a pod.):         1.334,- € 

- výdavky súvisiace s prevádzkou automobilov – poistné       150,- € 

- administratívne a poradenské služby spojené s realizáciou aktivít      200,- € 

- spracovanie účtovníctva a miezd          190,- € 
 

Časový harmonogram projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 88.800,- € 

Požadovaná výška dotácie:   2.000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 1.180,- € 

rok 2018: nepožiadali o dotáciu 

rok 2017:    550,- € 

Iné zdroje financovania projektu: Hl. mesto SR Bratislava, MZ SR, Nadácia pre deti Slovenska, Karpatská 

nadácia – Active Citizen Fund, príjmy z asignácie 2 % z dane a vlastná fundrasingová činnosť 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 1.300,- € 

 

 

Poradové číslo 11 

Žiadateľ:                           Raná starostlivosť, n.o. 
Sídlo organizácie: Tbiliská 6, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Krchňavá 

Názov projektu:  „Technické vybavenie Centra včasnej intervencie pre rodiny s deťmi  

                                           so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením“    

Dátum podania žiadosti: 28.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: 

Nezisková organizácia Raná starostlivosť je poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie pre rodiny 

s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodneným vo veku do 7 rokov. V máji 2017 otvorili Centrum včasnej 

intervencie v budove Zdravotného strediska na Tbiliskej ulici. Ide o vôbec prvé centrum na Slovensku, ktoré bude 

špecializované na zrakové znevýhodnenie u detí. 

Majú momentálne 9 pracovníkov a v evidencii okolo 30 rodín a sprevádzajú cca 80 rodín a záujem narastá. Sídlia 

v priestoroch, ktoré majú od mestskej časti v dlhodobom nájme za symbolickú cenu 1€/m2/rok.  
Dotáciu použijú na podporu všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti 

a sociálnej služby časná intervencia. 

Požadovaný účel dotácie: 

- 3 ks tabletov pre poradcov včasnej intervencie:                1.500,- €  
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- fotoaparát + 2 ks mini statívov                   600,- €  

- LCD monitor s uhlopriečkou 55“:                      900,- € 

- konzola na pripevnenie LCD monitora na stenu:            100,- €  

- výroba prototypov špeciálnych pomôcok:             500,- €  

- nákup 2 ks žineniek s protišmykovou úpravou            600,- € 
 

Časový harmonogram projektu: apríl – september 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava-Rača, priestory Centra včasnej intervencie v ZS Tbiliská 

 

Celkový rozpočet projektu: 4.200,- € 

Požadovaná výška dotácie: 4.200,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 2.050,- € 

rok 2018: 4.370,- € 

rok 2017: 1.400,- € 

Iné zdroje financovania projektu:  bez iného zdroja krytia 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 2.600,- €  

 

 

Poradové číslo 12 

Žiadateľ:                           Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, OZ,  

   registrovaný  sociálny podnik 

Sídlo organizácie: Alstrova 153, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: PhDr. Iveta Mišová 

Názov projektu:  „BIVIO – klimatizácia priestorov“  

Dátum podania žiadosti: 28.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Združenie vykonáva aktivity v prospech ľudí s mentálnym postihnutím. V roku 2018 otvorili sociálny podnik 

BIVIO na Alstrovej 153. 

Túto dotáciu chcú použiť na klimatizáciu priestorov reštaurácie sociálneho podniku BIVIO.   

Požadovaný účel dotácie: 

- nákup a montáž klimatizačnej jednotky:                2.000,- € 
 

Časový harmonogram projektu: máj – jún 2020 

Miesto realizácie projektu: Centrum BIVIO, Alstrova 153, Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 2.500,- € 

Požadovaná výška dotácie: 2.000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 1.400,- € 

rok 2018: nepožiadali 

rok 2017: nepožiadali 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: bez dotácie 

 

Dotácie sa v zmysle § 4, ods. 2, bod e)  platného VZN poskytujú na činnosť organizácií a nie na 

rekonštrukcie budov a investovanie do cudzieho majetku. 

 

Poradové číslo 13 

Žiadateľ:                           Depaul Slovensko, n.o. 
Sídlo organizácie: Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Kákoš 

Názov projektu:  „Strava pre ľudí bez domova“   

Dátum podania žiadosti: 02.03.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: 

Depaul Slovensko poskytuje sieť sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislave. Prevádzkujú nízkoprahovú 

nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, Útulok sv. Vincenta a sv. Lujzy pre chorých ľudí bez domova, zariadenie 
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opatrovateľských služieb (ZOS), ošetrovňu sv. Alžbety a terénnu sociálnu prácu v troch mestských častiach. 

Dotáciu plánujú využiť na zabezpečenie existenčných potrieb pre ľudí bez domova v nocľahárňach a v útulkoch 

a to hlavne na zabezpečenie stravy. V nocľahárňach poskytujú ľuďom bez domova nocľah, stravu, prístup 

k hygiene a šatstvu, sociálne poradenstvo a v prípade potreby aj základné sociálne poradenstvo. V útulkoch, ktoré 

sú určené pre chorých ľudí bez domova zabezpečujú celodennú starostlivosť, stravu, zdravotné ošetrenie, sociálne 

poradenstvo a prístup k lekárom. Z našej mestskej časti v roku 2019 využilo služby nocľahárne a celkovú 

starostlivosť v útulkoch minimálne 42 ľudí, kým v roku 2018 poskytli túto službu 28 ľuďom.  

Požadovaný účel dotácie: 

- zabezpečenie stravy v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul:                1.500,- € 

- zabezpečenie stravy pre útulky sv. Vincenta a sv. Lujzy:         1.000,- €  
 

Časový harmonogram projektu: apríl – december 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava  

 

Celkový rozpočet projektu: 42.738,- € 

Požadovaná výška dotácie:   2.500,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 2.000,- € 

rok 2018: nepožiadali 

rok 2017: nepožiadali 

Iné zdroje financovania projektu:  dotácia MPSVaR, príspevky z 2% dane, príspevky od klientov za poskytnuté 

služby, príspevky z grantov, dary od jednotlivcov 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 2.500,- €  

 

 

Poradové číslo 14 

Žiadateľ:                           Deti a dorast s.r.o. 
Sídlo organizácie: Tbiliská 6, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. 

Názov projektu:  „1. Rozšírenie spektra možností vzdelávania pre rodičov, odborníkov a študentov 

    2. Propagačná časť 

                                            3. Zefektívnenie priestorového vybavenia a poradenskej činnosti“    

Dátum podania žiadosti: 28.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Centrum podpory zdraveného vývinu detí Baby Help vzniklo v mestskej časti Rača v októbri v roku 2018. Jeho 

zakladateľom je spoločnosť Deti a dorast s.r.o, ktorá prevádzkuje ambulanciu v odbore všeobecný lekár pre deti 

a dorast. Centrum poskytuje predpôrodnú rodičovskú prípravu na dojčenie a starostlivosť o dieťa, poradenstvo pri 

dojčení, poradenstvo správneho nosenia bábätiek, poradenstvo vývinového pohybu a cvičenie matiek s deťmi, 

skupinové vzdelávanie.  

Projekt zahŕňa tri body, a to: 

1. Rozšírenie spektra možností vzdelávania pre rodičov, odborníkov a študentov – v rámci tohto bodu chcú 

vybaviť knižnicu – kúpou odbornej literatúry, organizovať semináre na tému cesta k spánku detí a kurzy pre 

študentov o dojčení    

2. Propagačná časť - príprava letákov, propagácia, grafická príprava podkladov, tlač vizitiek  

3. Zefektívnenie priestorového vybavenia  a poradenskej činnosti – v rámci tohto bodu chcú vytvoriť hrací kútik 

v čakárni zakúpením policovej skrinky na hračky a zakúpenie pomôcok a materiálového vybavenia pre vyššiu 

kvalitu poradenskej činnosti (prebaľovací pult, dojčenskú váhu, atď.) 

 

Požadovaný účel dotácie: 

- prebaľovací pult:                                   500,- € 

- kniha Dojčenie a lieky – Dr. Hale, 100 kníh Praktický návod na dojčenie a iné          443,- €  

- propagácia centra – grafické práce, tlač, rámy na plagáty, baner   1.000,- € 

- dojčenská váha profesionálna          381,- € 

- príprava a tlač edukačných materiálov pre rodičov        200,- € 

- tlačiareň            400,- € 

- cesta k spánku detí – vzdelávací projekt pre širokú verejnosť – ozvučenie, lektor, 

   náklady spojené s cestovaním lektora, občerstvenie 2x2 hod. (15-20 účastníkov na 1 workshop)    250,- € 

- cesta k spánku detí – vzdelávací projekt pre odbornú verejnosť – ozvučenie, lektor, 

občerstvenie – 2x2 hod. (15-20 účastníkov na 1 workshop)       250,- € 

- kurzy pre študentov o dojčení – komplexná príprava kurzu, programu, propagácia           500,- € 
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- pomôcky – nosiče pre predčasne narodené bábätká, knihy podporujúce rodičov predčasne  

narodených bábätiek a DVD, slúžiace na vzdelávanie mamičiek predčasne narodených 

od Dr. Bergmana             200,- € 

- cievky CN 01 slúžiace na dokrmovanie dojčených detí priamo na prsníku, bez fľaše    160,- € 

- pohárik na dokrmovanie detí, ktoré sa učia prisávať, ale  nedokážu sa zatiaľ prisať na prsník     100,- € 

- inštruktážne bábiky 3 ks            150,- € 

- nosiče na požičiavanie pre bábätká od 3 mes.         200,- € 

- policová skrinka + 4 boxy, stolík             80,- €  
 

Časový harmonogram projektu: priebežne – do decembra 2020 

Miesto realizácie projektu: ZS Tbiliská 6, Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu: 6.646,- € 

Požadovaná výška dotácie: 4.496,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 

rok 2019: 2.000,- € 

rok 2018: 1.400,- € 

rok 2017: nežiadali 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje, príjmy od účastníkov 

Navrhovaná výška dotácie na schválenie stálej komisii: 500,- €  
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5. Stanoviská stálych komisií 

    Materiál: Návrh na schválenie dotácií podľa VZN MČ Bratislava-Rača  č. 3/2016   z 13. decembra 2016 o podmienkach poskytovania 

dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení VZN MČ Bratislava-Rača č. 7/2017 a VZN MČ Bratislava-

Rača č. 5/2018 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 

nasledovné organizácie:    
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ    500,- € 

OZ Stopa Slovensko                            600,- € 

ZO JDS Bratislava-Krasňany                            800,- € 

Slovenský zväz invalidov, OZ            800,- € 

DSS pre deti a dospelých Sibírka, r.o.              330,- € 

OZ Svätého Jozefa                                            600,- € 

OZ Vagus                                            700,- € 

ZO JDS Bratislava-Rača                              1.100,- € 

Mládež ulice, OZ                                          1.000,- € 

OZ Odyseus                                          1.300,- € 

Raná starostlivosť, n.o.                          2.600,- € 

Depaul Slovensko, n.o.                          2.500,- € 

Deti a dorast s.r.o.                                             500,- €                    

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, OZ, 

registrovaný sociálny podnik                  bez poskytnutia dotácie 

 

Komisia finančná a majetková zároveň odporúča MZ MČ 

Bratislava-Rača rokovať o ostatných dotáciách až na ďalšom 

zasadnutí (v máji 2020) 

 

  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva 

 
 
    

Komisia  životného prostredia výstavby, 

územného plánu a dopravy      

Komisia sociálna a  bytová  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť                          

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 

nasledovné organizácie:    
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, OZ    500,- € 

OZ Stopa Slovensko                            600,- € 

ZO JDS Bratislava-Krasňany                            800,- € 

 A 
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Slovenský zväz invalidov, OZ            800,- € 

DSS pre deti a dospelých Sibírka, r.o.              330,- € 

OZ Svätého Jozefa                                            600,- € 

OZ Vagus                                            700,- € 

ZO JDS Bratislava-Rača                              1.100,- € 

Mládež ulice, OZ                                          1.000,- € 

OZ Odyseus                                          1.300,- € 

Raná starostlivosť, n.o.                          2.600,- € 

Depaul Slovensko, n.o.                          2.500,- € 

Deti a dorast s.r.o.                                             500,- €                    

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, OZ, 

registrovaný sociálny podnik                  bez poskytnutia dotácie 


