
  
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
    

 
 
 
 

   
   

   

  

  
 
 

 
    

   
 
 
 

  
    

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

mestská časť Bratislava-Dúbravka 

Materiál na 14. zasadnutie 
miestnej rady 
dňa 7. júna 2022 

Návrh 

na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2022  
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

Predkladateľ: Materiál obsahuje: 
RNDr. Martin Zaťovič 1. Návrh uznesenia 
starosta 2. Dôvodová správa 

3. Stanovisko Komisie sociálno-
zdravotnej a bytovej zo dňa 
13.4.2022 
4. Žiadosti o dotácie 

Zodpovedný: 
Ing. Rastislav Bagar 
prednosta 

Spracovateľ: 
PhDr. Dominika Malačinová 
vedúca oddelenia 
sociálnych vecí a zdravotníctva 

jún 2022 



  

 
 

 
  

 
 

   

  
      

 
        

 
       
        
      
      
 

  
      

 
                        

          
    

         
         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh uznesenia 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

A) schváliť 

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma nad 1700,- EUR: žiadali navrhovaná suma 

1. Paracelsus, s. r. o., vo výške                3 000,- EUR  0,- EUR 
2. RC Macko, vo výške         2 720,- EUR       1 400,- EUR 
3. Centrum rodiny, n. o., vo výške          3 980,- EUR       2 300,- EUR 
4. Centrum Skalná ruža, o. z., vo výške  3 600,-EUR              0,- EUR 

B) berie na vedomie 
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka nasledovne: 
požadovaná suma do výšky 1700,- EUR vrátane: žiadali schválená 

                suma 

1. BSN 1930, vo výške    500,- EUR    100,- EUR 
2. OZ Stopa Slovensko, vo výške             1 150,- EUR    500,- EUR 
3. Depaul Slovensko, n. o., vo výške         1 290,77 EUR    700,- EUR 
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Dôvodová správa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 zo dňa 
10.12.2019 o poskytovaní dotácií stanovuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí 
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo 
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, alebo 
poskytujú služby obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to len na podporu 
všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejno-prospešných účelov, na 
podporu podnikania a zamestnanosti. z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, mestská 
časť Bratislava-Dúbravka zverejnila dotačnú výzvu na webovom sídle mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 

Podľa § 6ods. 1 vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka o poskytovaní dotácií rozhoduje starosta do výšky 1 700,- EUR vrátane 
a miestne zastupiteľstvo nad 1 700,- EUR až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte 
mestskej časti na príslušný rozpočtový rok a druh podpory. 

Nenávratná finančná dotácia pre jednotlivé OZ sa navrhuje schváliť miestnym 
zastupiteľstvom na základe skutočnosti, že sa jedná o  sumu nad 1700,- EUR nasledovne: 

1. Paracelsus, s. r. o., vo výške  0,- EUR 
2. RC Macko, vo výške       1 400,- EUR 
3. Centrum rodiny, n. o., vo výške       2 300,- EUR 
4. Centrum Skalná ruža, o. z., vo výške              0,- EUR 

Stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

Komisia sociálno-zdravotná a bytová mestskej časti Bratislava-Dúbravka na svojom zasadnutí 

dňa 13.4.2022 sa uzniesla a miestnemu zastupiteľstvu: 

a.) neodporúča schváliť poskytnutie finančnej dotácie subjektu Paracelsus, s. r. o., 

b.) odporúča  schváliť poskytnutie finančnej dotácie subjektu Rodinné centrum Macko vo 

výške 1 400,-EUR, 

c.) odporúča schváliť poskytnutie finančnej dotácie subjektu Centrum rodiny, n. o. vo 

výške 2 300,-EUR, 

d.) neodporúča schváliť poskytnutie finančnej dotácie subjektu Centrum Skalná ruža, o. z. 

Hlasovanie: Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 
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Žiadater- názov, právna forma Centrum Skalná ruža ; občiansk 

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie v roku 

(presne podľa príslušného registra 
štátne· s ráv 

Sídlo, adresa 

Identifikačné čísla 

Bankové spojenie 
a číslo účtu 

štatutárny zástupca 
(titul, meno, priezvisko) 

Kontakt 

Kontaktná osoba 
(titul, meno, priezvisko) 

Kontakt 

Názov akcie/ úlohy 

Opis aktivity 
(stntčne, prípadne na osobitnom 

liste) 

Všeobecne prospešná slu
ž
ba, na.

ktorú sa má dotácia poskytnúť 

Všeobecne prospešný a verejno
prospešný účel, na ktorý sa má 
dotácia poskytnúť 

Dlhá 821/21 , 900 55 Lozorno 

I 0:54 Dl : 398 215 
SK1511000000008017220081 

Ing.Beáta Piláriková 
Tel./fax: 

o 

Danica Horvátová 
Tel./fax: e-mail:.

o 

Herničky pre deti a mamičky 

Tam, kde nie je možné deti začleniť do kolektívov, vzniká medzera - deti sa 
nezvládajú socializovať v komerčných herničkách v obchodných centrách, a 
iný kontakt s rovesníkmi je pre ne náročný. Pre tieto deti a ich rodiny tvoríme 
zázemie, bezpečné a známe prostredie, kde sa postupne socializujú, 
absolvujú terapie, a nadobúdajú kompetencie samostatnosti a sebestačnosti. 

a).poskytovanie zdravotnej starostlivosti,.
b).poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna.

starostlivosť,.
c).tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných.

a kultúrnych hodnôt,.
d).ochrana ľudských práv a základných slobôd,.
e).vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,.
f).výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné.

služby,.
g).tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia.

obyvateľstva,.
h).služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,.
i).zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy.

bytového fondu,.
1 

j).iné: ... }�.! .. � .1,.M� ..... l��k.�."?:� ....................................... . 

(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné 
oísmeno, resp. uviesť služby neuvedené pod písm. a)-i) 
a).rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,.
b).realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných.

humanitných cieľov,.
c).ochrana a tvorba životného prostredia,.



d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochrana zdravia, 
f) ochrana práv detí a mládeže, 
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy, 
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 

pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli 
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou pohromou, 

, i ' 2. A i) iné: .. ?.?.~ .. 1.'.Y. .':.':!.t .... !\':-!~ ... t .................. ...... ..... .... ..... . 

(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné 
písmeno, resv. uviesť účelv neuvedené vod oísm. a)-i) 

Miesto realizácie aktivity, úlohy Centrum Skalná ruža, K.Adlera 1 

Termín aktivity Začiatok: Q 
112022 Koniec: 12/2022 

Predpokladaný prínos Deti z mestskej časti nadobudnú sociálne kompetencie, bude 
pre mestskú časť *) mo2né ich začleniť do materských škôl, a po pandémií nebudú 

trpieť vylúčením zo spoločnosti. 

Forma prezentácie mestskej časti Zverejnenie mestskej časti na www stránkach, 
ako poskytovateľa dotácie *) sociálnych sieťach a na nástenke občianskeho 
(prípadná forma účasti mestskej časti -

združenia ako podporovateľa. Herničky sa budú ako spoluorganizátor, záštita a pod.) 
konať pod záštitou mestskej časti. 

Počet účastníkov, členov v pr((o ~e-

Požadovaná výška dotácie **) 3600 
€ 

Predpokladaný rozpočet Rozpočet je súčasťou prílohy 
podľa druhu výdavkov v€ 

Čestné vyhlásenie: Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že: 
1. naša organizácia nemá uložený zákaz prijímať dotácie, subvencie ani trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (§ 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

2. naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a/alebo voči organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadila, 

3. vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné a pravdivé. 

Príloha: Stanovy organizácie 

V Bratislave dňa i§ ... ?,;?.9.?.? .................... . J.ng ... ~.(:l~la.P.i!~Jik9.Y.~ ....... . 
titul, meno, priezvisk<>J 

štatutárneho zástupcu žiadateľa 

*) v prípade potreby doložiť podrobný popis akcie na osobitnom liste 
**) v prípade potreby doložiť položkovitý rozpočet akcie/ podujatia 



Centrum Skalná ruža 

Herničky pre deti a mamičky 

Žiadosť o príspevok 



Kto sme 

Prečo vzniklo 02 Centrum Skalná ruža 

Centrum Skalná ruža je občianske združenie, ktoré sa vyvinulo ako komunitná skupina 4 žien, matiek, ktoré 

už počas materskej a rodičovskej dovolenky začali študovať podporu detí, ostatných mám a rodín. Na 

začiatku sme príležitostne tvorili naše aktivity v RC Macko. Postupom času sme v Dúbravke v priestoroch 

masážneho salóna na K.Adlera 1 začali využívať priestory na kraniosakrálnu terapiu a rôzne aktivity na 

podporu žien, detí a rodín - kurzy, semináre, workshopy, stretávanie detí podobného veku, či matiek s 

podobnými deťmi. Vyvrcholením našich aktivít je vznik občianskeho združenia a naše úzkoprofilové 

zameranie na rodiny a deti. 

čo sledujeme podporou komunity 

Naše aktivity sa odohrávajú prevažne na komunitnej úrovni. V Dúbravke niekoľké z nás bývajú, naše deti tu 

navštevujú MŠ, ZŠ, krúžky a trávia tu čas. Podpora miestnym rodinám s nie celkom štandardnými deťmi 

chýba, nemajú sa kde stretávať a obzvlášť po pandémii sa malé deti potrebujú socializovať jemnou a 

nenásilnou formou. Tam, kde nie je možné tieto deti začleniť do kolektívov priamo, vzniká medzera - deti 

sa nezvládajú socializovať v komerčných herničkách v obchodných centrách, a iný kontakt s rovesníkmi je 

pre ne náročný. Pre tieto deti a ich rodiny tvoríme zázemie, bezpečné a známe prostredie, kde sa 

postupne social izujú, absolvujú terapie, a nadobúdajú kompetencie samostatnosti a sebestačnosti. 

Ako podporujeme deti, rodiny, rodičov 

Naším ústredným pilierom pri prac1 Je kraniosakrálna terapia, avšak nie každé dieťa je pripravené 

absolvovať sedenia a sprevádzanie priamo. Aj preto sa s deťmi zbližujeme hravou formou, v prítomnosti 

mamičky, medzi inými deťmi. Na podporu kompetencií týchto detí s nimi tvoríme, hráme sa, rozvíjame 

jemnú a hrubú motoriku, a vedieme ich postupne k prijatiu kolektívu, cudzích detí aj dospelých. Mamičky 

u nás môžu absolvovať iné podporné terapie, oddýchnuť si a zrelaxovať a rady sa vracajú aj bez detí. V 

určitom čase začínajú aj samé na našich kurzoch nadobúdať znalosti k terapeutickému sprevádzaniu 

svojich detí, čo rady využívajú . 

Prečo sa snažíme získať dotácie 

Pre matky na materskej/rodičovskej dovolenke je náročné pravidelne finančne prispievať na chod 

herničiek, a vzhľadom na to, že vnímame potrebu tých rodín a hlavne detí, robíme herničky dlhodobo ako 

dobrovoľnícku aktivitu. Mamičky prispievajú darom 5€ na rodinu bez ohľadu na počet detí, s ktorými prišli. 

Prítomné sú dve sprievodkyne, ktoré sa venujú mamičkám aj deťom a pri štandardnej účasti 4 mamičky 

pokryjeme z príspevkov prenájom miestnosti. Sprievodkyne sa herničiek zúčastňujú bez nároku na honorár 

a raz za čas pozývame aj hostí, ktorí prinášajú nové užitočné a podporné informácie mamičkám, napríklad 



aromaterapeutka, výživová poradkyňa, lektorka reflexnej masáže, a podobne. Títo hostia väčšinou honorár 

dostanú zo súkromných zdrojov sprievodkýň. 

Na herničkách vidíme progres u detí, a preto chceme v tejto aktivite pokračovať, avšak takto 

neekonomicky je to dlhodobo neudržateľné a preto žiadame o dotáciu a finančný príspevok na chod. 

Projekt Príspevok na chod herničiek 

Prečo sme tento projekt vymysleli 

Pred dvomi rokmi sme otvorili pravidelné herničky pre mamy na materskej dovolenke a ich detičky. Nie 

sme však klasická herňa, ale terapeutická dvojhodinovka pre tých, ktorí bežné herne, detské a rodinné 

centrá či ihriská nezvládajú. V komornom prostredí, kde sa stretáva maximálne 4-5 detí vo veku do 5 rokov 

sa s deťmi hráme, robíme pohybové aktivity, rozvíjame jemnú a hrubú motoriku, ale hlavne sa tieto deti 

socializujú, pomaly si zvykajú na kolektív, cudzích ľudí. 

Medzi naše klientky patria prevažne mamičky s deťmi, ktoré neznesú bežný kolektív, sú vnímavejšie, 

hypersenzitívne, majú sklony k PAS, ale zatiaľ nie sú diagnostikované. Čakacie doby na diagnostiku sú 

veľmi dlhé (v mesiacoch) a hlavne diagnóza ako taká týmto deťom nepomôže tráviť čas inak. Preto 

pracujeme bez ohľadu na diagnózu, v láskavom a citlivom prostredí prijatia a rozvíjame sociálne návyky 

týchto detí. Zároveň vytvárame niečo ako podpornú sieť pre matky týchto detí, ktorým sa vytvára priestor 

na zdieľanie a postupné odpútanie od detí. 

Spätná väzba od našich pravidelných účastníkov 

Prikladáme stručnú spätnú väzbu od mamičiek, ktoré počas posledných mesiacov navštevovali naše 

herničky. 

- herničky sú mu viac prínosom ako sedenia u psychologičky; tá na poslednej poradni syna pochválila a 

bola milo prekvapená z jeho progresu 

- syn s nikým cudzím nerozpráva, len s tebou (sprievodkyňa herni čiek), dokonca sa pýtal, kedy zase za 
tebou prídeme 

- v noci spal, neplakal a nestŕhal sa zo sna; odkedy pravidelne kombinujeme kraniosakrálnu terapiu 

s herničkami, nemáva nočné mory 

- naučila sa u vás chodiť na nočník, kvôli čomu ju nezobrali do škôlky 

- už k vám na herničky nebudeme chodiť, konečne zvláda doobedný pobyt v škôlke 

Ďalšie smerovanie 



Perspektívne chceme pre (nielen) tieto deti zaviesť krúžkovú činnosť, keď sa preklopia z úzkej väzby na 

mamu do štádia, že budú aktívne a terapeuticky tráviť čas samostatne so sprievodkyňou. Aktuálne 

pripravujeme a vzdelávame sa v oblasti arteterapie, detskej hravej jógy a mindfullness meditácií pre deti. 

Taktiež spracovávame ďalší podporný projekt pre tieto herničky, chceme zriadiť miestnosť Snoezelen, v 

ktorej by sme mohli s deťmi tráviť čas terapeuticky ešte efektívnejšie. 

Vzhľadom na to, že naozaj vidíme výsledky, radi by sme v tejto aktivite pokračovali a príspevok mestskej 

časti by pomohol mamičkám, aby navštevovali herničky pravidelne a dlhodobo. Finančne tým vznikne pre 

mamičky priestor podpory, ktorý si naozaj dlhodobo môžu dovoliť popri materskej/rodičovskej dovolenke. 

Záver 

Tieto herničky sú veľkým prínosom aj pre mamičky, ktoré okrem krátkeho vydýchnutia získavajú 

kompetencie v "terapeutickom" prístupe k svojim deťom. Radi by sme s týmito mamami pracovali aj ďalej, 

venovali sa im na kurzoch a pri podporných kruhoch. Tiež aj pre iných rodičov otvárame podporné 

stretávanie, či už sa to týka ich neštandardných detí, alebo aj zdravotných problémov. 

Spolupracujeme s rôznymi odborníkmi, neustále sa vzdelávame, priestory sme prerobili 

a prispôsobujeme ich potrebám mamičiek a detičiek. Sme veľmi motivované rozširovať naše aktivity 

komunitným smerom, tvoriť podpornú sieť pre rodiny a deti zo širokého okolia a rozvíjať sa. 

Perspektívne rozbiehame krúžkovú činnosť pre deti, ktoré už dosiahnu takú úroveň sebestačnoti, 

že budú schopné 30-60 minút stráviť so sprievodkyňou. 

V prípade obdržania dotácie v plnej výške je možné dlhodobo pracovať a rozvíjať aj deti z rodín, ktoré po 

pandémii považujú príspevok na chod herničiek za privysoký. Tieto deti vďaka príspevku mestskej časti 

neutrpia vylúčením z kolektívu a budú sa zvyšovať ich kompetencie a perspektíva, že nastúpia samostatne 

do materských škôl, či sa inak začlenia do fungovania v spoločnosti. 

V prípade obdržania aspoň čiastkového príspevku na chod herničiek budú mamičky ďalej prispievať darom 

pre naše občianske združenie, určite však v adekvátnej výške a naše občianske združenie sa bude vedieť 

ďalej rozvíjať. Naše komunitné aktivity sa stanú rentabilnými a bude možné ich kapacitu a ponuku 

rozširovať, a tým budeme väčším prínosom deťom, mamičkám, ale aj našej mestskej časti. 

Prílohy 
Rozpočet 

Fotografická príloha 



Náklady jednotk.cena celkovo 

Prenájom miestnosti 10€ 10 

2 sprievodkyne 30€ 60 

občerstvenie 10€ 10 

Hosť 30€ 10 

Spolu 90 

Príjem pri účasti 5 5 25 
Príjem spolu 1000 

Konanie herničiek v roku 40 

Celkové náklady 3600 
Rentabilita -2600 

Vstupné na pokrytie nákladov by bolo 90/5=20€, čo je pre mamy neúnosné. 

Momentálne vyberáme príspevok na chod herničiek 5€. 

Príjem z herničiek je teda 20-25€ týždenne v závislosti od účasti. 

Herničky dotujeme z iných príjmov, čo je dlhodobo nerentabilné a neumožňuje nám to rozvíjať iné aktivity. 

Pri príspevku mestskej časti 100 % by mamičky neplatili na herničkách vstupné. 

Pri príspevku mestskej časti 80 % by mamičky platili na herničkách vstupné 3€. 



Fotografická príloha 



ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie v roku 2022 

Žiadateľ - názov, právna 
forma 
(presne podľa príslušného 
registra štátnej správy) 

Sídlo, adresa 

Identifikačné čísla 

Bankové spojenie 
a číslo účtu 

Štatutárny zástupca 
(titul, meno, priezvisko) 
Kontakt 

Kontaktná osoba 
(titul, meno, priezvisko) 
Kontakt 

Názov akcie/ úlohy 

Opis akcie 
(stručne, prípadne na osobitnom 
liste) 

Centrum rodiny, n.o. 
Nezisková organizácia 

Bazovského 6, 841 01 Bratislava 

IČO: 37 924 320 
DIČ: 2022120859 

SK78 l 1000000002625126008, Tatra banka, a.s. 

Alžbeta Šporerová, 

Tel./fax: 

Mgr. Eva Tiňová 

Tel./fax: 
e-mail: 

e-mail: 

Spájať komunitu má zmysel 

Viď príloha 1 

M
·,. . - . --·-;-· ., .t , 

Mestské č,. _ - -- ~· . tr'ibravka 

t -lfL- · 



Všeobecne prospešná služba, na a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
ktorú sa má dotácia poskytnúť b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna 

Všeobecne prospešný a verejno
prospešný účel, na ktorý sa má 
dotácia poskytnúť 

Miesto realizácie aktivity, 
úlohy 

Te1mín aktivity 

Predpokladaný prínos 
pre mestskú časť *) 

starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia 
duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a 

inf01mačné služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana 

zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a 
zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 
bytového fondu, 

j) iné: 

(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné 
písmeno, resp. uviesť služby neuvedené pod písm. a)-i) 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych 
hodnôt, 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 
humanitných ciel'ov, 
c) ochrana a tvorba životného prostredia, 

d) 
e) 
f) 
g) 

zachovanie prírodných hodnôt, 
ochrana zdravia, 
ochrana práv detí a mládeže, 
rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy, 

h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 
pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v 
ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pn 
postihnutí živelnou pohromou, 
1.) . ' 1ne: ... ................ ...... ...... . . 
(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné 
písmeno, resp. uviesť účely neuvedené pod písm. a)-i) 

Centrum rodiny, n.o., Bazovského 6, 841 O 1 Bratislava 

Začiatok: marec 2022 Koniec: december 2022 

Centmm rodiny sa od začiatku svojho vzniku hlási k 
spájaniu ľudí z komunity našej mestskej časti. Naša 
lokalizácia v srdci dúbravského sídliska mnohým 
ľuďom dáva odvahu zastaviť sa a požiadať o radu, 
pomoc. Takisto sme miestom, kde prichádzajú 



Forma prezentácie mestskej časti 
ako poskytovateľa dotácie *) 
(prípadná forma účasti mestskej 
časti - ako spoluorganizátor, 
záštita a pod.) 

Počet účastníkov, členov 

Požadovaná výška dotácie **) 

Predpokladaný rozpočet 

podľa druhu výdavkov v € 

záujemcovia o dobrovoľníctvo a pomáhajú nám v rámci 
našich aktivít. 
Prínos pre mestskú časť vidíme v tom, že obyvateľom 
našimi aktivitami ponúkame priestor pre bezpečne 

stretávanie sa, neformálne vzdelávanie detí a mládeže 
napriklad v oblasti životného prostredia. Obyvatelia 
mestskej časti bez rozdielu na zdravotný stav, sociálny 
status, vek tu môžu svoj voľný čas tráviť aktívne a aj 
pasívne. Odľahčujeme mestskú časť v tom, že 
ponúkame materiálnu pomoc a poradenstvo osamelým 
seniorom, mnohodetným rodinám, jednotlivcom, ktorí 
sa na nás obracajú, pretože sa ocitli v nepriaznivej 
sociálnej tiesni pod vplyvom rôznych životných 
okolností a tiež pandémie. Zachraňováním potravín, 
zberňou šatstva a následným výdajom a výmenou sa v 
mestskej časti redukuje odpad. Komunitná záhrada pre 
obyvateľov ponúka všestranné využitie pre všetky 
komunity. Obyvatelia sa v neJ môžu stretávať, 

porozprávať, zažiť príjemné chvíle. 

Web: www.centrumrodiny.sk, 
FB: Centrum rodiny Dúbravka, IG: Centrum rodiny 
Dúbravské noviny 
Logo MČ Dúbravka na letákoch 

široká verejnosť 

3980 € 

Rozpočet uvádzame na 1 O mesiacov: marec -december 
Celkový rozpočet Požadovaná výška 

Prevádzkové náklady: 5 500 € 

/energie, vodné, stočné , kúrenie, bežná 
údržba / 

Personálne náklady: 11 200 € 

koordinátorka projektu a dobrovoľníkov 
80 hod mesačne x 6 € x 1 O mes. = 4800€ 

soc. pracovníčka - 40 hod mesačne x 8 € 
x 10 mes.= 3400€ 

odborný lektor aktivít- 20 hod mesačne 
x 15 € x 10 mes.= 3000 € 

550,00 € 

2 280,00 € 



Spotrebný a prevádzkový materiál: 
1000 Eur 

materiál na tvorivé dielne 

/pedig, lepidlo, farby apod. / 

dezinfekcia, vrecia, rukavice apod. 

100 Eur mesačne 

600,00 € 

Cestovné a prepravné náklady: 980 € 300,00 € 

Prevozy seniorov 

60 ExlO = 600 € 

prepravné náklady na dovoz a rozvoz 
potravín 

20 Ex 1 O = 200 € 

cestovné náklady - návštevy seniorov: 

18€x10= 180€ 

Komunikačno-administratívne 

náklady: 700 € 

telefón, internet 

20 Ex 1 O = 200 € 

tlač letákov, toner, papier 

50 ExlO = 500 € 

Občerstvenie: 500 € 0,50€/osoba/ 100 
osôb mesačne 

Spolu 19 880,00 € 

250,00 € 

0,00 € 

3 980,00 € 



Čestné vyhlásenie: Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že: 
1. naša organizácia nemá uložený zákaz prijímať dotácie, subvencie ani trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (§ 7 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), 
2. naša. organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka a/alebo voči organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo 

zriadila, 
3. vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné a pravdivé. 

Príloha 2: Štatút neziskovej organizácie 

V Bratislave dňa 31. 01. 2022 

Alžbeta Šporerová, 
riaditeľka Centrum rodiny, n.o. 

*) v prípade potreby doložiť podrobný popis akcie na osobitnom liste 
**) v prípade potreby doložiť položkovitý rozpočet akcie/ podujatia 





Príloha 1 

Pandémia, ktorá je súčasťou našich životov už skoro dva roky nás naučila spomaliť a žiť inak 
ako predtým. Odzrkadlilo sa to aj v našom komunitnom centre. Avšak, napriek pandémií, 
pokračujeme a snažíme sa reagovať na potreby komunity. Naše aktivity v predkladanom 
projekte upriamujeme na tieto oblasti: 

charitnú činnosť; 
inkluzívne aktivity; 
medzigeneračné aktivity; 
aktivity pre rodiny; 
dobrovoľníctvo . 

Sme presvedčení, že všetky aktivity nášho centra ponúkajú priestor pre ľudí z našej mestskej 
časti, kde sa môžu bezpečne stretávať a vzájomne sa obohacovať. Veríme, že spájať komunitu 
má zmysel. 

Charitná činnosť - pandémia za sebou necháva ťažké životné osudy ľudí, ktorí sa ocitli v 
núdzi. Obracajú sa na nás ľudia bez domova, rodiny v núdzi, mnohodetné rodiny, osamelí 
seniori a tí, ktorí sú ohrození stratou bývania. Medzi hlavné činnosti, kto1ými sa im snažíme 
pomôcť patria: poskytovanie základného sociálneho poradenstva ( osobne, online, 
telefonicky), poskytovanie materiálnej pomoci vo forme trvanlivých/čerstvých potravín na 
týždennej báze, zberňou a výdajňou oblečenia, sprostredkovanie dobrovol'níckej pomoci pri 
nákupoch a sprevádzaní, pomoc pri rozvíjaní zručností a prevenciu izolácie pre ľudí 

hľadajúcich pracovnú činnosť a zapojenie do komunity, sprevádzanie dlhodobo 
nezamestnaných, ľudí vo výkone trestu / trest povinnej práce sa vykonáva priamo v našich 
priestoroch/ a ľudí bez domova pri vybavovaní rôznych žiadosti / napr. konkurz, exekúcie, 
komunikácia so súdmi a inými inštitúciami atď. /, hľadaní práce, príp. ubytovania a iné . .. 

Inkluzívne aktivity - pravidelnými klubovými aktivitami každú stredu sa snažíme prepájať 
svety inak obdarených ľudí a zdravej komunity, a tak búrať predsudky a bariéry. Vytvorením 
týchto aktivít sa vytvoril priestor pre ľudí so znevýhodnením z mestskej časti, ktorým chýba 
sociálny kontakt a ešte viac z dôsledku pandémie sú izolovaní vo svojich domovoch. Okrem 
aktívneho trávenia voľného času, nových priateľstiev a zážitkov sa snažíme rozvíjať 

spoluprácu aj s inými organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi so znevýhodnením. Naďalej 
chceme rozvíjať spoluprácu s TOP-ART chránenou dielňou a s mini kaviarničkou Kolečko, s 
DSS Rozsutec ako aj ďalšími zariadeniami a združeniami. Taktiež chceme opäť v rámci 
programu Európskeho zborn solidarity dať možnosť trom mladým ľuďom so zdravotným 
hendikepom vykonávať u nás ročnú dobrovoľnícku stáž, tak ako v predchádzajúcom roku 
2021. 

Medzigeneračné stretnutia - aj tento rok plánujeme opäť organizovať raz týždenne v piatok 
doobeda tvorivo- kultúrne medzigeneračné stretnutia, ako aj obľúbené mesačné stretnutia v 
komunitnej záhrade .. Okrem osamelých ľudí z komunity prichádzajú medzi nás aj seniori z 



miestnych zariadení pre seniorov so sídlom v Dúbravke napr. z Domova Jesene života a z 
neziskovej organizácie Hestia. Stretnutia prebiehajú v priateľskej atmosfére. Stretnutí sa 
zúčastňujú mamičky s deťmi na materskej dovolenke, naši dobrovoľníci - vysokoškoláci, ale 
aj aktívne seniorky. Okrem milých priateľských rozhovorov si čas spríjemňujeme tvorivými 
dielničkami a hudbou našich starkých, cez ktorú mladšej generácií približujú svoju mladosť a 
spomínajú na svoje mladé časy . 

Aktivity pre rodiny - 2x do týždňa / utorok a štvrtok doobeda / ponúkame priestor pre 
mamičky/otcov na materskej/rodičovskej dovolenke v rámci skupinových svojpomocných 
stretnutí. Ponúkame priestor na nové priateľstvá, rady a pomoc pri výchove a v neposlednom 
rade chceme takto pomôcť pri zabránení izolácie rodín. Rodinám, okrem skupinových 
stretnutí, ponúkame základné sociálne poradenstvo, výchovné poradenstvo, odľahčovanie, 
rodinám v núdzi materiálnu pomoc ako aj nasmerovanie k iným pomáhajúcim organizáciám 
a sprevádzanie pri riešení ich situácie. V rámci stretnutí organizujeme aj odborné prednášky 
v spolupráci s Centrom pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, ako aj s 
ďalšími odborníkmi v oblasti psychológie, sociálnej práce a špeciálnej .pedagogiky 

Dobrovoľníctvo dobrovoľníci /čky sú od začiatku vzniku komunitného centra 
neoddeliteľnou súčasťou v našich aktivitách. Sú zdrojom nezištnej pomoci, inšpirácie a 
podpory. V čase pandémie sú dobrovoľníci nápomocní napr. pri nákupoch a asistencii 
seniorov, návštevách seniorov cez projekt Menora, pri medzigeneračných stretnutiach, 
doučovaní, klubových aktivitách, pri práci v záhrade ako aj pri eko aktivitách. V tejto oblasti 
by sme chceli nadviazať spoluprácu aj so ZŠ v Dúbravke a posilniť tak dobrovoľníctvo medzi 
deťmi a mládežou. V súčasnosti už spolupracujeme s British school Bratislava a Gymnázium 
Bilíkova a študenti týchto škôl nám pomáhajú v rámci dobrovoľníckych aktivít. 



r: - '} 

v " • , • 2Q')Y .../, ZIADOST o poskytnutie dotac1e v roku ..... f:!~ ••••• , •••••• 

Žiadateľ- názov, právna forma 
(presne podľa príslušného registra 
štátnej správy) 

Sídlo, adresa 

Identifikačné čísla 

Bankové spojenie 
a číslo účtu 

Statutárny zástupca 
(titul. meno. priezvisko) 
Kontakt 

Kontaktná osoba 
(titul. meno. priezvisko) 
Kontakt 

Názov akcie / úlohy 

Opis aktivity 
(stručne. prípadne na osobitnom 
liste) 

Všeobecne prospešná služba, na 
ktorú sa má dotácia poskytnúť 

Všeobecne prospešný a verejno
prospešný účel, na ktorý sa má 
dotácia poskytnúť 

-\I ,,,..,, ;\ , tn q, Z,ql .f . /11 Ie , f'ti/1> 

Paracelsus, s.r.o. 

M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava 

IČO: 3413 7998 DIC: 2020663117 
SK20 7500 0000 0040 0000 5758 

MUDr. Milan Blaško 
Tel./fax: e-mail: r 

o 

MUDr.Milan Blaško 
Tel./fax: e-mail: 

o 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení poliklinika 
Paracelsus. 

2iados o dotáciu na kompletnú rekonštrukciu 
socialnych zariadení vrátane WC pre telesne 
postihnutých v poliklinike Paracelsus 

® poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna 

starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 
a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a zák.ladných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko·technické služby a informačné 

služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu, 
j) iné: ..................... ..... ... ................. ...................................... .. 

(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné 
vísmeno, resn. uviesť službv neuvedené vod vfsm. a)-0 
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 

humanitných cieľov, 

c) ochrana a tvorba životného orostredia, 



d) zachovanie prírodných hodnôt, 
@}Ochrana zdravia, 
f) ochrana práv detí a mládeže, 
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy, 
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 

pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli 
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou pohromou, 

i) iné: .................................................................... ........ .. 
(Jednu alebo viacero z možnosti - zakrúžkovať príslušné 
vfsmeno, resv. uviesť účelv neuvedené vod oísm. aJ-i> 

Miesto realizácie aktivity, úlohy Poliklinika Paracelsus 

Termín aktivity Začiatok: 
1212021 

Koniec:612022 
Predpokladaný prínos Zasadné zkvalitnenie prostredia socialnych 
pre mestskú časť *) zariadení polikliniky pre pacientov mestskej asti, 

ktorí sú v našej starostlivosti. 

Forma prezentácie mestskej časti "~ ttd,e po lľLt,·,iľť( -C'Zri-- tf''J'"A~nt hť L-
ako poskytovateľa dotácie *) 1A. f'~1~,1.A k't lil-, 11,ľt I 
(prípadná forma účasti mests~j časti -
ako spoluorganizátor, záštita a pod) 

"' ,u,- ''" .,,..,. , P f "t ') f ,.,.,,,..,, ~ JA f-t 'rľt v p 111(11 f1 ,,, "4_ 
fl/,'..,tť11ľk '11. 0 _ 2r>~1 /111h·)1ilu.., Ji, T/.,. 

Počet účastníkov, členov ' 
Požadovaná výška dotácie**) 

3000 
€ 

Pre<ipokladaný rozpočet 50000 
podľa druhu výdavkov v € 

Čestné vyhlásenie: Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že: 
l . naša organizácia nemá uložený zákaz prijímať dotácie, subvencie ani trest zákazu prijimať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie(§ 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

2. naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
a/alebo voči organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadila, 

3. vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné a pravdivé. 

Príloha: Stanovy organizácie 

V Bratislave dňa .'?.~?!![~1.'?.Y~.~ .. ?..?.:~:?9?.~ .... M~.I?.~:. ~! !?!r:i.l?.'.~t,.<?. K9.r:i.~!~ .. i ~r~~~.,~!lc~. ~r~ ....... . 
titul, meno, priezvisko 

štatutárneho zástupcu žiadateľa 

*) v prípade potreby doložiť podrobný popis akcie na osobitnom liste 
**) v prípade potreby doložiť po/ožkovitý rozpočet akcie / podujatia 



Ziadatcľ - názov, právna forma 
(presne podľa príslušného registra 
štátne· s ráv 
Sídlo, adresa 

Idcntilikačné čísla 

Bankové spojenie 
a číslo účtu 

Statutárny zástupca 
(tilul, meno, priezvisko) 
Kontakt 

Kontaktná osoba 
(ti/ul, meno. priezvisko) 
Kontakt 

Názov akcie/ úlohy 

Opis aktivity 
(stručne, prípadne na osobitnom 
liste) 

Všeobecne prospešná služba, na 
ktorú sa má dotácia poskytnúť 

Vše,obecne prospešný a verejno
prospešný účel, na ktorý sa má 
dotácia poskytnúť 

ť. 

r urod 
Mestská ča:.t rä isl;:wa-Oúbravk2 

Rodinné centrum Macko 1 02 

Sekurisova 12, 841 02 Bratislava 

JCO: 30790824 DlC: 2021636023 

SK52 1100 0000 0026 2670 1465 

Emília Dzurušová ,NI' 
ľel./fax: e-mai l: 111 

Lenka Uzsáková 
ľel./fax: e-mai l: com 

Podpora činnosti Rodinného centra Macko v roku 
2022 

Pokrytie časti prevádzkových a bežných nákladov 
RC Macko a príspevok na usporiadanie 
narodeninovej oslavy pri príležitosti 20.výročia. 

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna 

starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 
a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné 

služby, 
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 

obyvateľstva, 
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu, 
j) iné: .......................................................................... ........... . 

(Jednu alebo viacero z možností -zakrúžkovať príslušné 
oísmeno, resp. uviesť službv neuvedené ood vísm. a)-i) 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných 

bumanitných cieľov, 

c) ochrana a tvorba životného prostredia, 



d) zachovanie prírodných hodnôt, 
e) ochrana zdravia, 
f) ochrana práv detí a mládeže, 
g) rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy, 
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci 

pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli 
v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou pohromou, 

i) iné: .. ............... ........ ............ .. .. ..... .. .............................. 
(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné 
oísmeno, reso. uviesť úéelv neuvedené ood oísm. a)-i) 

Mies.to realizácie aktivity, úlohy 
Sekurisova 12, Bratislava 

Termín aktivity Začiatok: január 2022 Koniec: december 2022 

Predpokladaný prínos 
viď. popis projektu pre mestskú časť *) 

Forma prezentácie mestskej časti 
informácie na nástenkách RC Macko; informácia a ako poskytovateľa dotácie *) 

(prípadná forma účasti mestskej časli - poďakovan ie na www.rcmacko.sk; informácia a 

ako spoluorganizátor, zášli/a a pod) poďakovan ie na facebookovej stránke RC Macko; 
mailing členom RC Macko 

Počet účastníkov, členov 
17 

Požadovaná výška dotácie **) 
2720 

€ 

Predpokladaný rozpočet 
energie (185€/mesiac) - 2 220€ Uanuár - december) 

podľa druhu výdavkov v € 
oslava 20.narodenín RC (animátor, 
občerstvenie, ... ) - 500€ 

Čestné vyhlásenie: Ako štatutárny zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že: 
1. naša organizácia nemá uložený zákaz prijímať dotácie, subvencie ani trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (§ 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

2. naša organizácia nemá nesplnené a splatné záväzky voči mestskej čas.ti Bratislava-Dúbravka 
a/alebo voči organizáciám, ktoré mestská časť založila alebo zriadi la, 

3. vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú úplné a pravdivé. 

Príloha: Stanovy organizácie 

V Bratislave dňa .. /1.:.f r?.: .. . 4!.?1 ......... . 
'J titul, meno, priezvisko 

štatutárneho zástupcu žiadateľa 

*) v prípade potreby doložiť podrobný popis akcie na osobitnom liste 
**) v prípade potreby doložiť položkovitý rozpočet akcie / podujalia 



Popis projektu: ,,Podpora činnosti Rodinného centra Macko v roku 2022" 

Obč i anske združenie Rodinné centrum Macko (ďalej „RC Macko") pôsobí 
v Bratislave, MČ Dúbravka od roku 2002. RC Macko vytvára priestor pre stretávanie, 
vzdelávacie a záujmové aktivity rodičov s deťmi na rodičovskej dovolenke a mladých rodín 

s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Naším cieľom je poskytnúť podporu 
rodičom na materskej/rodičovskej dovolenke. Starostlivosť o dieťa/deti často prináša 

množstvo otázok, aj izoláciu od spoločenského diania, stereotyp a z toho vyplývajúci pocit 
diskriminácie. 

RC Macko od roku 2007 užíva priestory v budove Miestnej knižnice na Sekurisovej 
ul. 12, ktoré má v prenájme od MČ Dúbravka. RC Macko užíva tri hlavné miestnosti (učebňa , 
herňa a hudobná miestnosť) a príslušenstvo (toaleta, sklad a kuchynka) o rozlohe asi 140m2

. 

Ďalej spravuje v eľkú časť priľahlej záhrady o rozlohe 1490 m2
. RC Macko realizuje postupne 

revitalizáciu záhrady - orezy okrasných drevín, pravidelné čistenie záhrady (hrabanie lístia, 

polievanie byliniek), osadenie a ošetrovanie hracích prvkov, osadenie smetných košov, 
lavičiek, multifunkčného pódia a pod. Investície do záhrady boli doteraz v celkovej hodnote 

(r. 2008 - 2021) vo výške cca 30 000€. 

RC Macko je pre verejnosť otvorené v priestoroch na Sekurisovej 12 v pondelok, 
stredu a piatok v dopoludňajších hodinách. V tomto čase je rodičom a deťom k dispozícii 
her11.a s programom. Priemerná návštevnosť je asi 1 O mamičiek (počas 1 herne) s jedným 
alebo dvoma deťmi spravidla vo veku od O do 3 rokov. Program herne zabezpečujú aktívne 

členky RC alebo externí odborníci bez nároku na honorár. V herni návštevníkom ponúkame 
tvorivé dielne pre deti , odborné prednášky z oblasti výchovy, psychológie, medicíny, 
životného štýlu, služieb pre rodiny, prezentácie výrobkov a služieb a mini knižnicu pre 
rodičov . Pre rodičov s deťmi do 1 roka máme l -2x mesačne Babyherňu. V rámci programu 

máme pravidelne Stretnutia nadšencov nosenia detí spojené s herničkou. Taktiež sa v RC 
Macko udomácnila Podporná skupina dojčenia a Príprava na rodičovstvo. V RC sa 
uskutočňuje vzdelávanie anglického jazyka pre deti aj rodičov , konajú sa hudobné aktivity, 
tanečná, rôzne druhy cvičení , taktiež Montessori dielničky, o ktoré je veľký záujem. 
V súvislosti so zlou epidemiologickou situáciou bolo RC od marca 2020 (s výnimkou od 14.9. 
do 30.10.2020) zatvorené. Od septembra 2021, avšak v obmedzenom režime, je zatiaľ RC 

v prevádzke. 

Okrem pravidelných činností ponúkame aj záujmové a celoživotné vzdelávanie 
(zvyčajne sú realizované v poobedňajších a večerných hodinách, resp. cez víkendy) a tiež 

sezónne akcie. Počas víkendov a v poobedňajších hodinách sa zvyknú konať rozsiahlejšie 
akcie, napr. karneval, oslava Mackonarodenín, Blšák, oslava MDD, Dni dobrovoľníctva, 

Medzinárodný deň materských centier, Mikuláš pre deti, besedy o škôlkach v spolupráci 

s MČ a podobne. 

Množstvo rôznorodých aktivít a návštevníkov, ktorí sa ich zúčastňujú, kladú vysoké 
nároky nielen na členov, ale aj na priestory a materiálne vybavenie. Vzhľadom na to, že 
budova, v ktorej má RC Macko svoje priestory, bola postavená v polovici 70.rokov 
a opravovaná minimálne, je potrebné čím ďalej , tým častejšie realizovať rôzne opravy 



a úpravy. Za uplynulých 1 O rokov zabezpečilo RC Macko kompletnú rekonštrukciu hudobnej 
miestnosti, ktorá bola využívaná ako sklad a niekoľko rokov chátrala, výmenu okien na 

ostatných miestnostiach, či priebežné drobné opravy a pravidelnú údržbu. V roku 2013 
dobrovoľníci zrekonštruovali WC, zabezpečili maľovanie niektorých častí a nechali 
nainštalovať spoľahlivý zvonček. V roku 2015 sme vďaka grantovým prostriedkom 
a sponzorským darom zrekonštruovali kuchynku, vymaľovali dve miestnosti a položili nový 

koberec. 

V roku 2015 a 2019 pokračovala revitalizácia záhrady asanáciou hracích prvkov. Ako 

už bolo spomenuté, dobrovoľnícky sa o ňu staráme a teší nás, že Dúbravčania si ju obľúbili. 
Naša záhrada je oplotená, čo je veľkou výhodou pre rodičov s malými deťmi . V rámci 
projektu Naše Mesto sa nám v roku 2020 a 2021 s pomocou dobrovoľníkov podarilo 
oplotenie farebne ponatierať. K niektorým hracím prvkom sa nám podarilo doplniť aj 

dopadové plochy v podobe zatráv11ovacích rohoží. 

Pre bezproblémové fungovanie RC Macko je potrebné zabezpečiť pravidelné úhrady 

nákladov, predovšetkým na energie (kúrenie, OLO, elektrina a voda). 

Cieľom projektu „Podpora činnosti Rodinného centra Macko v roku 2022" je 
zabezpečiť financovanie časti nákladov na prevádzku rodinného centra a tiež činnosti, ktoré 
rozširujú aktivity pre návštevníkov, a tým umožniť čo najväčšiemu počtu detí a rodičov 
hlavne z bratislavskej Dúbravky stretávať sa, vymieňať si skúsenosti, vzdelávať sa, rozvíjať 
tvorivosť, talent, cvičiť, relaxovať, napomôcť deťom adaptácii na detský kolektív (t.j. 

umožniť deťom socializáciu pred nástupom do materskej školy) a tiež „narušit"' stereotyp a 

,, izoláciu" rodiča (zvyčajne ide o matky) počas materskej a rodičovskej dovolenky. 

RC vyčerpalo všetky svoje úspory, z ktorých platí pravidelné mesačné zálohové platby 
za energie. Napriek tomu, že RC je v súčasnosti otvorené, krúžková činnosť, pravidelné 
herničky či iný program prebiehajú v obmedzenom režime a príjmy sú nedostatočné na 
vykrytie energií. Všetci dobrovoľníci a aktívni členovia veríme, že vďaka dotácii od mestskej 

časti, nebudeme musieť brány nášho rodinného centra zatvoriť. 

Rozpočet požadovane.i sumy podľa jednotlivých položiek na obdobie _január - december 
2021: 

• Energie (kúrenie, elektrina, voda, OLO) - 2 220€ 

• Oslava 20.narodenín RC Macko (občerstvenie, animátor, darčeky pre deti, .. . )- 500€ 

SPOLU: 2 720€ 

Miesto realizácie projektu: 

Priestory Rodinného centra Macko, Sekurisova 12, 841 02 Bratislava a priľahlá záhrada na tej 
istej adrese . 



RC Macko platí pri bežnej prevádzke energie za elektrickú energiu a vodu, za vykurovanie 

a OLO, ktoré sa platia podľa priamej spotreby. Náklady za energie sú vypočítavané na m2 

a platia sa rovnako aj v čase, keď je RC Macko zatvorené. Merateľné médiá sú len na 

elektrinu a vodu. Náklady na tieto nevratné energie za mesiac sú vo výške cca 185€/mesiac, t. 

j. od januára do decembra 2021 vo výške min. 2 220€. 

Rodinné centrum Macko bolo založené v roku 2002. V roku 2022 bude oslavovať krásne 

20.narodeniny. Pri tejto príležitosti by sme chceli usporiadať narodeninovú oslavu pre deti 

a priaznivcov nášho rodinného centra. Predpokladaný rozpočet je vo výške 500€, z ktorých 

bude hradené občerstvenie, darčeky pre deti, animátor (napr. šašo). 




