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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. schvaľuje
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre žiadateľa:
-

OZ Odyseus vo výške 1 647,- EUR

B.

schvaľuje

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre žiadateľa:
-

OZ Rodinné centrum MACKO vo výške 1 900,- EUR
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Dôvodová správa
V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. 6/2019 zo dňa 10.12.2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka, mestská časť Bratislava-Dúbravka zverejnila dotačnú výzvu na webovom sídle
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Dňa 30.03.2021 doručila organizácia OZ Odyseus, Tomášikova 26, Bratislava Žiadosť
o poskytnutie dotácie v roku 2021 na všeobecne prospešné služby s požadovaným opisom
aktivít projektu. Požadovaná výška dotácie je 3 294,85 EUR.
Dňa 22.03.2021 doručil OZ Rodinné centrum MACKO, Sekurisova 12, Bratislava
Žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2021 v požadovanej výške dotácie 1 900,00 EUR.
Žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie potrebných dokumentov k žiadosti, ktoré doplnil dňa
22.04.2021.
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. Podľa §
5 uvedeného všeobecne záväzného nariadenia poskytnutie mimoriadnych dotácií schvaľuje
miestne zastupiteľstvo; pred rozhodnutím miestneho zastupiteľstva výšku dotácií posudzuje
príslušná komisia miestneho zastupiteľstva (§ 6 ods. 2).
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Stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
Komisia sociálno-zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 14.04.2021 sa uzniesla
a odporučila miestnemu zastupiteľstvu vyplatiť žiadateľovi OZ Odyseus dotáciu vo výške
1 647,- EUR.
Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia sociálno-zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 12.05.2021 sa uzniesla
a odporučila miestnemu zastupiteľstvu vyplatiť žiadateľovi OZ Rodinné centrum MACKO
dotáciu v plnej výške 1 900,- EUR.
Hlasovanie:

Prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie MR č. 106/2021
zo dňa 08.06.2021

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A) Schváliť
poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre žiadateľa:
-

OZ Odyseus vo výške 1 647,- EUR

Hlasovanie :

prítomní:5

za:0

proti:5
B)

zdržali sa:0

nehlasovali:0

Schváliť

poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre žiadateľa:
-

OZ Rodinné centrum MACKO vo výške 1 900,- EUR

Hlasovanie :

prítomní:5

za:5

proti:0

Uznesenie bolo prijaté.
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zdržali sa:0

nehlasovali:0

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie v roku 2021
Ziadateľ-

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

OZ Odyseus,
združenie

občianske

Sídlo, adresa

Tomášikova 26, 821 O1 Bratislava-Ružinov

Identifikačné čísla

IČO: 31 788 734

Bankové spojenie
a číslo účtu

Prima banka Slovensko a.s.
SK54 3100 0000 0040 4014 2618

Statutárny zástupca
(titul, meno, oriezvisko)

Mgr. Dominika Jašeková

Kontakt

Tel./fax: 0903 786 706

Kontaktná osoba
(titul, meno, vriezvisko)

Bc. Veronika Štefečková

Kontakt

Tel./fax: 091 O987 529

Názov akcie/ úlohy

MC Bratislava - Dúbravka naďalej podporuje harm
reduction služby a chráni zdravie obyvateľstva

Opis aktivity
(stručne, prípadne na osobitnom
liste)

Pripojený ako príloha na osobitnom liste.

DIČ: 2021422854

l
1

e-mail: jasekova@ozodyseus.sk

e-mail: stefeckova.odyseus@gmail.com

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

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt,
@ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné
služby,
©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: ......................................................................................

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

(Jednu alebo viacero z možností - zakrúžkovať príslušné
vísmeno, resv. uviesť službv neuvedené vod oísm. a)-i)
~rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných
humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného orostredia,
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~

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 možností - zakrúžkovať príslušné
písmeno, resp. uviesť účely neuvedené pod písm. a)-i)
1

Miesto realizácie aktivity, úlohy

Bratislava a MČ Bratislava - Dúbravka

Termín aktivity

Začiatok:

1.1.2021

Predpokladaný prínos pre
mestskú časť *)

Súčasťou

prílohy na osobitnom liste.

Forma prezentácie mestskej časti
ako poskytovateľa dotácie *)

(prípadná forma účasti mestskej
- ako spoluorganizátor, záštita
apod.)
časti

Počet účastníkov, členov

Koniec: 31.12.2021

MČ Bratislava - Dúbravka bude prezentovaná príspevkom na
sociálnej sieti Facebook, poďakovaním vo výročnej správe za
rok 2021 a zverejnením loga na webstránke
https://www.ozodyseus.sk/.

V roku 2020 OZ Odyseus pracovalo v rámci výkonu terénnej
práce s 572 klientami a klientkami. Podľa prieskumu z roku
2019 pochádza asi 5 % z MČ Bratislava - Dúbravka. V roku
2021 oz Odyseus pripravuje nový prieskum (viď opi,
aktivity na osobitnom liste).

Požadovaná výška dotácie**)
Predpokladaný rozpočet podľa
druhu výdavkov v €

3 294,85 €
Podrobný rozpočet je súčasťou prílohy.

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
f ,3(11,NSKE ZDRUŽEN IE 0 1
1

urnášikovu 26, 82101 Br;

,to 31 788 734, t el.: 02/52
ominika Jašeková

V Bratislave dňa 25. marca 2021

ti 1, meno, priezvisko
štatu rneho zástupcu žiadateľa

!J

*) v prípade potreby doložiť podrobný popis akcie na osobitno
te
**) v prípade potreby doložiťpoložkovitý rozpočet akcie / podujatia
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Príloha k ŽIADOSTI o poskytnutie dotácie v roku 2021
Žiadateľ:

Občianske

Názov akcie/ úlohy:

MČ Bratislava - Dúbravka naďalej podporuje harm reduction služby a
chráni zdravie obyvateľstva

združenie Odyseus

Opis aktivity:
Aktivity tohto projektu zahŕňajú:
A) poskytovanie všeobecne prospešných služieb predovšetkým za účelom ochrany zdravia a sociálnej
pomoci, ktoré OZ Odyseus poskytuje v rámci svojho najväčšieho programu - program terénnej práce
a výmeny injekčných striekačiek „Chráň sa sám"
B) dotazníkový prieskum medzi klientami/kami OZ Odyseus, ktorého výsledkom budú dáta o tom,
koľko z nich pochádza z MČ Bratislava - Dúbravka
C) spolupráca s OZ Ichtys a

dotlač

letákov o

bezpečnej

likvidácii pohodených

injekčných striekačiek

Bližší popis jednotlivých aktivít:
A) OZ Odyseus poskytuje terénne služby v bratislavských uliciach od svojho vzniku v roku 1997.
Zameriava sa na pomoc ľuďom, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v pouličnom sexbiznise.
Služby, ktoré OZ Odyseus poskytuje, sú založené na princípe harm reduction, teda znižovania rizík,
ktoré vyplývajú z užívania drog a práce v sexbiznise. Poskytovanie harm reduction služieb bolo
preukázané ako vysoko nákladovo efektívne a tiež účinnejšie než prístupy založené na represii.
Cieľom je ochrana zdravia jednotlivcov i verejného zdravia a sociálna inklúzia ľudí
z marginalizovaných komunít.
OZ Odyseus zbiera počas výkonu terénnej služby od svoj ich klientov/k použité injekčné striekačky,
ktoré namiesto toho, aby skončili odhodené na zemi alebo v komunálnom odpade, kde sa o ne môže
ktokoľvek poraniť, sú bezpečne zlikvidované v spaľovni nebezpečného odpadu. V roku 2020 bolo
v rámci terénnej práce vyzbieraných 92 783 použitých injekčných striekačiek. Medzi ďalšie
štandardné služby poskytované OZ Odyseus patrí distribúcia zdravotníckeho materiálu (na základe
prísneho výdajového kľúča, zoznam materiálu je uvedený v rozpočte). Medzi nové služby od roku
2020 patrí distribúcia rúšok č i dezinfekcií, v súčasnosti s ohľadom na nariadenia i distribúcia
respirátorov. V roku 2020 bolo vydaných 2698 rúšok. Pointou harm reduction služieb však je, že
nejde iba o distribúciu materiálu, ale sú akýmsi „epicentrom pomoci" - pri kontakte s terénnymi
pracovníkmi/čkami sú klientom/kam sprostredkované zároveň rôzne druhy sociálnej pomoci, od
vypočutia, poskytnutia informácie, motivácie po vytvorenie poradenského vzťahu medzi
klientom/kou a pracovníkom/čkou, ktoré sú veľmi dôležité pri napredovaní v akejkoľvek pozitívnej
zmene v živote klientov/ok. V roku 2020 bolo poskytnutých 351 konzultácií a vydaných 818
infoedukačných materiálov.

B) V súčasnosti OZ Odyseus vykonáva terénnu prácu pravidelne počas celého roka na štyroch
lokalitách päťkrát do týždňa (v roku 2020 pribudla jedna lokalita). V roku 2020 združenie
pracovalo s 572 klientami/kami, ktorí navštívili niektorú zo služieb OZ Odyseus 3 227-krát. Hoci
združenie na území MČ Bratislava-Dúbravka priamo nepôsobí, medzi jeho klientami/kami sa
nachádzajú aj ľudia pochádzajúci z tejto mestskej časti. Na jar 2021 OZ Odyseus plánuje
prevedenie prieskumu medzi svojimi klientami/kami o tom, z akej mestskej časti pochádzajú.
Metodológia prieskumu sa v súčasnosti pripravuje.
C) V roku 2020 OZ Odyseus vďaka podpore MČ Bratislava - Dúbravka previedlo dve mapovania
terénu v tejto mestskej časti . Na základe výsledkov nebola identifikovaná potreba pre poskytovanie
služieb OZ Odyseus priamo v mestskej časti, nakoľko tu pravdepodobne stále prevládajú „bytové"
komunity nad otvorenou drogovou scénou. Počas mapovania však bola nadviazaná spoluprácu
s OZ Jchtys, ktoré poskytuje terénne služby mladým ľuďom v Dúbravke. Záujem zo strany
OZ lchtvs o spoluprácu je potvrdený v mailovej komunikácii, pričom jej obsahom by boli
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nasledovné aktivity:
1. V rámci projektu bude možné, aby pracovníci/čky OZ Ichtys telefonicky alebo mailom nahlásili
nález injekčných striekačiek, ktoré by OZ Odyseus prišlo bezpečne zlikvidovať.'
2. OZ Odyseus v priebehu projektu uskutoční workshop o bezpečnej likvidácii nájdených
pohodených striekačiek pre pracovníkov/čky OZ Jchtys (v období, keď to pandemická situácia
dovolí).
3. Bude pripravená aktualizácia a dotlač letákov „Čo robiť s pohodenou ihlou" s logom MČ
Bratislava-Dúbravka, ktoré budú v prípade záujmu k dispozícii pre OZ Jchtys a MČ BratislavaDúbravka na distribúciu pre ich klientov/ky a obyvateľstvo mestskej časti .
Podrobný rozpis výdavkov na uvedené aktivity je uvedený nižšie, pričom sú v ňom uvedené
v alikvótnej hodnote pre projekt i niektoré položky na režijné náklady organizácie, ktorých pokrytie
je nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania kvalitných služieb, ktoré chránia zdravie všetkých.
Keďže stabilné financovanie harm reduction služieb na Slovensku neexistuje, každoročne je
fungovanie OZ Odyseus financované z 20-25 rôznych zdrojov. Preto je i táto čiastka požadovaná
z MČ Bratislava - Dúbravka dôležitá, hoci predstavuje iba časť z reálnych výdavkov na projekt.
Predpokladaný prínos pre mestskú časť:

OZ Odyseus poskytovaním svoj ich služieb chráni zdravie nielen svojich klientov/ok, ale i verejné
zdravie, vrátane zdravia obyvateľov/liek MČ Bratislava - Dúbravka. Vďaka dlhodobým službám
výmeny injekčných striekačiek nemáme v populácii epidémiu HIV alebo hepatitídy C. Distribúciou
ochranných pomôcok a informácií o koronavíruse v marginalizovaných komunitách OZ Odyseus tiež
pnsp1eva k regulácii pandémie v celej Bratislave. Kontakt klientov/ok s terénnymi
pracovníkmi/čkami OZ Odyseus prispieva k ich sociálnej inklúzii, motivuje ich k pozitívnym
zmenám vo svojom živote.
Vďaka prieskumu medzi klientami/kami budú dostupné údaje o tom, koľko z nich pochádza z MČ
Bratislava - Dúbravka, čo bude užitočné pre nastavenie ďalšej podpory zo strany mestskej časti pre
túto cieľovú skupinu.
Vďaka spolupráci s OZ Ichtys a letákom o bezpečnej likvidácii pohodených injekčných striekačiek sa
zvýši informovanosť obyvateľstva MČ Bratislava - Dúbravka o tomto probléme a zvýši sa tiež pocit
bezpečnosti obyvateľov a obyvateliek, ktorí sa nebudú stretávať s pohodenými injekčnými
striekačkami, prípadne budú vedieť ako ich bezpečne zlikvidovať.

1 V prípade väčšieho záujmu o tieto služby zo strany mestskej časti je možné ich poskytovať tiež formou
fakturovanej služby.
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Predpokladaný rozpočet podľa druhu výdavkov v€ pre projekt
,,MČ Bratislava - Dúbravka nad'alej podporuje harm reduction služby a chráni zdravie obyvateľstva"
žiadateľa Občianske združenie Odvseus

Názov výdavku

Popis výdavku

Napr. injekčné striekačky, injekčná voda,
ascorbín, alkoholové tampóny, suché
tampóny, mužské a ženské kondómy, filtre,
Zdravotnícky materiál a pomôcky na
stericupy, gázové štvorce, lubrikačné gély,
ochranu pred koronavírusom pre
obväzy, leukoplasty, jednorazové a látkové
klientov/ky a pracovníkov/čky
rúška, respirátory, rukavice, dezinfekcie na
ruky a povrchy a pod. (podľa aktuálnych
potrieb združenia a cien dodávateľov) .

Odmena pre pracovníčku

Nájomné kancelárie

Alikvótna čiastka pre pracovníčku za
aktivity projektu určené pre MČ Dúbravka zber nahlásených pohodených injekčných
pre projekt striekačiek, workshop pre OZ Jchtys,
príprava brožúry, administrácia prieskumu
(od MČ Dúbravka je požadovaná polovica
ceny práce za I mesiac).
Nájomné, prevádzkové náklady
a parkovacie miesto (od MČ Dúbravka je
požadovaná polovica nájmu za I mesiac).

Grafika a dotlač letákov

Spracovanie účtovníctva a miezd
Náklady súvisiace s prevádzkou
automobilov používaných na výkon
terénnej práce a zber nahlásených
pohodených injekčných striekačiek

Úprava grafiky letáčikov o likvidácii
pohodených injekčných striekačiek pre MČ
Dúbravka a ich dotlač minimálne v počte
1000 kusov.
Spracovanie účtovníctva a miezd externou
účtovnou firmou (od MČ Dúbravka je
požadovaná suma za 1 mesiac).
Povinné a havarijné poistenie, servis a
nevyhnutné opravy, PHL, drobný nákup a
pod. pre dva automobily OZ Odyseus
(celková suma je odhadnutá na základe
nákladov za rok 2020).

Poplatok spaľovni za vyvezenie a
zlikvidovanie použitých inj ekčných
Zneškodnenie nebezpečného odpadu
striekačiek (od MČ Dúbravka je požadovaná
polovica poplatku za I mesiac).

Komunikačné

výdavky

Fakturácia za mobilné telefóny a pevnú
linku, ktoré sú používané na komunikáciu v
rámci projektu na prípravu aktivít, tiež na
komunikáciu s klientmi/kami, ostatnými
pomáhajúcimi inštitúciami a členmi/kami
tímu medzi sebou (celková suma je
odhadnutá na základe nákladov za rok
2020).
Výdavky spolu:
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Celkové
výdavky na
projekt na 1
rok

Požadované
výdavky od
MČ
Dúbravka

28 777,00 €

800,00 €

24 336,00 €

1 014,00 €

13 076,40 €

544,85 €

500,00 €

500,00 €

1 656,00 €

276,00 €

2 677,71 €

100,00 €

273,00 €

30,00 €

600,00 €

30,00 €

71896,11 €

3 294,85 €

1 wstny úrad
Mestská časť Bratislava-Dúbravk

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie v roku
iadateľ -

názov, právna forma

(presne podľa príslušného registra
štátne· s rávv

Rodinné centrum Macko

I

OZ

Sídlo, adresa

Sekurisova 12, 841 02 Bratislava
Identifikačné čísla

Bankové spojenie
a číslo účtu

Statutárny zástupca
(titul, meno, priezvisko)

Kontakt

I O:

30790824

Dl :

\\{i\\\iit~i\1\\1

2021636023

SK52 1100 0000 0026 2670 1465

Emília Dzurušová
Tel./fax:

emadzurus@gmail.co
e-mail: m

0949 340 725

Kontaktná osoba
(titul, meno, priezvisko)

Lenka Uzsáková

Kontakt

Tel./fax:

lenuska.holla@gmail.
e-mail: com

0908 856 950

Názov akcie/ úlohy

Opis aktivity
(stručne,

prípadne na osobitnom

liste)

Podpora činnosti Rodinného centra Macko v roku
2021
Pokrytie časti prevádzkových a bežných nákladov
RC Macko a doplnenie dopadových plôch k hracím
prvkom v záhrade RC.

Všeobecne prospešná služba, na a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
ktorú sa má dotácia poskytnúť
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: .y-?..gF'l'.'.~ .':()\~~~{-.l~1x\<,.;.'.\Í.Ó ...............................
(Jednu alebo viacero z možností -zakružkovat'príslušné
písmeno, resp. uviesť služby neuvedené pod písm. a)-i)

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

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných
humanitných ci eľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia
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;

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: ... ťi1f?.<r.:':' ~K.~ .. ~..':<:\:.~~~~- ."J:f!..·.~-.0!.'<..rd:,,
(Jednu a ebo viacero z možností - zakrúžkov ť príslušné
vísmeno, resv. uviesť účelv neuvedené vod vísm. ai-iJ

f

..

Miesto realizácie aktivity. úlohy

Sekurisova 12, Bratislava

Termín aktivity

Začiatok:

Predpokladaný prínos
pre mestskú časť *)

viď. popis projektu

Forma prezentácie mestskej časti
ako poskytovateľa dotácie *)
(prípadná.forma účasti mes1skej časti ako spoluorganizátor, záštita a pod)

. w

apríl 2021

Koniec:

december 2021

informácie na nástenkách RC Macko; informácia a
na www.rcmacko.sk; informácia a
poďakovanie na facebookovej stránke RC Macko;
mailing členom RC Macko
poďakovanie

Počet účastníkov, členov
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Požadovaná výška dotácie **)
Predpokladaný rozpočet
druhu výdavkov v E

podľa

€

1900

energie (100€/mesiac)- 900€ (apríl - december)
dopadová plocha - 1 000€

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 diía

.1!:.}..9..~-:J. ..............
titul. meno. priezvisko
štatutárneho zástupcu žiadateľa

*) v prípade potreby
**) v prípade potreby

doložiť

doložiť

podrobný popis akcie na osobitnom liste
položkovitý rozpočet akcie / podujatia
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Popis projektu: ,,Podpora činnosti Rodinného centra Macko v roku 2021"
Občianske 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 veľkú 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 - 2020) vo výške cca 28 000€.
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
herňa s programom. Priemerná návštevnosť je asi 1O 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 l roka máme 1-2x mesačne Babyherňu. Taktiež sa v RC
Macko udomácnila Podporná skupina doj čenia 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 súčasnosti žiaľ v súvislosti so zlou epidemiologickou situáciou je RC od marca 2020 (s
výnimkou od 14.9. do 30.10.2020) zatvorené.
Okrem pravidelných činností ponúkame aj záujmové a celoživotné vzdelávanie
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 a podobne.
(zvyčajne

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 10 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
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zrekonštruovali WC,

zabezpečili maľovanie niektorých častí a nechali
V roku 2015 sme vďaka grantovým prostriedkom
a sponzorským darom zrekonštruovali kuchynku, vymaľovali dve miestnosti a položili nový
koberec.
dobrovoľníci

nainštalovať

spoľahlivý

zvonček.

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 s pomocou dobrovoľníkov podarilo väčšiu časť
oplotenia farebne ponatierať. V súčasnosti by sme sa chceli zamerať na doplnenie dopadovej
plochy k jednotlivým hracím prvkom.
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 2021" 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 „narušiť" stereotyp a
,,izoláciu" rodiča (zvyčajne ide o matky) počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Vzhľadom

k už takmer rok trvajúcej zlej epidemiologickej situácii, RC Macko má už
rok (okrem 1,5 mesiaca) zatvorené svoje brány. Vzhľadom k tomu, že neprebieha žiadna
krúžková činnosť ani pravidelné hemičky či iný program, vďaka ktorému malo RC aspoň
nejaké príjmy, RC v súčasnosti vyčerpáva všetky svoje úspory, z ktorých platí pravidelné
mesačné platby za energie, napriek tomu, že je RC zatvorené. Všetci dobrovoľníci a aktívni
členovia veríme, že sa epidemiologická situácia zlepší a my budeme môcť opäť otvoriť svoje
brány.
Rozpočet

požadovanej sumy

podľa

jednotlivých položiek na obdobie apríl - december

2021:

•
•

energie (100€/mesiac)- 900€
dopadová plocha - l 000€

SPOLU: 1 900€

Miesto realizácie projektu:

Priestory Rodinného centra Macko, Sekurisova 12, 841 02 Bratislava a priľahlá záhrada na tej
iste adrese.
RC Macko platí pri bežnej prevádzke energie za elektrickú energiu a vodu, ktoré sa platia
podľa priamej spotreby. Náklady za energie na vykurovanie a OLO sú vypočítavané na m2,
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takže aj v čase, keď je RC Macko zatvorené, je nutné za tieto energie platiť. Náklady na tieto
nevratné energie za mesiac sú vo výške cca 100€/mesiac, t. j. od apríla do decembra 2021 vo
výške min. 900€.
V záhrade prislúchajúcej k RC Macko sa nachádza niekoľko hracích prvkov, ktoré v zmysle
technických noriem vyžadujú vybudovanie dopadových plôch. Na základe predbežných
cenových ponúk, by sme za cca 1 000€ osadili dopadové plochy k niektorým hracím prvkom.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

•

Rodinné centrum MACKO
Sekurisova 12
841 02 Bratislava

•
Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
ŽP-6768/4993/2021-MS

•

•

Vybavuje/linka
Smiešková Mária
Ing./0269202554

Bratislava
20. apríla 2021

Vec
Stanovisko vlastníka pozemku

Na oddelenie životného prostredia Miestneho úradu bola doručená Vaša žiadosť
o súhlas s vybudovaním dopadových plôch v areáli Rodinného centra Macko. V zmysle
zmluvy č. 26/2009 má Rodinné centrum Macko, občianske združenie, Sekurisova 12, 841 02
Bratislava, IČO: 30790824, na základe Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka v nájme nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte Knižnice,
Sekurisova 12.
Na základe preštudovania predloženej žiadosti a zámeru súhlasíme s osadením
dopadovej plochy k hracím prvkom v súlade s technickými normami STN EN 1176-7.
Dopadová plocha bude realizovaná formou mäkkých gumených zatrávňovacích rohoží
spÍňajúcich certifikáciu bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, s
kritickou výškou pádu do 3 metrov. Dopadová plocha (zatrávňovacia rohož) sa osádza priamo
na terén s následným dosypaním zeminy a zatrávnením.
Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať arboristický štandard, STN 83 7010 a Zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, tak aby nedošlo k poškodeniu drevín pri stavebnej
činnosti .

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Príloha: zámer vybudovania dopadových plôch
Zatevná 2
844 02 Bratislava

Telefón
02/ 69202503

E-mail
starosta@dubravka.sk
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Internet
www.dubravka.sk

