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NÁVRH   UZNESENIA 
  
 
Miestne zastupiteľstvo  
mestskej časti Bratislava-Ružinov  
dňa 30. 4. 2019 
 
 
 
A. s c h v a ľ u j e 
 

57 (slovom päťdesiatsedem) žiadostí o grant uvedených v tabuľke č. 1 žiadosti o grant 
odporúčaných grantovou komisiou na podpísanie zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov pre oblasť kultúrno - 
spoločenské aktivity - vzdelávanie - telovýchova, šport a mládež - sociálna oblasť - 
ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj komunitného života v celkovej sume  
223 727,04 € (slovom dvestodvadsaťtritisíc sedemstodvadsaťsedem eur a štyri centy).          

       
 

 
B.                                                              o d p o r ú č a 

 
 
Ing. Martinovi Chrenovi, starostovi  
 
 
1. zverejniť výsledok schvaľovacieho procesu grantového programu na internetovej stránke 

mestskej časti. 
                                                                                                          
                                                                                                                                  T: do 15 dní 
 
 
 
 
2. uzatvoriť zmluvy o poskytnutí grantu s príjemcami, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 z 6.10.2015 
o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení 
zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 19/2017 z 27.06.2017 a 
všeobecne zaväzným nariadením č. 23/2017 z 12.12.2017 na základe uznesenia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 
 
                                                                                                                  T: do 14.6. 2019 
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Tabuľka č. 1 žiadosti o grant odporúčaných grantovou komisiou na podpísanie zmluvy o 
poskytnutí finančných prostriedkov starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov  pre oblasť 
kultúrno-spoločenské aktivity – vzdelávanie - telovýchova, šport a mládež - sociálna oblasť - 

ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj komunitného života 
 
 

Ćíslo Názov                                                     
žiadateľa Názov projektu Oblasť 

Výška 
žiadanej 

sumy v € od 
MÚ 

Schválená 
suma 

1. 
Vlastníci bytov a NP Jašíkova 18 
v zastúpení Správcovská 
kancelária Progres, s.r.o. 

Ochrana vynovenej 
fasády domu proti 
nežiadúcemu Grafiti 

ochrana a tvorba 
životného prostredia 4,500.00 € 3,500.00 € 

2. OZ, Krúžky v škole, Miletičova 16, 
821 08 Bratislava robotoHRAnie vzdelávanie 3,200.00 € 3,200.00 € 

3. WRESTLING CLUB SLOVAKIA, 
o.z. 

SPORTS CAMP 2- Nákup 
športového oblečenia a 
špot. Potrieb 

telovýchova, šport a 
mládež 4,960.00 € 4,960.00 € 

4. SVBaNP, Sabinovská 3/A, 
Bratislava-Ružinov 

Podpora detí a mládeže v 
športovaní 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

5. Canis Center Eddy Slovakia, o.z. Traja ružinovskí pátrači rozvoj komunitného 
života 1,850.00 € 1,850.00 € 

6. 
SDM DOMINO, Saleziánsky 
mládežnícky futbalový klub, 
Okružná 13, 821 04 Bratislava 

Šporutujeme bezpečne a 
zdravo 

telovýchova, šport a 
mládež 

5,000.00 € 5,000.00 € 

7. 
Klub rýchlostnej kanoistiky 
Vinohrady, Botanická 9, 841 04 
Bratislava 

Rozlúčkové - tortové 
preteky 2019 - rýchlostná 
kanoistika 

telovýchova, šport a 
mládež 1,190.00 € 1,190.00 € 

8. OZ BChZ (Bratislavský 
chlapčenský zbor) 

Letná hudobná škola pre 
chlapcov vzdelávanie 2,800.00 € 2,800.00 € 

9. HK Ružinov 99 Bratislava 
Zvyšovanie športovej 
úrovne mladých 
hokejistov 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

10. Rodičovské združenie Cornus, 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava Aj po škole treba oddych. kultúrno-spoločenské 

aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

11. Rodičovské združenie Cornus, 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava 

Otvor sa vnímaniu svojich 
zmyslov / Zmyslová 
integrácia 

sociálna oblasť 5,000.00 € 5,000.00 € 

12. Ružinovská tenisová akadémia 
Nevädzovoá 

Šporutujeme zdravo a 
bezpečene - RTAN tenis 
a florbal kemp 2019 

telovýchova, šport a 
mládež 4,900.00 € 2,850.00 € 

13. Veslársky klub Slávia Stu 
Bratislava Zober veslo a poď k vode telovýchova, šport a 

mládež 4,000.00 € 4,000.00 € 

14. OZ Pro CANTUS  

CANTUS Ružinovu - 
Slávnostný galakoncert 
pri príležitosti 35. výročia 
vzniku zboru CANTUS 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 2,400.00 € 2,400.00 € 

15. AKTIVITKA, o.z. Aktívne stárnutie v 
AKTIVITKE sociálna oblasť 3,296.00 € 3,296.00 € 

16. OZ ODYSEUS Rozvoj terénnej práce na 
Slovnaftskej ulici sociálna oblasť 4,997.64 € 4,997.64 € 
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17. Basketbalový klub Slovan 
Bratislava Basketbal je naše srdce telovýchova, šport a 

mládež 5,000.00 € 3,500.00 € 

18. INTER Bratislava, o.z. Deň s Interom 2019 telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 3,000.00 € 

19. Alžbetínske naivné divadlo Oživenie ochotníckeho 
divadla 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

20. OZ Centrum Rafael Klimatizované priestory 
centra Rafael 

rozvoj komunitného 
života 5,000.00 € 2,500.00 € 

21. DCP, o.z. 

Podpora 
nadštandardných 
edukačných a športových 
aktivít v DC Preliezka 

šport a mládež, kultúrno-
spoločenské aktivity 

5,000.00 € 5,000.00 € 

22. Make it happen s.r.o. Tvorivé soboty na 
Burzoblšáku 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 

5,000.00 € 5,000.00 € 

23. Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. Cyklodoktor (pojazdný 
servis bicyklov) 

telovýchova, šport a 
mládež, rozvoj 
komunitného života 

2,350.00 € 2,350.00 € 

24. Folklórne združenie KARPATY, 
o.z. 

KARPATY V 
KARPATOCH 2019 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

25. Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR (OMD v SR) 

Boccia - Ružinovčania do 
toho! 

telovýchova, šport a 
mládež 4,053.00 € 4,053.00 € 

26. Doctus Spoznaj inú kultúru rozvoj komunitného 
života 5,000.00 € 1,500.00 € 

27. 
DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže - stredisko BA - 
Miletičova 

Prímestský tábor 2019 telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

28. Blumenau Letná škola počítačovej 
grafiky 

vzdelávanie 5,000.00 € 5,000.00 € 

32 Pomoc Bratislave, o.z. Rozprávkový work-shop 
pre deti 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

30. OZ KRUH, Trenčianska 14, 
Bratislava 

Viacgeneračné tvorivé 
dielne 

rozvoj komunitného 
života 2,800.00 € 2,800.00 € 

31. OZ ZRPD Púpava Saunový svet - "chceme 
byť zdraví" 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

32. FC Ružinov Bratislava Podpora rozvoja futbalu v 
Ružinove 2019 

telovýchova, šport a 
mládež 4,926.00 € 4,926.00 € 

33. BOX CLUB RUŽINOV 821 Sídliskový boj telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

34. Súkromná základná umelecká 
škola - výtvarný ateliér LADON 

Premena hliny rukami detí 
a dospelých Ružinova 

kultúrno-spoločenská 
aktivita 1,800.00 € 1,800.00 € 

35. TŠK M+M Bratislava pri ZŠ 
Ostredková 

Pohár starostu MČ BA-
Ružinov, 4. ročník súťaže 
v tanečnom športe 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

36. DANCY SHAKE Pre radosť a úsmev 
Ružinova 

rozvoj komunitného 
života 1,136.60 € 1,136.60 € 

37. Materské centrum HOJDANA - 
Ružinov 

HOJDANA - Váš priestor 
inšpirácie 

sociálna oblasť, rozvoj 
komunitného života 5,000.00 € 3,900.00 € 

38. Klub plastikových modelárov 
Bratislava 

Súťaž plastiková zima 
2019 - Cultus Ružinov 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 

2,135.00 € 2,135.00 € 
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39. DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže - stredisko BA - Trnávka Deň farnosti 2019 kultúrno-spoločenská 

aktivita 5,000.00 € 5,000.00 € 

40. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť 
BA - Prievoz v Ružinove 

Kúpa nových sietí pre 
multifunkčné ihrisko 

telovýchova, šport a 
mládež 720.00 € 720.00 € 

41. OZ pri ZŠ Borodáčova 2, 821 03 
Bratislava 

Edukačno-komunitná 
záhrada 

ochrana a tvorba 
životného prostredia 

5,000.00 € 3,000.00 € 

42. Združenie detského folklórneho 
súboru KREMIENOK 

30. výročie detského 
folklórneho súboru 
KREMIENOK 

kultúrno-spoločenská 
aktivita 3,000.00 € 3,000.00 € 

43. Poradenské centrum pre rodiny - 
FAMILY GARDEN 

Podpora činnosti 
poradenského centra pre 
rodiny FAMILY GARDEN 

sociálna oblasť, 
vzdelávanie 5,000.00 € 4,200.00 € 

44. 

Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie, Drieňová 16, 821 03 
Bratislava 

Pomôžme deťom a 
žiakom so ŠVVP 

vzdelávanie, sociálna 
oblasť 4,995.00 € 4,995.00 € 

45. Klub nezávislých spisovateľov  S literatúrou on line II kultúrno-spoločenská 
aktivita 1,800.00 € 1,800.00 € 

46. TOP liga, o.z. 
Rozvojom športu k 
zdraviu detí a mládeže v 
Ružinove 

telovýchova, šport a 
mládež 4,650.00 € 3,650.00 € 

47. Občianske združenie Šport a 
zdravie Športový deň detí telovýchova, šport a 

mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

48. Depaul Slovensko, n.o. 
Mosty z ulice - búranie 
predsudkov voči ľudom 
bez domova 

sociálna oblasť 5,000.00 € 5,000.00 € 

49. MUSICA LITURGICA, s.r.o. , 
Šafránova 5A, 811 02 BA 

Pracovný zošit Dieťa a 
svet vôkol nás v 
zábavných úlohách 1,2 

sociálna oblasť, 
vzdelávanie 4,996.80 € 

       
4,996.80 €  

50. Paneurópska vysoká škola, 
Tematínska 10, 851 05 Bratislava 

PSYCHOLÓGIA 
INKLUZÍVNEJ ŠKOLY vzdelávanie 4,670.00 € 4,670.00 € 

51. OZ ZŠ Ružová dolina, Ružová 
dolina 29, 821 09 Bratislava Fitness ihrisko  telovýchova, šport a 

mládež 4,979.00 € 
       
4,979.00 €  

52. ACTORIS SYSTEM, s.r.o. Modernizácia workout 
ihriska 

telovýchova, šport a 
mládež 4,990.00 € 4,990.00 € 

53. Cyklokoalícia, o.z. 

Projekt prepojenia 
existujúcich cyklotrás 
medzi centrom a MČ 
Ružinov 

ochrana a tvorba 
životného prostredia 

4,700.00 €  4,700.00 € 

54. Spojená škole sv. Vincenta de 
Paul 

Zlepšime životné 
prostredie - revitalizácia 
školského dvora 

kultúrno-spoločenské 
aktivity, vzdelávanie 5,000.00 € 5,000.00 € 

55. Slovbrick,sro, Rezedová 29, 821 
01  Bratislava 

Revitalizálcia ihriska 
Rezedová II 

rozvoj komunitného 
života 

4,384.00 € 4,384.00 € 

56. ZRaPMŠ Západná 9 Bezpečne zdravo a hravo telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

57. OZ Mierová Prievoz Komunitná bylinková 
záhrada pre opeľovače 

ochrana a tvorba 
životného prostredia,  
rozvoj komunitného 
života 

4,998.00 € 4,998.00 € 
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Dôvodová správa 
 

Na základe grantovej výzvy bolo na miestny úrad MČ Bratislava-Ružinov doručených                 
81 žiadostí o grant, ktoré úrad postupne spracoval a následne posunul Komisii pre 
posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného 
prostredia (ďalej len „grantová komisia“) na hodnotenie. Grantová komisia na zasadnutí 
16.4.2019 detailne posudzovala formálne aj obsahové kritéria a výšku požadovanej sumy 
jednotlivých žiadostí a na základe spoločnej dohody odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
Bratislava-Ružinov nasledovné: 
 

• 57 žiadostí o grant schváliť a rozdeliť sumu 223 727,04 € podľa tabuľky č. 1 - 
Zoznam žiadostí o grant, ktoré grantová komisia navrhuje podporiť, 

• 6 žiadostí o grant nepodporiť – podľa tabuľky č. 2 – Zoznam žiadostí, ktoré grantová 
komisia navrhuje nepodporiť, 

• 18 žiadosti o grant vyradiť pre formálne nedostatky – podľa tabuľky č. 3 – Zoznam 
žiadostí vyradených z procesu posudzovania. 

 
Grantová komisia postupovala v súlade s VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov  č. 7/2015 o 
poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov 

 
Minimálna a maximálna výška  grantu: 
minimálna výška  grantu 500 EUR 
maximálne výška grantu 5000 EUR 
 
Poskytovanie grantu sa riadi Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti                        
Bratislava-Ružinov (ďalej len „VZN č. 7/2015“) 
 
Kritériá výberu úspešných žiadateľov o grant: 
podľa ods. 3. písm. d) § 9 platného VZN č. 7/2015  
 
Formálne kritériá: 

- kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant“ vrátane rozpočtu 
- splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 platného VZN č. 7/2015  
- doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne 

Obsahové kritériá: 

- zrozumiteľnosť 
- konkrétnosť podporenej aktivity 
- jasná formulácia kvantitatívnych a  kvalitatívnych cieľov a výsledkov projektu 

(počty zapojených, počty aktivít)  
- časový harmonogram realizačných fáz a aktivít 
- spôsob  hodnotenia  
- efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám 

a výsledkom 

Finančné prostriedky určené na grantový program boli prerozdelené v sume 223 727,04 €. 
 
Uvedený návrh predkladá následne do miestneho zastupiteľstva na schválenie. 
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Tabuľka č. 1 žiadosti o grant odporúčaných grantovou komisiou na podpísanie zmluvy o 
poskytnutí finančných prostriedkov starostovi mestskej časti Bratislava-Ružinov  pre oblasť 
kultúrno-spoločenské aktivity – vzdelávanie - telovýchova, šport a mládež - sociálna oblasť - 

ochrana a tvorba životného prostredia a rozvoj komunitného života 
 
 

Ćíslo Názov                                                     
žiadateľa Názov projektu Oblasť 

Výška 
žiadanej 

sumy v € od 
MÚ 

Schválená 
suma 

1. 
Vlastníci bytov a NP Jašíkova 18 
v zastúpení Správcovská 
kancelária Progres, s.r.o. 

Ochrana vynovenej 
fasády domu proti 
nežiadúcemu Grafiti 

ochrana a tvorba 
životného prostredia 4,500.00 € 3,500.00 € 

2. OZ, Krúžky v škole, Miletičova 16, 
821 08 Bratislava robotoHRAnie vzdelávanie 3,200.00 € 3,200.00 € 

3. WRESTLING CLUB SLOVAKIA, 
o.z. 

SPORTS CAMP 2- Nákup 
športového oblečenia a 
špot. Potrieb 

telovýchova, šport a 
mládež 4,960.00 € 4,960.00 € 

4. SVBaNP, Sabinovská 3/A, 
Bratislava-Ružinov 

Podpora detí a mládeže v 
športovaní 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

5. Canis Center Eddy Slovakia, o.z. Traja ružinovskí pátrači rozvoj komunitného 
života 1,850.00 € 1,850.00 € 

6. 
SDM DOMINO, Saleziánsky 
mládežnícky futbalový klub, 
Okružná 13, 821 04 Bratislava 

Šporutujeme bezpečne a 
zdravo 

telovýchova, šport a 
mládež 

5,000.00 € 5,000.00 € 

7. 
Klub rýchlostnej kanoistiky 
Vinohrady, Botanická 9, 841 04 
Bratislava 

Rozlúčkové - tortové 
preteky 2019 - rýchlostná 
kanoistika 

telovýchova, šport a 
mládež 1,190.00 € 1,190.00 € 

8. OZ BChZ (Bratislavský 
chlapčenský zbor) 

Letná hudobná škola pre 
chlapcov vzdelávanie 2,800.00 € 2,800.00 € 

9. HK Ružinov 99 Bratislava 
Zvyšovanie športovej 
úrovne mladých 
hokejistov 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

10. Rodičovské združenie Cornus, 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava Aj po škole treba oddych. kultúrno-spoločenské 

aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

11. Rodičovské združenie Cornus, 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava 

Otvor sa vnímaniu svojich 
zmyslov / Zmyslová 
integrácia 

sociálna oblasť 5,000.00 € 5,000.00 € 

12. Ružinovská tenisová akadémia 
Nevädzovoá 

Šporutujeme zdravo a 
bezpečene - RTAN tenis 
a florbal kemp 2019 

telovýchova, šport a 
mládež 4,900.00 € 2,850.00 € 

13. Veslársky klub Slávia Stu 
Bratislava Zober veslo a poď k vode telovýchova, šport a 

mládež 4,000.00 € 4,000.00 € 

14. OZ Pro CANTUS  

CANTUS Ružinovu - 
Slávnostný galakoncert 
pri príležitosti 35. výročia 
vzniku zboru CANTUS 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 2,400.00 € 2,400.00 € 

15. AKTIVITKA, o.z. Aktívne stárnutie v 
AKTIVITKE sociálna oblasť 3,296.00 € 3,296.00 € 

16. OZ ODYSEUS Rozvoj terénnej práce na 
Slovnaftskej ulici sociálna oblasť 4,997.64 € 4,997.64 € 
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17. Basketbalový klub Slovan 
Bratislava Basketbal je naše srdce telovýchova, šport a 

mládež 5,000.00 € 3,500.00 € 

18. INTER Bratislava, o.z. Deň s Interom 2019 telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 3,000.00 € 

19. Alžbetínske naivné divadlo Oživenie ochotníckeho 
divadla 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

20. OZ Centrum Rafael Klimatizované priestory 
centra Rafael 

rozvoj komunitného 
života 5,000.00 € 2,500.00 € 

21. DCP, o.z. 

Podpora 
nadštandardných 
edukačných a športových 
aktivít v DC Preliezka 

šport a mládež, kultúrno-
spoločenské aktivity 

5,000.00 € 5,000.00 € 

22. Make it happen s.r.o. Tvorivé soboty na 
Burzoblšáku 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 

5,000.00 € 5,000.00 € 

23. Cyklokuriér Švihaj Šuhaj s.r.o. Cyklodoktor (pojazdný 
servis bicyklov) 

telovýchova, šport a 
mládež, rozvoj 
komunitného života 

2,350.00 € 2,350.00 € 

24. Folklórne združenie KARPATY, 
o.z. 

KARPATY V 
KARPATOCH 2019 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

25. Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR (OMD v SR) 

Boccia - Ružinovčania do 
toho! 

telovýchova, šport a 
mládež 4,053.00 € 4,053.00 € 

26. Doctus Spoznaj inú kultúru rozvoj komunitného 
života 5,000.00 € 1,500.00 € 

27. 
DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže - stredisko BA - 
Miletičova 

Prímestský tábor 2019 telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

28. Blumenau Letná škola počítačovej 
grafiky 

vzdelávanie 5,000.00 € 5,000.00 € 

32 Pomoc Bratislave, o.z. Rozprávkový work-shop 
pre deti 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 5,000.00 € 5,000.00 € 

30. OZ KRUH, Trenčianska 14, 
Bratislava 

Viacgeneračné tvorivé 
dielne 

rozvoj komunitného 
života 2,800.00 € 2,800.00 € 

31. OZ ZRPD Púpava Saunový svet - "chceme 
byť zdraví" 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

32. FC Ružinov Bratislava Podpora rozvoja futbalu v 
Ružinove 2019 

telovýchova, šport a 
mládež 4,926.00 € 4,926.00 € 

33. BOX CLUB RUŽINOV 821 Sídliskový boj telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

34. Súkromná základná umelecká 
škola - výtvarný ateliér LADON 

Premena hliny rukami detí 
a dospelých Ružinova 

kultúrno-spoločenská 
aktivita 1,800.00 € 1,800.00 € 

35. TŠK M+M Bratislava pri ZŠ 
Ostredková 

Pohár starostu MČ BA-
Ružinov, 4. ročník súťaže 
v tanečnom športe 

telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

36. DANCY SHAKE Pre radosť a úsmev 
Ružinova 

rozvoj komunitného 
života 1,136.60 € 1,136.60 € 

37. Materské centrum HOJDANA - 
Ružinov 

HOJDANA - Váš priestor 
inšpirácie 

sociálna oblasť, rozvoj 
komunitného života 5,000.00 € 3,900.00 € 

38. Klub plastikových modelárov 
Bratislava 

Súťaž plastiková zima 
2019 - Cultus Ružinov 

kultúrno-spoločenské 
aktivity 

2,135.00 € 2,135.00 € 
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39. DOMKA - Združenie saleziánskej 
mládeže - stredisko BA - Trnávka Deň farnosti 2019 kultúrno-spoločenská 

aktivita 5,000.00 € 5,000.00 € 

40. Rímsko-katolícka cirkev, farnosť 
BA - Prievoz v Ružinove 

Kúpa nových sietí pre 
multifunkčné ihrisko 

telovýchova, šport a 
mládež 720.00 € 720.00 € 

41. OZ pri ZŠ Borodáčova 2, 821 03 
Bratislava 

Edukačno-komunitná 
záhrada 

ochrana a tvorba 
životného prostredia 

5,000.00 € 3,000.00 € 

42. Združenie detského folklórneho 
súboru KREMIENOK 

30. výročie detského 
folklórneho súboru 
KREMIENOK 

kultúrno-spoločenská 
aktivita 3,000.00 € 3,000.00 € 

43. Poradenské centrum pre rodiny - 
FAMILY GARDEN 

Podpora činnosti 
poradenského centra pre 
rodiny FAMILY GARDEN 

sociálna oblasť, 
vzdelávanie 5,000.00 € 4,200.00 € 

44. 

Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie, Drieňová 16, 821 03 
Bratislava 

Pomôžme deťom a 
žiakom so ŠVVP 

vzdelávanie, sociálna 
oblasť 4,995.00 € 4,995.00 € 

45. Klub nezávislých spisovateľov  S literatúrou on line II kultúrno-spoločenská 
aktivita 1,800.00 € 1,800.00 € 

46. TOP liga, o.z. 
Rozvojom športu k 
zdraviu detí a mládeže v 
Ružinove 

telovýchova, šport a 
mládež 4,650.00 € 3,650.00 € 

47. Občianske združenie Šport a 
zdravie Športový deň detí telovýchova, šport a 

mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

48. Depaul Slovensko, n.o. 
Mosty z ulice - búranie 
predsudkov voči ľudom 
bez domova 

sociálna oblasť 5,000.00 € 5,000.00 € 

49. MUSICA LITURGICA, s.r.o. , 
Šafránova 5A, 811 02 BA 

Pracovný zošit Dieťa a 
svet vôkol nás v 
zábavných úlohách 1,2 

sociálna oblasť, 
vzdelávanie 4,996.80 € 

       
4,996.80 €  

50. Paneurópska vysoká škola, 
Tematínska 10, 851 05 Bratislava 

PSYCHOLÓGIA 
INKLUZÍVNEJ ŠKOLY vzdelávanie 4,670.00 € 4,670.00 € 

51. OZ ZŠ Ružová dolina, Ružová 
dolina 29, 821 09 Bratislava Fitness ihrisko  telovýchova, šport a 

mládež 4,979.00 € 
       
4,979.00 €  

52. ACTORIS SYSTEM, s.r.o. Modernizácia workout 
ihriska 

telovýchova, šport a 
mládež 4,990.00 € 4,990.00 € 

53. Cyklokoalícia, o.z. 

Projekt prepojenia 
existujúcich cyklotrás 
medzi centrom a MČ 
Ružinov 

ochrana a tvorba 
životného prostredia 

4,700.00 €  4,700.00 € 

54. Spojená škole sv. Vincenta de 
Paul 

Zlepšime životné 
prostredie - revitalizácia 
školského dvora 

kultúrno-spoločenské 
aktivity, vzdelávanie 5,000.00 € 5,000.00 € 

55. Slovbrick,sro, Rezedová 29, 821 
01  Bratislava 

Revitalizálcia ihriska 
Rezedová II 

rozvoj komunitného 
života 

4,384.00 € 4,384.00 € 

56. ZRaPMŠ Západná 9 Bezpečne zdravo a hravo telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 5,000.00 € 

57. OZ Mierová Prievoz Komunitná bylinková 
záhrada pre opeľovače 

ochrana a tvorba 
životného prostredia,  
rozvoj komunitného 
života 

4,998.00 € 4,998.00 € 
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Tabuľka č. 2  zoznam vyradených žiadostí, ktoré navrhuje grantová komisia nepodporiť 
 

Číslo Názov                                                     
žiadateľa Názov projektu Oblasť 

Výška 
žiadanej 
sumy v €                 
od MÚ 

1. Rodičovské združenie Cornus, 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava Pošlite nás do divadla! vzdelávanie 4,600.00 € 

2. KAPAART, o.z. FOLKFEST 2019 kultúrno-
spoločenské aktivity 5,000.00 € 

3. Súkromná základná umelecká 
škola - výtvarný ateliér LADON 

Výstava - deti Ružinova kreslia 
a maľujú 

kultúrno-
spoločenská aktivita 1,200.00 € 

4. Mgr. Eva Jedličková - Monte s 
Evi 

Adaptačný program 
Montessori škôločka vzdelávanie 3,810.00 € 

5. Slovenský zväz malého futbalu Mládežnícka liga v malom 
futbale 

telovýchova, šport a 
mládež 4,040.00 € 

6. AMATEUR Sport, o.z. Amatérsky hokej v Ružinove telovýchova, šport a 
mládež 5,000.00 € 
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Tabuľka č. 3  zoznam žiadostí  vyradených z procesu posudzovania 
 

Číslo Názov                                                     
žiadateľa Názov projektu Oblasť 

Výška 
žiadanej 
sumy v € 
od MÚ 

1. 
Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930 

Sociálno-rehabilitačný 
projekt aktivít - podľa 
prílohy 

sociálna oblasť, kultúrno-
spoločenské aktivity500 

500.00 € 

2. 
PRIMA, n.o. Banšelova 
4, 821 04 BA 

Spoznávame komunitu v 
okolí rozvoj komunitného života 500.00 € 

3. 
Asociácia pomoci 
postihnutým APPA, o.z. 

Plávanie pre 
hendikepované deti telovýchova, šport a mládež 2,000.00 € 

4. 

ZŠ Nevädzová Zvyky a tradície na ZŠ 
Nevädzová 

kultúrno-spoločenské aktivity, 
rozvoj komunitného života 4,938.00 € 

5. 
ZŠ Nevädzová Senzorický (zmyslový) 

chodník v interiéri vzdelávanie 3,000.00 € 

6. 

OZ SAMARIA 
Hmotná pomoc pre 
sociálne znevýhodnené 
rodiny s deťmi 

sociálna oblasť 3,780.00 € 

7. 
Matica slovenská  Spomienka na Andreja 

HLINKU kultúrno-spoločenské aktivity 1,150.00 € 

8. Asociácia športových 
klubov INTER BA Hurá na vodu telovýchova, šport a mládež 5,000.00 € 

9. 
FitKids BA FitKids run telovýchova, šport a mládež 4,975.00 € 

10. Vlastníci bytov a NP 
Martinčekova 26-28, v 
zasúpení SENES 

Zeleň za zeleň - 
kontajnerové stojisko 

ochrana a tvorba ŽP, 
vzdelávanie 5,000.00 € 

11. 
Športový klub LIDO 

Rozvoj a zlepšovanie 
tréningocých podmienok 
pre športujúcu mládež 

telovýchova, šport a mládež 5,000.00 € 

12. 

Bratislava in-line, o.z. Bratislava-inline 2019 
+miniBIL v Ružinove kultúrno-spoločenské aktivity 1,900.00 € 

13. 

OZ Fontána pre Zuzanu Radosť zo života pri 
fontáne lásky 

ochrana a tvorba ŽP, 
vzdelávanie, rozvoj 
komunitného života 

3,100.00 € 

14. Slovenský curlingový 
zväz 

Olympijský šport curling v 
duchu fair-play vzdelávanie 4,500.00 € 

15. Slovenský curlingový 
zväz Ružinovská curlingová liga rozvoj komunitného života 4,250.00 € 

16. 
Slovenský curlingový 
zväz Curling deťom telovýchova, šport a mládež 4,857.00 € 

17. 

OZ A50 

REŠTART ASTROVÁ - 
druhá etapa revitalizácie 
predzáhradky na Astrovej 
ul. 

ochrana a tvorba životného 
prostredia, rozvoj komunitného 
života 

1,780.00 € 

18. EKOCHARITA 
Slovensko Slovensku, 
o.z. 

Podpora zberu textilného 
odpadu na základných 
školách 

Ochrana a tvorba životného 
prostredia 

5,000.00 € 

 


