
Uznesenie MZ č. 45/III/2019 zo dňa 30.04.2019 
zoznam žiadostí o grant 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 € 

 


