
Zoznam prijatých žiadostí o dotáciu na rok 2020 

 

Žiadateľ Pomenovanie projektu a/alebo účel dotácie Žiadaná výška dotácie Informácia o stave 
žiadosti 

FK Lamač Zabezpečenie chodu FK Lamač 34 800  kompletná 

ŠK Goju Kai Karate Bratislava Činnosť karate klubu v MČ Lamač, podpora pretekárov 
a reprezentantov, trénovania detí, mládeže a dospelých okinawského 
karate, kobudo 

12 800  kompletná 

Bratislavský spolok nepočujúcich Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich osôb za rok 2020 1 700 na doplnenie 

Bedmintonový klub Spoje 
Bratislava 

Bedmintonový krúžok a bedmintonová príprava detí a mládeže 1 600 kompletná 

Miestna organizácia JDS 
Bratislava - Lamač 

Spoločenská činnosť: organizovať pravidelné podujatia pre členov, 
napr. výročná a plenárne členské schôdze MO JDS, Mesiac úcty 
k starším, predvianočné stretnutie – zabezpečenie drobného 
občerstvenia; 
Zdravotná starostlivosť: príspevok na liečebné a rekreačno-
rehabilitačné pobyty, masáže, rehabilitačné kúpanie; 
Fyzická a športová činnosť: organizovanie výletov do prírody, 
podporovať pingpongový krúžok, cvičenie kalanetiky, poznávacie 
zájazdy; 
Duševná starostlivosť: kultúrne podujatia – divadelné, filmové, 
návštevy výstav a múzeí, honoráre pre prednášajúcich, vyučujúcich 
a účinkujúcich; 
Záujmová činnosť: materiálovo – technické zabezpečenie Fotoklubu pri 
JDS, organizovanie výstav a 5. ročníka Lamačského fotomaratónu, ceny 
pre účastníkov, výučba esperanta. 

1 500 kompletná 

Bratislavská šachová akadémia Podpora činnosti Bratislavskej šachovej akadémie 1 400 kompletná 



OZ B-S 13/Stoh Deň detí v Lamači – Indiánsky deň 1 200 kompletná 
Divadlo pod Hájom Divadelný rok v Lamači. Príprava vystúpení na vyššej profesionálnej 

úrovni s možnosťou pokrytia nákladov spojených s činnosťou 
a chodom divadla.  

10 000 na opravu 

Športový klub Argo Moderná gymnastika pre deti – organizovanie športových tréningov 2 600 kompletná 

Parkour Škola Pravidelné tréningy pre deti a mládež 1 500 na opravu/doplnenie 

Zväz vyslúžilých vojakov M.R. 
Štefánika na Slovensku 

Udržiavať tradície a reprezentácia mestskej časti Bratislava - Lamač 2 500 na doplnenie 

Občianske združenie Lamačské 
dietky 

Detské herné prvky v areáli materskej školy 5 000 na opravu/doplnenie 

Domov sociálnych služieb 
Rozsutec 

Pestrý deň 2020 460 kompletná 

Asociácia pre mládež, vedu a 
techniku 

Letný tábor pre znevýhodnené deti z Lamača 638 odmietnutá – žiadosť 
podaná po termíne 

 


