
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 12. 12. 2013 
 
 
 
 

 
Správa o aktivitách Bratislavského dobrovoľníckeho centra v r. 2013 

 

 
 
 
 
 

december 2013 

       Materiál  obsahuje: 
 

1. Návrh uznesenia 
2. Dôvodová správa  
3. Správa o aktivitách Bratislavského 

dobrovoľníckeho centra v r. 2013 
4. Výpis zo zasadnutia Komisie soc. vecí, 

zdravotníctva a rozvoja bývania 
5. Uznesenie MsR č. 1030/2013 

 
Predkladateľ: 
 
Ing. Petra Nagyová Džerengová v. r.  
námestníčka primátora 
 
 
 
Zodpovedný: 
 
Ing. Petra Nagyová Džerengová. v. r.  
námestníčka primátora 
 
 
 
 
Spracovateľ: 
 
Ing. Petra Nagyová Džerengová. v. r. 
námestníčka primátora 
 
 
Mgr. Alžbeta Mračková  v. r. 
výkonná riaditeľka BDC 
 
 
 
 



                                                                                                                                 kód uzn. 13.2 
 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu   
 

 
 berie na vedomie   

 
 
Správu o činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra v r. 2013.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dôvodová správa 

 
 
   Uznesením č. 918/2012 zo dňa 13. 12. 2012 poslanci mestského zastupiteľstva schválili 
zriadenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra a vyčlenili z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na rok 2013 podporu na jeho fungovanie vo výške 20 000€.  
   Následne uznesením č. 942/2013 zo dňa 07. 02. 2013 MsZ schválilo nájom nebytových 
priestorov vo výmere 23,25 m2 (z toho kancelárske priestory vo výmere 14,1 m2 a vedľajšie 
priestory vo výmere 9,15 m2) na Nám. SNP, na prízemí v objekte Starej tržnice v Bratislave, 
k. ú. Staré Mesto za účelom zriadenia a prevádzkovania dobrovoľníckeho centra. Nájomná 
zmluva bola podpísaná a zverejnená 31. 07. 2013. Následne sa mohli zintenzívniť prípravy na 
otvorenie kancelárie BDC. Oficiálne otvorenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa 
uskutočnilo 13. septembra 2013. Predchádzala mu tlačová konferencia a propagačná kampaň 
zahrňujúca viaceré média (rozhlas, TV, tlač, internet).  
    BDC sa zaviazalo, že bude poskytovať v pravidelných časových intervaloch informačnú 
správu o svojich aktivitách do sociálnej komisie a raz ročne  bude podaná zhrňujúca správa do 
MsZ. Správa o aktivitách a dopade dobrovoľníckeho centra bola vypracovaná na základe 
vopred deklarovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ako napríklad: počet 
vyslaných dobrovoľníkov do organizácií, počet dobrovoľníckych aktivít, počet konzultácií s  
organizáciami,  počet projektov, kampaní, počet nových dobrovoľníckych programov, miera 
spokojnosti dobrovoľníkov v organizáciách,  miera spokojnosti klientov – tretích strán, pre 
ktoré dobrovoľníci pôsobia, miera informovanosti o dobrovoľníctve v Bratislave. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Správa o aktivitách Bratislavského dobrovoľníckeho centra 

v r.  2013 
Január – Apríl 2013 

Prípravné práce pre otvorenie  BDC – príprava formálnych záležitostí:  
- návrh konkrétnych krokov prípravy a fungovania BDC pre poslancov MZ  

- valné zhromaždenie BDC – prijatie členky správnej rady, schválenie plánu a rozpočtu na rok 

2013  

- vybavenie lacného softvéru pre počítače BDC,  

- vybavenie kancelárskym nábytkom a technikou,  

- vybavenie  telekomunikačného a internetového operátora, partnerstvo a zľava na 

telekomunikácie  

- schválenie priestorov BDC v Starej Tržnici  

- príprava pracovného miesta a zverejnenie pracovnej ponuky PR a projektového manažéra 

BDC, výberové konanie na miesto tohto pracovníka, prijatie Veroniky Hruškovej  

Médiá, partnerstvá, PR:  
- oslovenie organizácií/ľudí na prípravu webstránky a vizuálnej identity, osobné stretnutia 

-  práca na dizajne, programovaní a  obsahu webu BDC  

- žiadosť o doménu,  oslovenie partnera, zriadenie webhostingu zdarma – schválenie  

- práca na vizuálnej identite – logá, písmo, manuál,  

- Informácie o Bratislavskom dobrovoľníckom centre na webstránke Platformy 

dobrovoľníckych centier a organizácií 

- Stretnutie s ľuďmi z MÚ Prievidza – ohľadom vzniku BDC a iných centier  

Máj 

- začiatok činnosti pracovníka BDC – PR manažérky – zaškolenie a štúdium materiálov 
o dobrovoľníctve  

- kontrola a testovanie databázy a webovej stránky BDC 
- stretnutie so spoločnosťou Melon Marketing – firma, ktorá vytvorila a spravuje webovú 

stránku a databázu BDC 
- tvorba administratívnych podkladov pre BDC - registračná karta organizácie, registračná karta 

dobrovoľníka, Newsletter pre organizácie a dobrovoľníkov  
Práca s organizáciami:  

- Prvý mail o BDC organizáciám – informovanie cca 200 organizácii (verejných aj neverejných) 
v Bratislave a v Bratislavskom kraji, všetkých starostov o vzniku BDC a možnosti spolupráce  

PR:  
- zakladanie profilov BDC na sociálnych sieťach- FB, LinkedIn, skype 
- zbieranie mediálnych kontaktov na vytvorenie mediálnych partnerstiev pre pripravovanú 

kampaň k oficiálnemu otvorenie BDC  
- príprava propagačných materiálov BDC – leták, reklamná tabuľa, vizitky 
- začiatok registrácie organizácii a návšteva 1 organizácie 
Školenia a eventy:  
- účasť na konferencii Barcamp  
- účasť na ocenení Rady mládeže Slovenska - MOST2012  

 

Jún 

Práca s organizáciami:  
- návšteva 17 organizácii a vyplnenie ich registračných kariet a poznámok do databázy BDC 



- začiatok plánovania oficiálneho otvorenia BDC – kontaktovanie Aliancie Starej tržnice  
a Starého mesta ohľadne dobrovoľníckych činnosti počas dňa otvorenia BDC 

PR:  
- stretnutie a komunikácia s Marketingovým oddelením Hlavného mesta Bratislavy ohľadne 

mediálnej spolupráce  
- oslovenie mediálne známych osobností – tvárí pre BDC – Lukáš Latinák, Marián Miezga, Velez 

Zuzulová, Bibiana Ondrejková  
- oslovovanie reklamných a mediálnych partnerov  (partneri v tabuľke)-  emaily, telefonáty , 

stretnutia  
- práca na webe, vylepšovanie nedostatkov  

Financie:  
- žiadosť o dotáciu pre BDC 

Júl 

Práca s organizáciami:  
- návšteva 8 organizácii a vyplnenie ich registračných kariet a poznámok do databázy BDC 

PR:  
- stretnutie s reklamnou agentúrou TRIAD Advertisement ohľadne spolupráce na príprave 

reklamnej kampani pre oficiálne otvorenie BDC 
- stretnutia s mediálnymi partnermi a mediálnou aqentúrou CARAT a s mediálnymi partnermi 

(tabuľka nižšie)  
- komunikácia s už zaregistrovanými organizáciami ohľadne otvorenia BDC a možnosti 

prezentácie ich organizácie na otvorení a možnosti vystúpenia ich dobrovoľníka v programe 
otvorenia  

Otvorenie BDC:  
- príprava otvorenia BDC v septembri . stretnutia s partnermi  a spoluorganizátormi (stretnutia 

so Starým mestom, Aliancia za Starú Tržnicu, ...) 

August 

Práca s organizáciami: 
- návšteva 7 organizácii a vyplnenie ich registračných kariet a poznámok do databázy BDC 
- telefonické oslovovanie organizácii, ktoré sme oslovili na začiatku, ale sa nám neozvali, 

prípadne sa zaregistrovali, ale nedohodli sme si stretnutie  
Kancelária a administratíva:  

- prevzatie kancelárie a úprava jej priestorov  
PR:  

- aktualizovanie obsahu webovej stránky BDC  
- zabezpečovanie postov na FB stránku BDC  
- príprava reklamnej kampane v spolupráci s reklamnou a mediálnou agentúrou 
- príprava tlačovej konferencie a tlačovej správy  
- príprava PR článku  
- príprava Newslettra pre organizácie a jeho rozposlanie prvým 41 príjemcom  
- príprava otvorenia – organizácia jednotlivých dobrovoľníckych činností, príprava registrácie 

dobrovoľníkov na deň otvorenia a jej spustenie,  
- výroba odznakov BDC a odznakov ku kampani  

Otvorenie BDC:  
- oslovenie stredných škôl a gymnázií, v blízkosti Starého mesta, s možnosťou zapojenia sa do 

dobrovoľníckych aktivít počas dňa otvorenia  
- oslovovanie ďalších partnerov – Tesco a Canteen Central Passage – občerstvenie a materiál, 

tričká a pod.  
Európska dobrovoľnícka služba:  

- príprava žiadosti o akreditáciu o Európsku dobrovoľnícku službu pre BDC, odoslanie žiadosti  
 



September  

Práca s organizáciami:  
- návšteva 5 organizácii a vyplnenie ich registračných kariet a poznámok do databázy BDC 

PR:  
- 4.9.2013: realizácia tlačovej konferencie  
- príprava a rozposlanie Newslettra organizáciám – 97 príjemcov  
- príprava a rozposlanie Newslettra dobrovoľníkom – prvých 23 príjemcov  
- zabezpečovanie postov na FB stránku BDC  
- aktualizácia obsahu webovej stránky BDC  
- komunikácia s médiami – poďakovanie za podporu a propagáciu otvorenia BDC 
- komunikácia s organizáciami a dobrovoľníkmi, ktorí sa zúčastnili na otvorení BDC – 

poďakovanie  
- stretnutie s TRIAD Advertising – poďakovanie za pomoc a dohodnutie možností ďalšej 

spolupráce 
- stretnutie s mediálnou agentúrou – poďakovanie a zistenie možností ďalšej spolupráce  
- stretnutie a nadviazanie spolupráce s portálom kariera.sk na zverejňovanie dobrovoľníckych 

ponúk aj na tomto portáli  
Otvorenie BDC:  

- komunikácia s 9 dobrovoľníkmi, ktorí sa zúčastnili otvorenia BDC a ich príprava na 
prezentáciu osobných príbehov počas otvorenia  

- zozbieranie propagačných materiálov od 22 organizácii, ktoré sa prišli prezentovať počas dňa 
otvorenia  

- 13.9. 2013 oficiálne otvorenie BDC, na doobednom čistení sa zúčastnilo 43 dobrovoľníkov,  
odpracovalo sa 178 dobrovoľníckych hodín  

Európska dobrovoľnícka služba:  
- Zúčastnili sme sa na školení pre vysielajúce organizácie a dostali sme akreditáciu pre 

hostiteľskú, vysielajúcu a koordinujúcu organizáciu EDS  
- Podanie projektu EDS 
- Oslovovanie zahraničných organizácii – hľadanie vysielajúcej organizácie pre projekt EDS, 

ktorá pre BDC nájde dobrovoľníka  
- Komunikácia s potenciálnymi dobrovoľníkmi na EDS v BDC 
Firemné dobrovoľníctvo  
- Stretnutie so zástupcom profesia.sk ohľadne možnosti firemného dobrovoľníctva 
- Stretnutie so zástupcami Ministerstva financií SR ohľadne možností dobrovoľníctva pre 

zamestnancov  
- návšteva 2 dobrovoľníkov v priestoroch kancelárie BDC, za účelom poskytnutia informácii 

o dobrovoľníctve 
Školenia:  

- Absolvovanie školenia Event management organizového Voices  

Október 

Práca s organizáciami:  
- návšteva 3 organizácii a vyplnenie ich registračných kariet a poznámok do databázy BDC 
-  9.10.2013: Príprava a realizácia prvého školenia pre koordinátorov dobrovoľníkov  Druhé 

stredy - Workshop pre koordinátorov dobrovoľníkov na tému „Kto hľadá nájde“  – zúčastnilo 
sa 8 koordinátorov, ktorí diskutovali o tom, ako hľadať dobrovoľníkov  

- úprava dobrovoľníckych ponúk v databáze BDC a komunikácia s  organizáciami ohľadne 
skvalitnenia ich obsahu 

- príprava tréningov v novembri – druhé stredy a tréning Manažmentu dobrovoľníkov  
- prebieha konkretizácia spôsobov spolupráce s mestskými organizáciami, konkrétne 

Fortunáčik, Mestské lesy,...  (hľadanie koordinátorov na prácu s dobrovoľníkmi, príprava 
projektov, ... ) 



PR:  
- zabezpečovanie sponzorovaných postov na FB stránke BDC  
- aktualizácia webovej stránky BDC 
- zrealizované prvé školenie pre dobrovoľníkov - Zoznamka s dobrovoľníctvom – zúčastnili sa 2 

dobrovoľníci  
- príprava a rozposlanie Newslettra pre organizácie  
- príprava a rozposlanie Newslettra dobrovoľníkom – 219 príjemcov  
- zverejnenie ponúk na portály kariera.sk a preposielanie kontaktov na dobrovoľníkov, ktorí sa 

zahlásia prostredníctvom kariera.sk, organizáciám 
- nadviazanie dlhodobej spolupráce s rádiom FM na rubrike o dobrovoľníctve 
- oslovenie kameramanov na spoluprácu pri tvorbe videa o dobrovoľníctve  
- V Newsletri Európskeho dobrovoľníckeho centra uverejnený článok o vzniku BDC a o podpore 

samosprávy  
- Stretnutie s M. Feikom, spolupráca na propagácii Participatívneho rozpočtu  

Komunikácia s dobrovoľníkmi  
- Stretnutie s dvomi dobrovoľníkmi v kancelárii - konzultácie k výbere dobrovoľníckej činnosti  
- Stretnutie s dobrovoľníkom zo strednej školy – pomoc a konzultácia ku školskému projektu 

o dobrovoľníctve – pomoc s nájdením organizácie, kde by mohol projekt tvoriť 
- stretnutie s dvomi dobrovoľníkmi pre BDC,  zaškolenie dobrovoľníkov pre BDC v ich 

dobrovoľníckej práci  
- Stretnutia s dobrovoľníkmi ohľadom EDS 

Firemné dobrovoľníctvo:  
- 18.10.2013: Zorganizovanie dobrovoľníckej aktivity na Námestí Slobody – natieranie lavičiek, 

pracovníci Ministerstva financií SR - príprava aktivity, zabezpečenie jej realizácie, 
fotodokumentácia, zúčastnilo sa 5 dobrovoľníkov, odpracovali 15 dobrovoľníckych hodín  

- 25.10. 2013: Zorganizovanie dobrovoľníckej aktivity – čistenie Železnej studničky  ( 
v spolupráci s Mestskými lesmi)– firemní dobrovoľníci DELL, zbieranie smetí – príprava 
aktivity, zabezpečenie jej realizácie, fotodokumentácia , pracovalo 13 dobrovoľníkov, 
odpracovali 39 dobrovoľníckych hodín  

Eventy:  
- Príprava oslavy Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov, ktorá sa uskutoční 5. 

novembra –  
- Komunikácia so záujemcami o Európsku dobrovoľnícku službu v zahraničí   

Školenia, konferencie:  
- Účasť na neformálnej konferencii JUMP2013 
- 29.10.2013: Účasť na Stupavskej konferencií s názvom Tretí sektor: Obavy a očakávania,  

v príspevku Alžbeta Mračková hovorila o vzniku a podpore BDC Hl.mestom Bratislava  
Financie, projekty:  

- Komunikácia a stretnutie s Nadáciou Orange o podpore BDC 
- Písanie projektu do Nadácie Orange 

 

 

Plán november a december 2013 

PR:  
- navrhnúť v spolupráci s reklamnou a mediálnou agentúrou a  zrealizovať vianočnú kampaň 

zameranú na dobrovoľníctvo počas Vianoc (daruj sa celý)  
- vytvoriť PR správy a tlačovú správu ku kampani  
- pripraviť/vytvoriť v spolupráci s externým tímom motivačné video o dobrovoľníctve   
- publikovať FB posty  
- uskutočniť dve zoznamky s dobrovoľníctvom pre potenciálnych dobrovoľníkov 
- poslať dva newsletre  



Práca s organizáciami:  
- Práca s mestskými organizáciami:  

o  v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislava sa začiatkom decembra uskutoční krátky 
seminár pre manažment sociálnych zariadení o možnosti spolupráce s BDC 
a o vytvorení dobrovoľníckych programov v zariadeniach  

o  osobne obvolať organizácie v pôsobnosti Hl. mesta za účelom bližšej spolupráce  
- Uskutočniť dva workshopy „druhé stredy“ o koordinovaní dobrovoľníkov s témou motivácie 

a udržiavania dobrovoľníkov, (november a december)  
- Zaslať newsleter (2x)  
- Pripraviť organizácie na vianočnú kampaň,  pripraviť vianočné ponuky najmä pre 

dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť počas Vianoc  
- uskutočniť 32-hodinový akreditovaný tréning manažmentu dobrovoľníkov  

Podujatia:  
- 5. november 2013: pri príležitosti Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov 

zorganizovať večerné podujatie, vyzdvihnúť prácu koordinátorov, poďakovať a zmapovať 
situáciu koordinátorov dobrovoľníkov v Bratislave, uskutočniť malú slávnostnú recepciu aj zo 
zástupcom/kyňou Hl. mesta Bratislavy  

- 5. december 2013:  pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov pozvať 220 
dobrovoľníkov z organizácií zaregistrovaných do divadla, zakúpiť predstavenie v Astorke 
s Lukášom Latinákom, vyslancom dobrovoľníctva, prizvať zástupcu/kyňu Hl. mesta Bratislava 
a primátora Hl. mesta Bratislava 

- v čase 12.december – 6.január 2014 realizovať vianočnú kampaň zameranú na 
dobrovoľníctvo počas Vianoc, najmä pomôcť ľuďom, ktorí sa cítia/sú sami. 

  

  

 

 

Práca s organizáciami k 22.10.2013: 

Oslovené: Zaregistrované:  Aktívne: Neaktívnych: Zverejnené 

dobrovoľnícke 

ponuky:  

Organizácie  

Cca 200  53 40 13 40 

 
 
Dobrovoľníci v databáze BDC k 22.10.2013:  

Dobrovoľníci – databáza 

dobrovolnictvoba.sk 

Zaregistrovaní:  Aktívni:   Reagovali na 

dobrovoľnícku ponuku 

– Dobrovoľníci 

prejavili záujem: 

 279 201 cca 83 

 

 

 

Medializácia BDC k 22.10.2013: 

Dátum Spoločnosť/médium:  Web: Formát:  

1.9. - 30.9. TREND Holding 
etrend.sk, medialne.sk, 
profit.etrend.sk 

banner 

1.9. - 30.9. TREND Holding etrend.sk PR článok  



1.9. - 30.9. Azet.sk, a.s. 
azet+pokec+aktuality+cas+s
port+diva+lesk+najmama+a
dam+badman 

banner 

1.9. - 30.9. ETARGET SE 
sieť webových stránok 
Etarget 

Banner  

1.9. - 30.9. ETARGET SE Facebook.com 
Facebook 
reklama 

1.9. - 30.9. 7Plus 
atlas, centrum, pobox, 
aktualne, lepsiebyvanie, 
wanda, zena, magazin 

banner 

1.9. - 30.9. 7Plus aktualne.sk PR článok 

1.9. - 30.9. 7Plus pluska.sk banner 

1.9. - 30.9. 7Plus pluska.sk PR article 

1.9. - 30.9. 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 

markiza.sk PR article 

1.9. - 30.9. 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 

tvnoviny.sk PR article 

1.9. - 30.9. 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 

tvnoviny.sk Veľký banner 

1.9. - 30.9. 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 

markiza.sk Veľký banner 

1.9. - 30.9. Sitelement shiz.sk, refresher.sk banner 

1.9. - 30.9. Sitelement shiz.sk, refresher.sk PR článok 

1.9. - 30.9. Zoznam Topky.sk PR článok 

1.9.-13.9. Profesia.sk Profesia.sk banner 

1.9. - 8.9. Pindex.sk Pindex.sk banner 

26.8. - 13.9.2013 Rádio BestFM rádio reklamný spot 

september Jemné melódie rádio reklamný spot 

6.9. - 12.9.2013 Inmall rádio Eurovea rádio reklamný spot 

2.9. - 15.9.2013 Bigmedia A3 plagát panel v MHD plagát 

1.9. - 30.9.2013 euroAWK billboard billboard 

9.9. - 12.9.2013 ŽSSK letáky A4 letáky  

29.8. - 12.9.2013 Kino reklama kino video spot 

6.9. - 12.9.2013 Digitálne obrazovky obrazovka video spot 

6.10.2013 Rádio Regina Relácia "Pozvete nás ďalej" relácia 

13.9.2013 SME 

V Starej tržnici dnes 
otvárajú Bratislavské 
dobrovoľnícke centrum článok 

13.9.2013 24 hodín 

V bratislavskej Starej tržnici 
dnes otvárajú dobrovoľnícke 
centrum článok 

13.9.2013 Bratislavské noviny  

V Starej tržnici dnes 
otvárajú dobrovoľnícke 
centrum článok 

13.9.2013 TASR 

V bratislavskej Starej tržnici 
dnes otvárajú dobrovoľnícke 
centrum článok 

13.9.2013 TV SME 
Dobrovoľníci upratujú Starú 
tržnicu relácia 



12.9.2013 news.sk 
BDC hľadá dobrovoľných 
darcov orgánov  tlačová správa 

12.9.2013 topky.sk 
BDC hľadá dobrovoľných 
darcov orgánov tlačová správa 

12.9.2013 PLUSKA 
BDC hľadá dobrovoľných 
darcov orgánov tlačová správa 

12.9.2013 
mediálne.etrend.sk 

BDC hľadá dobrovoľných 
darcov orgánov tlačová správa 

12.9.2013 pivacek.blog.sme.sk 
Darujte svoje orgány - 
staňte sa dobrovoľníkom.  blog 

11.9.2013 Shiz 
BDC hľadá dobrovoľných 
darcov orgánov tlačová správa 

11.9.2013 Slovenský pacient 
Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum otvorí svoje brány.  tlačová správa 

11.9.2013 európa2 

Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum hľadá 
dobrovoľných darcov 
orgánov.  PR článok 

4.9.2013 TV Bratislava 

Komu chce pomôcť 
Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum? relácia 

12.9.2013 TV markíza 
Televízne noviny – Darujte 
svoje orgány reportáž 

13.9.2013 Správy RTVS Televízne noviny  reportáž 

11.9.2013 RTVS –Slovenský rozhlas  Komunálna politika Relácia naživo  

6.10.2013 RTVS – Slovenský rozhlas  Pozvite nás ďalej  Relácia  

7.9. – koniec 
novembra Facebook BDC Posty sponzorované 1 – 3x týždenne  

22.10.2013 Newsletter CEV Bratislava Volunteer Centre článok  

 
Fotografie z našich podujatí nájdete tu: 
https://www.facebook.com/dobrovolnictvoba/photos_stream  
 
 
Newsletter CEV: http://us4.campaign-
archive1.com/?u=d7c269f466d0b17b551c48eab&id=99c566b7a2&e=6e17af61ea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 



 

 

Správa o aktivitách Bratislavského dobrovoľníckeho centra v r. 2013 

kód uzn.: 13.2 
 

Uznesenie č. 1030/2013 
     zo dňa 27. 11. 2013 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
zobrať na vedomie Správu o činnosti Bratislavského dobrovoľníckeho centra v r. 2013.   

- - - 

 
 


