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Základné údaje o organizácii 
 
 
Názov organizácie: Občianske združenie Bratislavské rožky –  Pozsonyi Kifli Polgári 

Társulás 
 
Adresa:   Rajská 15, 811 08 Bratislava 
 
Právna forma:  občianske združenie 
 
Predmet činnosti:  Rozvoj a prezentácia histórie , kultúry a umenia 
 
IČO:    42183499 
 
DIČ:    2023178707 
 
Miesto, dátum 
a číslo registrácie:  Bratislava, 17.12.2010, VVS/1-900/90-36743 
 
Číslo účtu:   2847511657/0200 
 
Banka:    Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:     SK 71 02 0000 00002847 511657 

Účet na 2%:   SK14 0200 0000 0037 5681 0859 

 

Organizačná štruktúra združenia 

 
•  valné zhromaždenie 
 
•  predsedníctvo 
 
•  štatutárny orgán 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Naše poslanie 
Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás vzniklo v roku 2010. 
Cieľom združenia je ochrana historických a kultúrnych hodnôt mesta a odovzdávanie  
cenných a zaujímavých informácií a vedomostí ďalším generáciám Bratislavčanov a všetkým 
záujemcom o históriu a kultúru. Svoju organizáciu sme pomenovali podľa presláveného 
sladkého pečiva, ktoré bolo symbolom multikultúrnej Bratislavy prelomu 19. a 20. storočia. 
Členovia združenia si dali tiež za úlohu prezentovať a podporovať kultúrne aktivity rôznych 
národov žijúcich v Bratislave, podporovať súčasný umelecký a kultúrny život mesta, posilniť 
lokálpatriotizmus a šíriť dobré meno Bratislavy tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. 
Občianske združenie je prevádzkovateľom trojjazyčného slovensko-maďarsko-nemeckého 
internetového portálu www.bratislavskerozky.sk, www.pozsonyikifli.sk, 
ww.pressburgerkipferl.sk ktorého cieľom je informovať verejnosť o spomínaných aktivitách. 
Tento webový portál, ktorý sa stal obľúbeným webportálom medzi návštevníkmi internetu 
(15 000 – 20 000 návštevníkov mesačne), okrem prezentácie kultúry, histórie a aktuálneho 
diania v Bratislave tiež podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania 
spoločného dedičstva Bratislavčanov, ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, 
vytváranie databáz, virtuálnych výstav, interaktívnej mapy atď. Občianske združenie 
Bratislavské rožky pravidelne organizuje tematické vlastivedné vychádzky po Bratislave a 
prednášky s názvom Prechádzky starým Prešporkom. Združenie vydáva knižnú edíciu s 
názvom Bratislavské rozprávky s cieľom predstaviť známe osobnosti, ktoré sa nejakým 
spôsobom viažu k Bratislave. Zúčastňuje sa na medzinárodných a domácich projektoch, 
vydávaní publikácií, organizovaní výstav, vytváraní dokumentárnych filmov, ktoré sa 
zaoberajú popularizáciou kultúry a histórie Bratislavy. 

 
Činnosť občianskeho združenia  
 

•  Prevádzkovanie dvojjazyčnej webovej stránky 

 

• Ochrana kultúrneho dedičstva Bratislavy  

 

• Vydavateľská činnosť 

 

• Prezenčná činnosť 

 

Občianske združenie je prevádzkovateľom dvojjazyčného maďarsko-slovenského internetového portálu 

www.pozsonyikifli.sk, www.bratislavskerozky.sk, ktorého cieľom je informovať verejnosť o spomínaných 

aktivitách. Tento webový portál okrem prezentácie kultúry, histórie a aktuálneho diania v Bratislave tiež 

podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, ako je 

napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie databáz, virtuálnych výstav, interaktívnej mapy , 

organizovanie vlastivedných tematických vychádzok a virtuálnych prechádzok starou Bratislavou 

http://www.pozsonyikifli.sk/
http://www.pozsonyikifli.sk/
http://www.bratislavskerozky.sk/


 
a vydavateľská činnosť. Občianske združenie Bratislavské rožky sa pravidelne zúčastňuje na 

medzinárodných a domácich projektoch, vydávaní publikácií, organizovaní výstav, vytváraní 

dokumentárnych filmov, ktoré sa zaoberajú popularizáciou kultúry a histórie Bratislavy. 

 
Vyhodnotenie uskutočnených projektov OZ Bratislavské rožky v roku 2017 

 
- Prevádzkovanie, vývoj a aktualizácia webovej stránky www.pozsonyikifli.sk, 2017 

(Úrad vlády SR) 
- Bratislavské rožky – História na zjedenie 2017 (Bratislavský samosprávny kraj a 

MFSR) 
- Prechádzky starým Prešporkom (ÚV SR) 
- Tematické prechádzky Bratislavou (ÚV SR, Ars Bratislavensis) 
- Edícia Bratislavské rozprávky (ÚV SR, BSK, FPU) 
- Výstava Batka (ÚV SR, ARS Bratislavensis) 
- Bratislavské rožky ako fenomén (vedecký výskum a publikácia) (FPU) a Wegwaizer – 

výskum (ÚV SR) 
- Prešporský kalendár – Pozsonyi naptár – Pressburger Kalender 2018 (Ars 

Bratislavensis) 
 

 

•  PREVÁDZKOVANIE, VÝVOJ A AKTUALIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY 
WWW.POZSONYIKIFLI.SK-2017: 
Webový portál okrem prezentácie kultúry, histórie a aktuálneho diania v Bratislave tiež 
podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva 
Bratislavčanov, ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie databáz, 
interaktívnej mapy atď.  
Na webovej stránke uverejňujeme len autentické články, články od autorského tímu 
občianskeho združenia. 
 
1. Úvod / Főoldal: Na úvodnej stránke sú umiestnené banery aktuálnych projektov a 
najaktuálnejšie články, kalendár podujatí.  
2. Čerstvé rožky/ Friss kifli: V tejto časti sa nachádzajú série článkov: Kultúra, História, Naša 
Bratislava, Stará tržnica, Tematické prechádzky, Milujeme bratislavské pohľadnice, 
Bratislavské rozprávky, Prechádzky starým Prešporkom, Rodinné fotoalbumy, Viedenská 
električka, Hudobná Bratislava, Veľká vojna, Korunovačná Bratislava, Danubius Fluvius, 
Prešporské bajgle, Predovšetkým spotrebiteľ ...! 
3. Podujatia/ Események: Tu sa nachádzajú aktuálne podujatia, programy združenia. 
4.  Projekty/ Látványpékség: Obsahuje virtuálne projekty: Bratislavské pohľadnice, Ortvayho 
databáza, Rodinné fotoalbumy. 
5. Podporte nás/ Támogatás: Je to výzva na podporu našej činnosti. 
6. Členstvo/ Tagság: Informácie o členstve. 
7. Kto sme/ Rólunk: Krátky popis činnosti združenia, tiráž. 

http://www.pozsonyikifli.sk-2017/


 
 
Interaktívne moduly webstránky: 
- Bratislavské pohľadnice: najväčšia internetová databáza bratislavských pohľadníc, v 
databáze sa nachádza 8000 ks digitalizovaných pohľadníc. Pohľadnice sú tematicky členené. 
Databázu priebežne obnovujeme ďalšími pohľadnicami zberateľov. 
- Rodinné fotoalbumy: virtuálna zbierka od súkromných osôb, databázu priebežne 
obnovujeme. 
- Ortvayho databáza: interaktívna mapa s online registrom historických miest a ulíc 
Bratislavy. Databázu priebežne doplňujeme s novými informáciami a dokumentmi. 
 
Periodicita zverejňovania a vysielania: stála  
Počet návštevníkov za 1 mesiac: 20 000 - 40 000  
Spôsob zabezpečenia merania návštevnosti/sledovanosti: Google Analytics, Alejtech 
statistics (napr. Google Analytics, Asociácia Internetových Médií, GemiusTraffic,  spol. PMT, 
agentúra TNS a pod.) 
Naplnenie cieľa projektu: 
Cieľom projektu bolo pomocou webovej stránky prezentovať ochranu historických a 
kultúrnych hodnôt mesta, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií a vedomostí pre 
ďalšie generácie obyvateľov mesta Bratislavy a pre všetkých záujemcov o históriu a kultúru v 
maďarskom jazyku. Webová stránka takého charakteru sa stala obľúbeným webportálom 
medzi návštevníkmi, ktorí sa zaujímajú o kultúru a históriu ale aj o súčasnom živote mesta 
viac národnostnej Bratislavy. O činnosť nášho združenia bola prezentovaná aj vo viacerých 
maďarských (na Slovensku a v Maďarskej republike) a európskych médiách. 
 

•  TEMATICKÉ PRECHÁDZKY BRATISLAVOU, 2017 
Tematické prechádzky naše združenie organizuje od roku 2014 
Termín realizácie projektu: 1.3.2017 - 29.12.2017 
 
Zoznam uskutočnených prechádzok:  
1. Prešporok/Bratislava a protestantizmus, sprevádza: Árpád Korpás, 9.4.2017 
2. Po stopách multikulturalizmu Bratislavy II., sprevádza: Árpád Korpás; 14.3. 2017 
3. Po stopách multikulturalizmu Bratislavy III., sprevádza: Árpád Korpás; 15.3. 2017 
4. Židia a ich kultúra v Bratislave; sprevádza: Árpád Korpás; 17.3.2017 
5. Belle Époque V – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v 
maďarskom jazyku), sprevádza: Ágnes B. Mánya, 14.5.2017 
6. Prechádzka Ondrejským cintorínom, sprevádza: Árpád Korpás, 18.6.2017 
7. Belle Époque VI – o všetkom, čo sa nedostalo do turistických sprievodcov (v 
maďarskom jazyku); sprevádza: Ágnes B. Mánya, 10.9.2017 
8. Po stopách Jána Fadrusza (v maďarskom jazyku); sprevádza: István Hornyák, 
8.10.2017 
 
 
 



 
• TEMATICKÉ PRECHÁDZKY V SLOVENSKOM JAZYKU 
Termín realizácie projektu:  15.1.2017 – 31.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
 
1. 20.5.2017 Tematická prechádzka: Kaplnka sv. Jakuba; Sprevádzal: PhDr. Branislav 

Lesák, Branislav Bibel 
2. 31.5.2017 Reduta; Juraj Adamuščin, Ján Vyhnánek 
3. 10.6.2017 Stopy korunovácie so Štefanom Holčíkom 
4. 1.7.2017 Mikulášsky cintorín, Peter Malaschitz 
5. 29.7.2017 Jezuitský kostol; doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD., Branislav Bibel 
6. 12.8.2017 Bratislava podľa Zsolta Lehela (od Rybného nám. po Starý most) 
7. 26.8.2017 Horský park; Kamil Procházka, Ján Vyhnánek 
8. 9.9.2017 Prešporský svet Jána Nepomuka Batku, Ján Vyhnánek 
9. 23.9.2017 Po stopách Josepha Kaspara Mertza, nášho slávneho rodáka; Martin Krajčo 

a Ján Vyhnánek 
10. 1.10.2017 Synagóga a výstava Židovského komunitného múzea; Sprevádzali: lektori 

múzea 
 
 
 

• PRECHÁDZKY STARÝM PREŠPORKOM / SÉTA A RÉGI POZSONYBAN 
/SPAZIERGANG DURCH DEN ALTEN PRESSBURG 
 
Termín realizácie projektu:  1.1.2017 - 31.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
 
TÉMY USKUTOČNENÝCH PREDNÁŠOK:  
31. január - Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.:  Kriminalita v stredovekom Prešporku 
28. február – Ivor Švihran: O potokoch a studničkách v Bratislave 
28. marec - Zuzana Godárová a Ján Vyhnánek: Hudobný sprievodca po Bratislave 
25. apríl - PhDr. Igor Machajdík:  Šport v starej Bratislave 
30. máj -  Juraj Červenka: Letci z Prešporka vo Veľkej vojne 
27. jún - Mgr. Peter Buday, PhD : Prínos architektov a staviteľov Feiglerovcov a 
Rumpelmayerovcov 
26. september - PhDr. Jana Švantnerová, PhD.: Znovuobjavené dedičstvo : obradné textílie 
bratislavských synagóg 
24. október - PhDr. Elena Mannová, CSc:  Spolky a modernizácia Prešporka v 19. storočí 
28. november - Jaro Rihák:  Pentcho. Príbeh parníka / Pentcho. Egy gőzhajó története 
11.12.2017 Ján Vyhnánek: Slávne návštevy Carltonu 
 
Zámerom a cieľom bolo predstaviť históriu, tradície a pamiatky mesta v národnostne 
zmiešanom prostredí. Históriu budov, mostov, záhrad, ulíc, mestských častí, ktoré boli 
spojené s tu žijúcimi národnostnými komunitami, ako maďarská, nemecká a židovská.  



 
Naše združenie sa zaoberá so záchranou a prezentáciou tradícií Bratislavy. Pravidelne 
organizujeme programy spojené s históriou národnostných menšín v našom meste. V roku 
2013 sme odštartovali a dodnes organizujeme sériu prednášok s názvom PRECHÁDZKY 
STARÝM PREŠPORKOM / SÉTA A RÉGI POZSONYBAN /SPAZIERGANG DURCH DEN ALTEN 
PRESSBURG.  
Hostiteľmi prednášok boli JUDr. Ján Vyhnánek, PhD., Mgr. Eva Bolemant a Mgr. Alexander 
Papp. Séria pozostávala z 10 častí. Prednášky boli tematicky pripravené a boli spojené s 
históriou národnostných menšín v meste. V rámci prednášok s pomocou historických 
pohľadníc  a fotografií pozývame účastníkov na fascinujúcu virtuálnu prechádzku starou 
Bratislavou. Každá prednáška mala špeciálneho hosťa, odborníka na danú tému 
Na prednáškach návštevnosť presahovala 80 osôb. 
 

• EDÍCIA BRATISLAVSKÉ ROZPRÁVKY 
 
Názov projektu:  Kacsinecz Krisztián: Batka, Pozsonyi mesék (Bratislavské rozprávky) 
Cieľ použitia dotácie: Vydanie ďalšej časti edície Bratislavské rozprávky národnostného 
autora Krisztiána Kacsinecza v maďarskom jazyku s názvom: Batka. 
Termín realizácie projektu: 9.1.2017 - 29.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
Kniha bola vytlačená v náklade 500 kusov v maďarskom jazyku. 
 
Názov projektu: Viera Kamenická: Rozprávky zo Židovskej ulice, Bratislavské rozprávky 
Cieľ použitia dotácie: Vydanie ďalšej časti edície Bratislavské rozprávky od autorky Viery 
Kamenickej v slovenskom jazyku s názvom: Rozprávky zo Židovskej ulice. 
Termín realizácie projektu: 9.1.2017 - 29.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
Kniha bola vytlačená v náklade: 1000 kusov v slovenskom jazyku. 
 
Názov projektu: Vlado Schwarz: Rozprávky zo žltej električky, Bratislavské rozprávky 
Cieľ použitia dotácie: Vydanie ďalšej časti edície Bratislavské rozprávky od autora Vlada 
Schwarza v slovenskom jazyku s názvom: Rozprávky zo žltej električky 
Termín realizácie projektu: 15.07.2017 - 15.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
Kniha bola vytlačená v náklade: 300 kusov v slovenskom jazyku. 
 
Názov projektu: Iveta Maronek: Martinengo, Bratislavské rozprávky 
Cieľ použitia dotácie: Vydanie ďalšej časti edície Bratislavské rozprávky od autorky Ivety 
Maronek v slovenskom jazyku s názvom: Martinengo 
Termín realizácie projektu: 1.6.2017 – 30.9.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
Kniha bola vytlačená v náklade: 300 kusov v slovenskom jazyku. 
 



 
• DIGITALIZÁCIA  A SPRACOVANIE HISTORICKEJ ROČENKY: POZSONYI  
ÚTMUTATÓ / PREŠPORSKÝ SPRIEVODCA / PRESSBURGER WEGWEISER  
(1840-1916) 
Termín realizácie projektu:  20.1.2017 - 29.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava  
Zväzky Prešporského sprievodcu (Pozsonyi Útmutató), ktorý vychádzal od roku 1840 do roku 
1916 doteraz neboli digitalizované. Prešporský sprievodca je jedným najdôležitejším 
historickým prameňom dobovej Bratislavy. V historickej ročenke sa nachádzajú: adresáre, 
obyvateľov, zoznamy firiem a obchodníkov a povolaní, staré reklamy, informácie mestskej 
správy, a údaje z spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho života Prešporka. 
  
Poslaním nášho združenia je prezentácia historického a kultúrneho dedičstva multietnickej 
Bratislavy /Prešporku. Digitalizovaním tejto dôležitej ročenky zabezpečíme prístup 
odborníkom a laikom k veľmi dôležitým informáciám z histórie Bratislavy z rokov 1840-1916. 
 

• BRATISLAVSKÉ ROŽKY AKO FENOMÉN (VEDECKÝ VÝSKUM A PRÍPRAVA 
RUKOPISU PUBLIKÁCIE) 
Termín realizácie: 1.6.2017 – 31.5.2018 
Miesto realizácie: Bratislava 
Vedecký výskum v rámci danej problematiky sa snaží o zmapovanie, retrospektívne 
spracovanie a preklad článkov z dobovej bratislavskej tlače (Pressburger Zeitung, 
Nyugatmagyarországi Híradó, Pressburger Presse, Preβburger Tagblatt, Westungarischer 
Grenzbote, Slovák atď.). Výskum a digitalizácia fondu pekárskeho cechu a dokumentov 
spojených s najslávnejšími pekárskymi dynastiami (Scheuermann, Schwappach, Lauda, Bittó, 
Wendler, Kastner atď.) z Archívu mesta Bratislavy. Mapovanie a digitalizácia nadväzujúcich 
umeleckých predmetov a dokumentov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta 
Bratislavy.  
 
 

• EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA V BRATISLAVE: BATKA JÁNOS, EGY POZSONYI 
LEVÉLTÁROS VILÁGA (SVET PREŠPORSKÉHO ARCHIVÁRA JÁNA BATKU) 
Termín realizácie projektu:  20.1.2017 - 20.12.2017 
Miesto realizácie: Bratislava 
Cieľom dvojjazyčnej, exteriérovej výstavy bolo dosiahnuť, aby obyvatelia a návštevníci mesta 
získali obraz o živote a diele prešporského archivára Jána Batku a o histórii viac národnostnej 
Bratislavy. 
Viacjazyčná, exteriérová výstava bola inštalovaná na Rudayovom námestí v Bratislave, kde sa 
nachádzala busta Jána Batku. (Bustu Jána Batku, ktorú vytvoril Alojz Rigele a ktorá bola 
odhalená 26. októbra 1918 v apríli 1919 poškodili a neskôr odstránili.) 
 
Ján Nepomuk Batka pôsobil v rokoch 1879 – 1917 ako archivár mesta Prešporok. Popri svojej 
práci v službách mesta sa aktívne angažoval aj v oblasti kultúry a umenia. Usporadúval 
umelecké výstavy, koncerty, prednášky, oslavy a venoval sa ochrane významných 



 
architektonických pamiatok. Bol redaktorom časopisu Pressburger Zeitung a členom rôznych 
spolkov a združení, napr. Umeleckého spolku v Prešporku, Cirkevného hudobného spolku 
(tajomník a čestný člen), Prešporského speváckeho spolku, divadelnej komisie a 
slobodomurárskej lóže "Mlčanlivosť". Veľmi významná je aj Batkova korešpondencia. Písal si 
s viacerými významnými osobnosťami (Johannes Brahms, Richard Wagner, Johann Strauss, 
Béla Bartók, Zoltán Kodály, Franz Liszt, János Fadrusz, Viktor Tilgner, Alojz Rigele atď.).  
 
Na výstave ožili najmä lokálne príbehy, ktoré majú žánrovo blízko k historickým povestiam, 
literárnym anekdotám, mestským legendám a ktoré sú nositeľmi istého vizuálneho 
potenciálu, hmotnej podstaty, historickej i súčasnej pamäti. Ďalším dôležitým kritériom bolo, 
aby sme prostredníctvom výstavy sprítomnili príbehy, ktoré disponujú „miestnym“ (a preto 
lokálnym) obsahom, súvislosťami, ale najmä „miestom“ uchopiteľným v mestskom priestore.  
 
Súčasťou výstavy bolo virtuálne odhalenie Batkovej busty na námestí. 
 
 

• BRATISLAVSKÉ ROŽKY – „HISTÓRIA NA ZJEDENIE!“ 2017 
 
Miesto realizácie projektu: Bratislava 
Termín: 15.07.2017 - 15.12.2017 
Projekt bol zameraný na dokumentačné pamäťové aktivity Občianskeho združenia 
Bratislavské rožky, ktorá sa zoberá s ochranou a prezentáciu kultúrneho dedičstva 
Bratislavy pomocou webstránky, propagačných materiálov a publikácií združenia. Od 
založenia prevádzkujeme webovú stránku, pomocou ktorej sa informácie o Bratislave 
dostanú k najširšej verejnosti, k ľuďom, ktorí tu žijú, ktorých zaujíma hlavné mesto 
Slovenska (www.bratislavskerozky.sk). Webová stránka je načítanejším bratislavským 
historickým portálom. Je to zároveň aj oficiálna stránka občianskeho združenia, ktorá 
informuje verejnosť o našich aktivitách (členstvo, fundraising, kalendár podujatí atď.). 
Podáva informácie o činnosti v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva 
Bratislavčanov, ako je napríklad digitalizácia dôležitých dokumentov, vytváranie 
databáz, atď. Na stránku sme veľmi pyšní, našimi článkami už konkurujeme aj 
portálom veľkých médií. Aj tento rok sa nám podarilo uskutočniť digitalizáciu vzácnych 
historických dokumentov, čo nám pomohlo uskutočniť aj exteriérovú pop-up výstavu o 
Jánovi Batkovi v septembri tohto roku. Mimoriadne populárne sú naše propagačné 
materiály: Prešporský kalendár, ktorý vyšiel už štvrtý rok.  
 
 

• PROJEKT: BRATISLAVSKÉ ROŽKY – HISTÓRIA NA ZJEDENIE – rozvoj 
infraštruktuálneho riešenia a technického zabezpečenia webstránky 
a zabezpečenie činností aktivít združenia 
 
Miesto realizácie projektu: Bratislava 
Termín: 1.3.2017 – 31.12.2017 



 
 

• PROJEKT: PREŠPORSKÝ KALENDÁR / POZSONYI NAPTÁR / PRESSBURGER 
KALENDER 2018, C. KÖRPER-SOUVENIR DE PRESSBOURG (1882/1885) 
 
Miesto realizácie projektu: Bratislava 
Termín: 1.5.2017 – 31.12.2017 
 
Historické fotografie Prešporského kalendára 2018 pochádzajú zo súkromnej zbierky 
známeho zberateľa Júliusa Cmoreja. Album (kazeta) fotografií „Souvenir de Pressbourg“ je 
súborom nádherných kabinetiek vo veľkosti 16 cm x 11 cm, ktorý vydal Karol Körper v 
spolupráci s lipským vydavateľom R. Drodtleffom na konci 19. storočia. 
 
 

INFORMÁCIE O HOSPODÁRENÍ ZDRUŽENIA 
 
Majetok združenia k 31.12.2017 činí: 393,42 € 
 

PRÍJMY A VÝDAVKY 
Príjmy OZ 
Z darov a príspevkov      158,00 € 
Z členských príspevkov     580,00 € 
Z podielu zaplatenej dane     3242,66 € 
Z verejných zbierok      800,00 € 
Z dotácií       52100,00 € 
Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 3708,69,00 € 
Príjmy celkom         60588,69 € 
 
Výdavky OZ celkom        61215,03 € 
Suma rozdielu príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti:  -625,68 € 
 
Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2017 vyplýva hospodársky výsledok -625,68 € 
K 31.12.2017 v združení nebol žiadny zamestnanec v riadnom pracovnom pomere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODPORILI NÁS 
 
Prehľad darov a dotácií pre OZ Bratislavské rožky v roku 2017 
 

Prijaté od Použitie Suma /EURO 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 
  

Prevádzkovanie, vývoj a 
aktualizácia webovej 
stránky 
www.pozsonyikifli.sk 

7000 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 
   

Kacsinecz Krisztián: Batka, 
Pozsonyi mesék 

3500 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 

Viera Kamenická: 
Rozprávky zo Židovskej 
ulice 

4000 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 
   

PRECHÁDZKY STARÝM 
PREŠPORKOM / SÉTA A 
RÉGI POZSONYBAN 
/SPAZIERGANG DURCH 
DEN ALTEN PRESSBURG 

3 000 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 

Tematické prechádzky 
Bratislavou /Tematikus 
séták Pozsonyban 

1200 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 

Digitalizácia a spracovanie 
historickej ročenky: 
Pozsonyi Útmutató 
/Prešporský 
sprievodca/Pressburger 
Wegweiser 1840 - 1916 

4000 

Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 

Exteriérová výstava 
v Bratislave: Svet 
prešporského archivára 
Jána Batku 

5000 

Ars 
Bratislavensis  
  

Tematické prechádzky 
Bratislavou 

500 

Ars 
Bratislavensis 

Prešporský kalendár 2018 700 

Ars 
Bratislavensis 

Výstava Batka 700 

Bratislavský 
samosprávny 

Bratislavské rožky – 
História na zjedenie 2017 

3000 



 
kraj 

Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

Vlado Schwarz: Rozprávky 
zo žltej električky, 
Bratislavské rozprávky 

2000 

Fond na 
podporu 
umenia 

Iveta Maronek: 
Martinengo, Bratislavské 
rozprávky 

2000 

Fond na 
podporu 
umenia 

Bratislavské rožky ako 
fenomén (vedecký 
výskum a príprava 
rukopisu publikácie) 

6000 

Ministerstvo 
financií SR 

Bratislavské rožky – 
História na zjedenie – 
rozvoj infraštrukturálneho 
riešenia a technického 
zabezpečenia webstránky 
a zabezpečenie činnosti 
aktivít združenia 

5000 

SPOLU  47600  

Z podielu 
zaplatenej 
dane a z 
verejnej 
zbierky  

Pomocou darovanej 
sumy, z 2% a z verejnej 
zbierky občianske 
združenie vedelo 
zabezpečiť 
spolufinancovanie hore 
uvedených projektov. 

3242,66 € 
800,00 € 

 
Všetky dary, príspevky boli použité v roku 2017 na účely združenia stanovené v platných 
stanovách združenia.  
Ďakujeme! 
 

VEREJNÁ ZBIERKA 
Záverečná správa verejnej zbierky pod registračným číslom 101-2016-101975 s názvom 
„História na zjedenie“, ktorá sa konala na verejných priestranstvách v Bratislave od 
1.12.2016 do 30.11.2017  si môžete pozrieť TU 
 

2 PERCENTÁ Z DANE 
OZ Bratislavské rožky sa v roku 2017 zaregistrovala na prijímanie 2% zo zaplatenej dane 
z príjmov.  
 
 

 
 



 
ZÁVER 
Všetky finančné prostriedky boli v roku 2017 vynaložené na splnenie cieľa, 
pre ktorý bolo občianske združenie zriadené a zaregistrované. 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE:  
 
 
Názov združenia: Občianske združenie Bratislavské rožky  - 

Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 
 

Adresa:   Rajksá 15, 3. poschodie,  Bratislava 
 
Tel:    +421/ 903735513, +421/ 910995323 
 
Email:    bratislavskerozky@bratislavskerozky.sk 
 
 
Web:    www.bratislavskerozky.sk , www.pozsonyikifli.sk 
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