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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

      OZ Hudbou k srdcu      500,- € 
      OZ Račiansky vinohradnícky spolok    400,- € 

OZ ART VILLA RAČA      400,- € 
      OZ Klub železničnej nostalgie     500,- € 
 
 

 

2.                     Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 

a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

OZ Varianty       300,- € 
       OZ AMAVET       300,- € 
       OZ Rača žije       200,- € 
       Kresťanský zbor v Bratislave – Rači    300,- € 
       Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava – Rača  300,- € 
       Literárny klub Rača      300,- € 
       OZ Reserva       250,- € 

 
 

 
b) MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

      OZ Hudbou k srdcu      500,- € 
      OZ Račiansky vinohradnícky spolok    400,- € 

OZ ART VILLA RAČA      400,- € 
      OZ Klub železničnej nostalgie     500,- € 
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3.  Dôvodová správa 

 
             K 29.2.2016 bolo za oblasť kultúra prijatých 13 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Rača. 11 projektov predložili predkladatelia žiadostí v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/ 2011 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, 2 žiadosti tieto 
podmienky nespĺňali. Žiadatelia, ktorí predkladajú žiadosti o dotácie splnili v minulom roku 
podmienky vyúčtovania pridelenej dotácie podľa VZN 4/2011. 
Na dotácie v oblasti kultúry bolo v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2016 vyčlenených 
5.000 €. Podľa platného VZN č. 4/2011 môžu byť v prvom termíne pridelené dotácie vo výške 
3.750 €, tj. 75 % z celkovej sumy.  
Všetky žiadosti spĺňajú ustanovenia VZN č. 4/ 2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a všetci žiadatelia majú voči MČ 
vyrovnané pohľadávky po lehote splatnosti. 
Funkčná klasifikácia: 08 20 Ekonomická klasifikácia: 642 002 
 
 
4. Materiál 
 
1. 
 
Predkladateľ:                      OZ Hudbou k srdcu 

 
Sídlo organizácie:            Vrbenského 1, 831 53 Bratislava   
      
Štatutárny zástupca:           Ing. Juraj Školník, CSc. 
 
Názov projektu:                   Mladé umelecké talenty Rače  
 

Projekt doru čený dňa:       24.2.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 
                Cieľom občianskeho združenia Hudbou k srdcu je podpora vzdelávania, umeleckého 
rozvoja a prezentácia kultúrnych aktivít prostredníctvom záujmovo – umeleckej tvorivosti detí 
a mládeže v mestskej časti Bratislava – Rača.  
 
Opis projektu:  

• Zakúpením pomôcok pre výtvarníkov prispieť k skvalitneniu vyučovania a k obohateniu 
možností prezentácie žiakov výtvarného odboru ZUŠ Vrbenského na výstavách na území 
Rače a Bratislavy. Vybavením výtvarného odboru sušičkou výkresov a maliarskymi 
stojanmi umožniť žiakom maľovať nielen v priestoroch školy, ale aj v plenéri. Rozšíriť 
tematický okruh zobrazovaných objektov o prírodné a historické objekty z územia MČ 
Rača.  

• Financovaním účastníckych poplatkov umožniť talentovaným žiakom hudobného odboru 
ZUŠ Vrbenského zúčastniť sa na medzinárodných a celoslovenských hudobno - 
interpretačných súťažiach. Žiaci, ktorí sa na súťaže pripravujú, dosahujú dlhodobo 
vynikajúce výsledky. Na súťažiach sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach.  
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Požadovaný účel: Zakúpenie maliarskych stojanov, sušičky výkresov pre výtvarný odbor, 
                               uhradenie účastníckych poplatkov na hudobno – interpretačné súťaže. 
Začiatok projektu:   marec 2016 
Koniec projektu:   august 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava, Trnava, Rajec, Nitra, Komárno  
Celkový rozpočet projektu:  1 315 € 
Požadovaná výška dotácie:  1 050 € 
      
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
 2012 -  660 €  interpretačná súťaž Anemos v Ríme 
 2013 -  650 €  zakúpenie violončiel    
 2015 -  900 €  zakúpenie violončela, stojanov         
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 
 
Odporúčaná výška dotácie :           500 € 

2. 

Predkladateľ                     OZ  VariantySídlo organizácie:         Na Grunte 5,  831 52 
Bratislava 
 
Štatutárny zástupca:        Radka Kukurugyová 
  
Názov projektu:     Experimentálny divadelný klub a kurz tvorivej dramatiky pre 

deti 
  
Projekt doru čený dňa:     15.2.2016 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               OZ Varianty ponúka varianty vo vzdelávaní detí aj dospelých. Podporuje vzdelávanie 
detí a dospelých s ohľadom na ich individuálne potreby a požiadavky modernej spoločnosti. 
Centrom záujmu je rozvoj komunikačných zručností, emocionality, empatie a podpora zdravých 
vzťahov medzi ľuďmi. V roku 2015 na území MČ Rača realizovalo nasledujúce aktivity: 
celoročné krúžky tvorivej dramatiky pre mladšie a staršie deti a klub TD pre dospelých, letný 
trojdňový kurz rozvoja osobnosti pre mládež (v priestoroch RC Ráčik) . Členovia Klubu Hradosť 
sa zúčastnili Krajského kola súťaže „Stretnutie a malou Táliou“. Po obsadení 1. miesta postúpili 
do celoštátneho kola v Rimavskej Sobote. V roku 2015 realizovali aj divadelné predstavenia 
v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Školskej ulici v Bratislave.  
 
Opis projektu:  

• Realizácia divadelných voľnočasových programov pre deti a dospelých - kurz tvorivej 
dramatiky pre deti, experimentálny divadelný klub pre dospelých. 

• Príprava a realizácia amatérskeho divadelného predstavenia. 
 

Požadovaný účel: zakúpenie reflektora, 2 ks vešiakov a prenájom sály. 
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Začiatok projektu:     1.1 2016 
Koniec projektu:   31.12. 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:     600 € 
Požadovaná výška dotácie:                600 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
 2015 - 150 €  kancelárske potreby a tlačiareň 
            100 €  prenájom divadelného priestoru 

Odporúčaná výška dotácie:               300 €  

Iné zdroje financovania projektu: Členka OZ Varianty bude lektorskú činnosť vykonávať ako 
dobrovoľníčka. 
 
3. 
 
Predkladateľ                     OZ  Asociácia pre mládež, vedu a techniku   

Sídlo organizácie:         Hagarova 4,  831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Gabriela Kukolová  

Názov projektu:     Deň detí s vedou v Rači 
  
Projekt doru čený dňa:     26.2.2016 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               OZ Asociácia pre mládež, vedu a techniku / AMAVET / chce realizáciou svojich 
aktivít pozdvihnúť neformálne vzdelanie detí v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam 
prostredníctvom podpory modelových inovatívnych a progresívnych prístupov.  V roku 2012 
pripravili prvýkrát pre Bratislavu a okolie laboratórium pod holým nebom na Mágio pláži. 
Záujem detí bol veľmi veľký a pripomenul dôležitosť poznania a prirodzenú zvedavosť možno 
budúcich vedcov. Zvedavé otázky detí a ich dychtivosť byť súčasťou experimentov bol dôvod 
pokračovať v „labáku“ pod holým nebom a pripravovať nové experimenty pre deti. Na 
podujatiach pre verejnosť a najmä pre deti a mládež je nedostatok aktivít a príležitostí 
podnecujúcich zvedavosť pre deti staršie a to viac ako 8 rokov. Aktivity AMAVETu sú určené 
pre deti od 8 až do 15 rokov.  
 
Opis projektu:  
Projekt chce vytvoriť priestor pre hravú vedu, ktorá nielen zabaví, ale aj hravou formou 
oboznámi s fyzikálnymi, chemickými javmi v bežnom živote. AMAVET sa rozhodol pre 
netradičný spôsob oslávenia Dňa detí a to za pomoci vedy, šumenia, dymenia, bublinkovania, 
pozorovania a skúmania. Použité budú overené jednoduché fyzikálno-chemické pokusy, ktoré 
budú realizované spoločne s deťmi počas dňa tak, aby si ich vedeli zopakovať aj doma a ukázali 
rodičom. Ako druhotný výsledok bude lepšie pochopenie vedy na základe realizácie pokusov 
a tým lepšie pochopenie učebnej látky v škole. AMAVET je skupina „bláznivých vedcov“, ktorí 
majú chuť tvoriť pokusy pre deti. Na projekte budú participovať 5-6 dobrovoľníci, ktorých 
skúsenosti z minulého roka na podobných aktivitách pre deti môžu zužitkovať aj na Deň detí.  
Počas dňa budú dobrovoľníci k dispozícii deťom, budú ich oboznamovať s pokusom, 
vysvetľovať jednotlivé úkazy, popisovať pokusy a nakoniec dostanú aj deti šancu vyskúšať si 
pokus, ktorý sa im najviac páči. Súčasťou dňa bude aj súťaž pre deti s možnosťou výhry. Ceny 
pre víťazov – sladké odmeny a pre víťazný tím dve miesta v tábore „Zvedavých vedcov“ cez 
letné prázdniny 2016 v chorvátskom kempe Baško Polje.  
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Požadovaný účel: materiál na jednotlivé experimenty a súťaž – suchý ľad, farbivá, skúmavky, 
váha, rukavice, balóny, celaskon, ocot, PH indikátory, atď. + 2 miesta v tábore „Zvedaví vedci“ 
v Chorvátsku ( ubytovanie, strava, doprava) pre víťaznú dvojicu v súťaži.   
    
Začiatok projektu:    jún 2016 
Koniec projektu:    jún 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   1 000 € 
Požadovaná výška dotácie:                 820 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
2013 - 150 €  projekt „Letná univerzita pre račianske deti“  
 
Odporúčaná výška dotácie:                300 €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje. 
 
4. 
 

Predkladateľ                     OZ  Račiansky vinohradnícky spolok   

Sídlo organizácie:         Alstrova 157, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Dušan Žitný  

Názov projektu:     Promočný stan 
  
Projekt doru čený dňa:     26.2.2016 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               OZ Račiansky vinohradnícky spolok združuje malých vinohradníkov, napomáha 
trvalému zachovaniu a rozvoju vinohradníctva a vinárstva v Rači. Odborne spolupracuje 
s partnerskými organizáciami, zúčastňuje sa na výstavách a vinárskych podujatiach. 
Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy.   
 
Opis projektu:  
Zakúpenie promočného stanu. Promočný stan sa môže využívať od jari do jesene niekoľko 
rokov. Bude vhodný najmä pri organizovaní väčších akcií vo voľnej prírode a pri zložení dvoch 
stanov môžu aj pri horšom počasí slúžiť ako prístrešok pre hostí. Promočný ( párty ) stan má 
rozmery 4x8m, je celohliníkový s konštrukciou Big hexagon extrem vrátane transportnej tašky 
na kolieskach a základnej kotviacej sady. Postavia ho dvaja ľudia.  

 
Požadovaný účel: party stan 4x8 m 
    
Začiatok projektu:    apríl 2016 
Koniec projektu:    október 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   1 800 € 
Požadovaná výška dotácie:              1 400 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
2014 - 1 734 € prenosná umývačka, genofond FM 
2014 -    600 € festival Frankovky modrej 
2015 - 1 200 € promočný stan   
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Odporúčaná výška dotácie:                 400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje. 
 
 
5. 
 
Predkladateľ                     OZ Rača žije  
 
Sídlo organizácie:         Žitná 18, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Monika Debnárová 
           Mgr. Ján Polakovič  

Názov projektu:     Denný letný tábor pre deti od 6 do 10 rokov  
  
Projekt doru čený dňa:     29.2.2016 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: dotácia nebola poskytnutá 

 

               Občianske združenie Rača žije slúži na podporu projektov smerovaných v prospech 
občanov žijúcich na území mestskej časti Bratislava - Rača. Cieľom je zveľaďovanie života, 
zdravia, kultúry a udržiavanie kultúrnych hodnôt, zvykov a tradícií v mestskej časti a vytváranie 
vhodného prostredia pre Račanov. OZ Rača žije sa zasadzuje aj o zlepšenie spolupráce medzi 
spolkami a združeniami pôsobiacimi na území mestskej časti Bratislava - Rača, čo je vidieť na 
viacerých projektoch, ktoré OZ spoluorganizuje v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - 
Rača. K hlavným cieľom patrí vytváranie podmienok pre aktívne trávenie voľného času pre deti 
a mládež v podobe športových podujatí alebo organizovania denných táborov pre deti vo veku 6 
až10 rokov.      
 
Opis projektu:  
Projekt denného tábora je zameraný na deti vo veku od 6 do 10 rokov. Po dohode s mestskou 
časťou sa plánuje denný tábor organizovať v priestoroch kultúrneho strediska Žarnovická. 
Predpokladá sa obsadenie 24 detí počas jedného turnusu. Obedy sa zabezpečia v reštaurácii 
U Teodora, desiaty a olovranty budú riešené prostredníctvom donášok. Počas týždňa čaká deti 
plno zábavy, návšteva v neďalekom Kids worlde, bude zorganizovaná športová olympiáda. 
V rámci zapájania detí do kolektívnych hier sa deti naučia špeciálnu táborovú hru čiky-čaky, 
chlapci si prídu na svoje pri tréningu v Thai boxe, dievčatá sa môžu tešiť na tvorivé dielne.  
V priebehu týždňa si deti spoločne vytvoria časopis z básničiek a fotiek, nesúci názov Račiansky 
táborník. Pri príležitosti konania tábora budú pre deti a animátorov vyrobené táborové tričká 
s logom partnerov a spoluorganizátorov.    
 
Požadovaný účel: mzdy animátorov, propagačné materiály a tričká, ceny do tomboly, medaile 
na športovú olympiádu, vstupné do zábavného parku, preprava autobusom.  
    
Začiatok projektu:    august 2016 
Koniec projektu:    august 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   3 200 € 
Požadovaná výška dotácie:              1 640 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: ---  
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Odporúčaná výška dotácie:                 200 € 

Iné zdroje financovania projektu: členské príspevky a dary 
 
 
6. 
 

Predkladateľ                     Kresťanský zbor v Bratislave – Rači, cirkevná organizácia  
 
Sídlo organizácie:         Pri Šajbách 1 , 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Ľubomír Vyhnánek 
            
Názov projektu:             Mládežnícky hudobno/spevácky zbor Fusion – hudobné  
                                           a zvukové vybavenie    

Projekt doru čený dňa:     29.2.2016 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               Kresťanský zbor v Bratislave – Rači nachádza svoje poslanie v uctievaní Boha 
a praktickej službe ľuďom. Chcú vytvárať priestor, kde sa každý môže stretnúť s Bohom, 
s ľuďmi a so sebou samým. Sú otvorené spoločenstvo, ktoré chce vytvárať prostredie, kde bude 
každý cítiť prijatie. Zborový dom slúži na nedeľné bohoslužby, ale je otvorený aj pre rôzne 
aktivity komunitného charakteru počas celého týždňa. Tieto aktivity ponúkajú predovšetkým pre 
skupiny ako sú deti a mládež alebo sociálne slabší.   
 
Opis projektu:  
Fusion je hudobno/spevácky zbor pre teenegerov, ktorý je vedený teenegermi pod dohľadom 
dospelých vedúcich. Funguje na týždennej báze, kde sa mladí učia vyjadriť samých seba, objaviť 
svoj talent, rozvíjať svoje hudobné schopnosti. Zároveň sa zdokonaľujú v praktických 
zručnostiach, ako je tímová práca a organizovanie rôznych akcií. Fusion je miestom, kde sa 
môžu dospievajúci realizovať, rásť, posúvať dopredu vďaka ľuďom, možnostiam a priestoru, 
ktorý im poskytuje Kresťanský zbor Bratislava Rača. Projekt Fusion funguje už niekoľko rokov 
v Čechách, Slovinsku, Lotyšsku, Poľsku a ďalších miestach v zahraničí, v roku 2011 začal aj  
na Slovensku. Momentálne fungujú tri Fusion zbory, v Banskej Bystrici, Senci a Bratislave  
( miestna časť Trnávka ). 
  
Požadovaný účel: multikábel, činely, stojany na činely a odposluchy.  
    
Začiatok projektu:    január 2016 
Koniec projektu:    december 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   2 000 € 
Požadovaná výška dotácie:              1 000 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
2015 – 200 €, zakúpenie mixpultu  
 
             
Odporúčaná výška dotácie:               300 € 

Iné zdroje financovania projektu: KZ Rača 
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7. 
 

Predkladateľ                     OZ Literárny klub Rača  
 
Sídlo organizácie:         Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Antónia Maštenová 
            
Názov projektu:             Literárno – vzdelávacie aktivity podporujúce komunitné  
                                           vzťahy pre širokú občiansku verejnosť 
     
Projekt doru čený dňa:     29.2.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               Zapojenie občanov do kultúrnych aktivít spojených s literatúrou podporujúcich 
harmonický životný štýl, pozitívny osobnostný rozvoj jedincov ako aj vzájomných vzťahov 
občianskej komunity. Literárny klub Rača kladie dôraz na uchovanie a rozvíjanie miestnych 
tradícií a spájanie všetkého račianskeho, prezentácie diel najmä s prvkom súvislosti k našej 
mestskej časti. Postupne sa snaží zapájať aj vystúpenia žiakov ĽŠU, viacgeneračné stretávanie na 
platforme neformálnosti, ale s mnohonásobným obohatením ducha. 
 
 
  
Opis projektu:  
Organizácia literárnych popoludní so spisovateľmi, osobnosťami, hlavne v kontexte života 
a diela spojeného s Račou. Prezentácie umeleckých diel a besedy, kde každý nový názor je 
príležitosťou na tvorivú diskusiu. Klub sa vyformoval ako neformálne združenie priaznivcov 
slovesnej tvorby pre tých, ktorí v literatúre hľadajú prostriedok sebavyjadrenia a komunikácie. 
Účelom je nadväzovať dialóg s osobnosťami kultúrnej sféry a spolupracovať s významnými 
slovenskými autormi. Organizovanie stretnutí a autoritami slovenského literárneho života. 
Programovo chce Literárny klub spolupracovať s ďalšími literárnymi klubmi na Slovensku, ako 
aj inými račianskymi občianskymi združeniami. Túto činnosť už začal s Obecným spolkom, 
s Račianskym vinohradníckym spolkom a s račianskymi seniormi. Literárny klub plánuje 
lampášový sprievod lesom doprevádzaný rozprávkami a povesťami z okolia Rače, tiež 
uskutočniť prednášku víťazky kategórie astronómia celosvetovej súťaže mladých talentov Intel 
ISEF, M. Brchnelovej, navrhnutej na ocenenie Račianske srdce.  
 
Požadovaný účel: odmena pre prednášajúceho, doprava, materiálno – technické zabezpečenie 
lampášového sprievodu.  
    
Začiatok projektu:    marec 2016 
Koniec projektu:    december 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   1 200 € 
Požadovaná výška dotácie:              1 000 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 – 500 €, odmena pre prednášajúceho, doprava  
             
Odporúčaná výška dotácie:               300 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
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8. 
 
Predkladateľ                     OZ Klub železničnej nostalgie Bratislava východ  
 
Sídlo organizácie:         Piešťanská 51, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca:        Mgr. Peter Kallo  
            
Názov projektu:             Deti a železnica 
     
Projekt doru čený dňa:     29.1.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               Hlavným prostriedkom OZ je projekt obnovy rýchlikového parného rušňa 387.017 
Mikádo do prevádzkového stavu. OZ si vytýčilo za cieľovú skupinu mládež a dorast, pre ktorú 
chce zaviesť pravidlá a program na trávenie ich voľného času. Hlavným poslaním je motivovať 
a zapojiť deti do projektu, aby pomáhali zachrániť železničnú históriu a zároveň sa vzdelávali 
v Železničnom múzeu Bratislava východ. Cieľom projektu je vybudovať generáciu mladých 
ľudí, ktorí chcú zažiť zmenu, aktívne sa podieľať na záchrane významných technických 
pamiatok a naučiť sa niečo nové v tomto obore. Projekt bude lákadlom pre mladých aj veľkých 
a bude poskytovať všetkým záujemcom o železničnú históriu nahliadnuť do technickej knižnice 
či železničného archívu, ako aj získať praktické znalosti z reštaurovania či obsluhy vybraných 
technických zariadení v starom rušňovom depe na Rendezi.   
 
Opis projektu:  
Projekt zameraný na deti a mládež zaujímajúcu sa o železničnú históriu, pričom hlavným 
prostriedkom projektu je samotná oprava parného rýchlikového rušňa 387.017 Mikádo do 
prevádzkového stavu. Cieľom projektu je priblížiť záujemcom železnicu v širšom, ale i v užšom 
rozsahu, pričom teoretické znalosti, ktoré sa naučia vďaka prednášaniu si môžu i prakticky 
overiť. Veľkým dobrodružstvom pre deti je možnosť asistencie pri organizovaní verejných akcií, 
ktoré občianske združenie každoročne organizuje. Využitie dotácie bude spojené 
s organizovaním širokej palety záujmových aktivít, akými sú napríklad reštaurovanie a údržba 
vybraných historických koľajových vozidiel, ďalej na nákup potrebných farieb, náklady spojené 
s nákupom pohonných hmôt pre motorové dreziny, ako aj náklady na zabezpečenie 
propagačného materiálu o aktivitách v Železničnom múzeu, ktoré občianske združenie 
organizuje.  
 
Požadovaný účel: farba a materiál na reštaurovanie historických koľajových vozidiel, pohonné 
hmoty na prevádzku motorových drezín, tlač propagačných materiálov.  
 
    
Začiatok projektu:    apríl 2016 
Koniec projektu:    október 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   1 750 € 
Požadovaná výška dotácie:                 800 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 – 525 €, náklady spojené s reštaurovaním železničných vozidiel  
             
Odporúčaná výška dotácie:                   500 € 
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 

 
 
9. 
 

Predkladateľ                     Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava - Rača  
 
Sídlo organizácie:         Alstrova 249, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:        Ing. Mária Voznická EUR ING   
            
Názov projektu:             Rača očami detí 
           Rozvoj regionálnej výchovy a literárnej tvorby   
     
Projekt doru čený dňa:     29.2.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, kladúca si za cieľ predovšetkým 
podporovať rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať vzťah občanov 
k slovenskej štátnosti a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry.  V súlade s týmito 
princípmi vykonáva svoju činnosť na území MČ Bratislava – Rača aj MO MS Bratislava – Rača, 
ktorý v duchu rozvoja vlastenectva u obyvateľov MČ Bratislava – Rača dlhoročne usporadúva 
literárne, recitačné a výtvarné súťaže, zabezpečuje odborné prednášky o regionálnej histórii Rače 
a podieľa sa na ďalších akciách organizovaných MČ Bratislava- Rača. 
 
 
Opis projektu:  

• Zakúpenie cien pre víťazov literárnej súťaže Račiansky jahodový kvet: MO MS 
Bratislava – Rača v tomto školskom roku organizuje už 20. ročník tradičnej literárnej 
súťaže Račiansky jahodový kvet. Účelom tejto súťaže je rozvíjať a prehlbovať vzťah 
žiakov ZŠ a gymnázií pôsobiacich v MČ Bratislava – Rača k Rači a k Slovensku. 
S cieľom zatraktívniť súťaž sa uchádza o dotáciu na kúpu cien pre víťazov. Okrem MČ 
Bratislava – Rača má MO MS záujem aj o podporu súťaže zo strany Matice slovenskej, 
ktorá by zabezpečila vytlačenie a publikáciu zborníka prác. MO MS Bratislava – Rača 
v rámci súťaže zabezpečuje cenu pre školy – finančnú podporu pre školu, ktorá mala 
víťazov – propagáciu súťaže a organizačné a materiálne zabezpečenie slávnostného 
vyhlasovania výsledkov súťaže. 

• MO MS Bratislava – Rača v tomto školskom roku organizuje už 15. ročník tradičnej 
regionálnej výtvarnej súťaže. Účelom tejto súťaže je rozvíjať a prehlbovať vzťah žiakov 
ZŠ a gymnázií pôsobiacich v MČ Bratislava – Rača k Rači a k Slovensku. S cieľom 
zatraktívniť súťaž sa uchádza o dotáciu na kúpu cien pre víťazov.    

 
Požadovaný účel: - ceny pre víťazov súťaže Račiansky jahodový kvet 
         - ceny pre víťazov súťaže Regionálna výtvarná súťaž   
 
    
Začiatok projektu:    marec 2016 
Koniec projektu:    september 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava – Rača 
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Celkový rozpočet projektu:   1 350 € 
Požadovaná výška dotácie:                 600 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2014 - 330 €, podpora pre račiansky jahodový kvet 
2015 - 875 €, vyhotovenie bezpečnostnej skrinky pre ornát do Račianskej izby  
             
Odporúčaná výška dotácie:                300 € 

Iné zdroje financovania projektu: Matica slovenská 
 
 
10. 
 
Predkladateľ:                      ART VILLA RA ČA 

 
Sídlo organizácie:            Stolárska 23, 831 06 Bratislava   
      
Štatutárny zástupca:           Ing. Peter Hargaš 
 
Názov projektu:                   Umelecké sympózium ART RAČA 2016  
 

Projekt doru čený dňa:        26.2.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

 
 

                Združenie výtvarníkov vzniklo v roku 2012. Cieľom združenia je hlavne vzdelávacia 
a propagačná činnosť, práca s deťmi a mládežou, popularizácia výtvarného umenia v Rači, 
Slovensku a v zahraničí, reprezentácia račianskych výtvarných umelcov na rôznych festivaloch 
a súťažiach. Združenie vytvára podmienky a možnosti pre umelecký rozvoj svojich členov.  
 
 
Opis projektu:  
Tvorba v oblasti maľby a sochárstva, a porovnanie trendov vývoja súčasného výtvarného 
umenia. Pre mladých umelcov sa otvára možnosť získať skúsenosti pre ďalší vývoj ich tvorby. 
Pre odbornú a laickú verejnosť sa vytvorí možnosť kontaktu s umelcami počas ich tvorby, 
a oboznámi sa s ich názormi. Dôležitá je aj vzájomná prezentácia tvorby výtvarníkov 
s konzultáciou ich postupov a použitej techniky pre žiakov račianskych škôl a ďalších 
záujemcov. Postupy a techniky, ktoré sú charakteristické pre jednotlivých výtvarníkov 
zúčastnených na projekte, bude možné sledovať počas celého sympózia, nakoľko umelci budú 
tvoriť verejne.  
 
Požadovaný účel: krytie nákladov sympózia (ubytovanie, strava, materiál – plátna,   
                               akvarelový papier, farby, štetce (žiaci ZŠ), propagačné letáky), 
                               poskytnutie priestoru Červenej lisovne Nemeckého kultúrneho domu    
Začiatok projektu:   7. septembra 2016 
Koniec projektu:   12. septembra 2016 
Miesto realizácie projektu: Červená lisovňa Nemeckého kultúrneho domu Bratislava- 

Rača 
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Celkový rozpočet projektu:  850 € 
Požadovaná výška dotácie:  800 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
2015 – 400 €, náklady spojené s organizáciou projektu – Umelecké sympózium 2015 
 
Odporúčaná výška dotácie :           400 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 
 
 
11. 
 
Predkladateľ:                      OZ RESERVA 
 
Sídlo organizácie:            Pekná cesta 12, 831 52 Bratislava 
      
Štatutárny zástupca:           Mgr. art. Lucia Holinová 
 
Názov projektu:                   Festival Pekná cesta, 4. ročník 
 
Projekt doru čený dňa:        29.2.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: dotácia nebola poskytnutá 

                Občianske združenie RESERVA tvoria ľudia so skúsenosťami v neziskovom sektore 
a profesionálni umelci. Založili ho dobrovoľníci aby mohli systematicky rozvíjať organizáciu 
kultúrnych, tanečných a hudobných podujatí. Organizovali Festival Pekná cesta, obľúbenú 
komunitnú akciu lokálneho významu. Pridružili sa aj aktivity pre deti. Ďalšou aktivitou 
združenia je produkcia a vzdelávanie v oblasti tanečného umenia. V roku 2015 koprodukovali 
tanečné predstavenie Watch. 
 
Opis projektu:  
Festival Pekná cesta vznikol ako komunitná akcia nadšencov na báze dobrovoľnosti. 
Pripravovaný 4. ročník jednodňového rodinného festivalu má zámer osloviť širšiu skupinu 
obyvateľov Bratislavy a podporiť komunitné spolužitie nových obyvateľov Rače a Nového 
mesta. Podujatie sa má konať v rekreačnej zóne lesa na Peknej ceste ako spoločné kultúrne 
podujatie väčšieho rozsahu, pričom počas celého dňa budú prebiehať aktivity pre rodiny s deťmi, 
bezplatné gastronomické workshopy a výmenné ochutnávky. Stretnú sa kapely zo Slovenska 
a v rámci sprievodného programu výtvarné dielne, prezentácie umeleckých časopisov, 
premietanie krátkych filmov, tanečný workshop a hry na fujaru. Združenie by rado zachovalo 
bezplatný charakter podujatia a tak prispelo k vytváraniu zodpovedného a aktívneho vzťahu ľudí 
k lokalite. Predstava je spojenie mestskej kultúry a rozvoj lokálnych vzťahov. Je to 
dobrovoľnícka akcia, pri ktorej sú honorované len umelecké výkony a technická a organizačná 
podpora.     
 
Požadovaný účel: organizačné zabezpečenie festivalu, ozvučenie hudobných skupín,  
                               technické zabezpečenie,  hudobné skupiny (5x160 €),  zapožičanie 
                               zvukovej aparatúry, materiál na detské dielne 
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Začiatok projektu:   10. september 2016 
Koniec projektu:   10. september 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  2 000 € 
Požadovaná výška dotácie:  1 420 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: neboli poskytnuté 
 
Odporúčaná výška dotácie :              250 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Stanovisko stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2011– oblasť kultúra 
 

 
 
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

OZ Varianty       300,- € 
         OZ AMAVET      300,- € 
         OZ Rača žije       200,- € 
         Kresťanský zbor v Bratislave – Rači    300,- € 
         Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava – Rača                  300,- € 
         Literárny klub Rača      300,- € 
         OZ Reserva       250,- € 
 
b) MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 
 
          OZ Hudbou k srdcu      500,- € 
          OZ Račiansky vinohradnícky spolok    400,- € 

  OZ ART VILLA RAČA     400,- € 
          OZ Klub železničnej nostalgie     500,- € 
 

A 

  

Komisia školstva, kultúry, športu, pre podporu 
podnikania  a vinohradníctva 

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

OZ Varianty       300,- € 
         OZ AMAVET      300,- € 
         OZ Rača žije       200,- € 
         Kresťanský zbor v Bratislave – Rači    300,- € 
         Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava – Rača                  300,- € 
         Literárny klub Rača      300,- € 
         OZ Reserva                                                                                                250,- € 
       
b) MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 
 
           OZ Hudbou k srdcu      500,- € 
          OZ Račiansky vinohradnícky spolok    400,- € 

  OZ ART VILLA RAČA     400,- € 
          OZ Klub železničnej nostalgie     500,- € 
 

A 

  


