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1.      Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

- TJ REAL RENDEZ - vo výške       700,- € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške        700,- € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške            1. 000,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške               4. 000,- € 
- KENGURA o.z. – vo výške               6 .000,- € 
- FK Rača – vo výške                8 .000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške            2. 000,- € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                    500,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  
      Mládežnícky letný kemp a turnaj– vo výške                            600,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  
      Materiálne vybavenie klubu – vo výške                                   600,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške                            600,- € 
 

 
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: 

-  ŠKST MOPI – vo výške                              300,- € 
-  Krasňanko, o.z. - vo výške                                         300,- €   

          -  KOI –Rybársky klub Nepočujúcich – vo výške          200,- €    
    -  Športový klub Račišdorf, o.z. – vo výške                  300,- € 

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

- TJ REAL RENDEZ - vo výške       700,- € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške        700,- € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške            1. 000,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške               4. 000,- € 
- KENGURA o.z. – vo výške               6 .000,- € 
- FK Rača – vo výške                8 .000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške            2. 000,- € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                    500,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  
      Mládežnícky letný kemp a turnaj– vo výške                            600,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  
      Materiálne vybavenie klubu – vo výške                                   600,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške                            600,- € 
-  
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3. Dôvodová správa 
 
Športové kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti športu  predložili svoje 
žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/2011 
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom. Splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN a  nemajú žiadne záväzky po lehote 
splatnosti voči Mestskej časti Bratislava – Rača. 
V schválenom rozpočte na rok 2016 sú v programe Šport, 9.3. Podpora športových klubov 
a organizácií vyčlenené finančné prostriedky vo výške 35. 000,- € / Funkčná klasifikácia: 
0810, ekonomická klasifikácia: 642001/. V prvom termíne členovia komisie školstva, 
kultúry, športu, pre  podporu podnikania a vinohradníctva majú k dispozícii na prerozdelenie 
sumu 25. 800,- €  z celkovej sumy 35. 000,- €. Jednej organizácii v jednom roku môže byť 
pridelených maximálne 30% z celkovej sumy vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé 
oblasti čo činí 10. 500,-  €.  
Takmer všetky organizácie a kluby, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 
športových podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti už o dotácie žiadali a podmienky 
stanovené v dohodách o poskytnutí dotácie si plnili a následne splnili podmienky vyúčtovania 
pridelenej dotácie podľa VZN 4/2011. 
Najviac spolupracujúcim klubom s Mestskou časťou Bratislava – Rača pri rôznych 
spoločenských a športových podujatiach je klub Združenie priateľov tanca H&T, členovia 
ktorého bezodplatne  zabezpečujú otvárací ceremoniál rôznych podujatí. Športové kluby Real 
Rendez, VK ZK IMA, SEIWA, Kengura sa pravidelne podieľajú na organizácii športových 
podujatí počas hodov a vinobrania. Športové kluby FK Rača a ŠK Krasňany ochotne 
bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych a športových akcií. 
 
4. Materiál 
 
1. 
Predkladateľ:  KOI –Rybársky klub Nepočujúcich 
Sídlo organizácie:  Rajecká 32, 821 07 Bratislava - Vrakuňa 
Štatutárny zástupca: Lucia Mladá, predseda 
Názov projektu: Medzinárodná súťaž nepočujúcich v športovom rybárstve 
 
Opis projektu: 
Rybársky klub nepočujúcich organizuje každoročne medzinárodnú súťaž nepočujúcich 
v športovom rybárstve, ktorej cieľom je rozvíjať priateľstvo, vzájomnú spoluprácu v športe, 
kultúre a spoznávať našu krajinu a zahraničie. 
Cieľom projektu je usporiadanie rybárskych pretekov pre nepočujúcich rybárov nielen  
zo Slovenska, ale aj zahraničia. 
Táto súťaž sa má uskutočniť v mesiaci jún na súkromnom rybníku Rača v čase  
od 7.00 – 19.00 hod.  
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú dotáciu  
na organizáciu tohto podujatia, nákup cien pre víťazov, poplatky spojené s organizáciou 
a občerstvenie pre účastníkov podujatia. 

Začiatok projektu:   1. jún 2016 
Koniec projektu:   30. jún 2016 
Miesto realizácie projektu: súkromný rybársky rybník Na pántoch 
Celkový rozpočet projektu:  980,- € 
Požadovaná výška dotácie:  370,- € 
Odporúčaná výška dotácie:  200,- € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: neboli poskytnuté 
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Iné zdroje financovania projektu: 2%,vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské 
príspevky. 
 
2. 
Predkladateľ:  TJ REAL RENDEZ 
Sídlo organizácie:  Dopravná 31, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Schubert Miroslav, podpredseda 
Názov projektu: Sídliskovými aktivitami mládeže proti drogám, kriminalite, 

alkoholizmu detí a mládeže v lokalite Rendez /Východné/  
v MČ Bratislava - Rača – pokračovanie projektu osvedčenou 
koncepciou 

 
Opis projektu: 
Športový klub Real Rendez je športový klub, ktorý bol založený za účelom podpory 
a propagácie športu v račianskej lokalite Rendez a Východné. Jeho činnosť je zameraná 
hlavne na mládež, pre ktorú organizuje veľké množstvo turnajov a súťaží na športovom 
ihrisku na Sklabinskej ulici. Okrem tohto športového areálu využíva aj priestory  kultúrneho 
strediska Impulz, kde sa stretáva mládež za účelom stolnotenisových turnajov a rôznych iných 
športových aktivít. Obľúbeným a vyhľadávaným priestorom pre športovú činnosť je aj 
sídlisková posilňovňa na Dopravnej ulici. V závere roka odmenilo vedenie klubu svojich 
najúspešnejších členov vecnými cenami.  
TJ Real Rendez sa pravidelne zúčastňuje pri organizácii športových podujatí počas 
račianskych hodov a vinobrania a je spoluorganizátorom aj športového podujatia na záver 
roka Beh ulicami Rendezu. 
Hlavným cieľom predloženého projektu je zabezpečiť vhodné využívanie voľného času 
športovými aktivitami detí a mládeže ako účinnej metódy proti kriminalite, drogovej činnosti 
a vandalizmu. 
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú dotáciu  
na materiálno technické zabezpečenie športových akcií, nákup športovej výstroje                 
a športovej literatúry. Zástupcovia klubu ďalej žiadajú dotáciu na dovybavenie 
sídliskovej posilňovne športovým materiálom a sídliskovej klubovne športovými hrami.  
Začiatok projektu:   1. január 2016 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu: sídlisková posilňovňa – Dopravná 27, sídlisková 

klubovňa 27, Športový areál Sklabinská 2  
Celkový rozpočet projektu:  1.000,- € 
Požadovaná výška dotácie:     700,- € 
Odporúčaná výška dotácie:     700,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2014 – 1000,- € 
r. 2015 –   800,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
3. 
Predkladateľ:                       Klub priate ľov futbalu Kengura, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Trenčianska 18, 821 09 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Milan Adámek, predseda 
Názov projektu: Udržanie podmienok na športový rast detí a mládeže  

vo futbalovom klube FK Rača v roku 2016 

Opis projektu: 

Cieľom projektu je udržať podmienky na športový rast detí a mládeže vo futbalovom klube 
FK Rača aj v roku 2016. 
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V klube pôsobí  k 1.1.2016 v 11 mládežníckych kategóriách  220 futbalistov od 4 do 19 rokov 
Zabezpečiť tréningový proces pre 11 družstiev nie je jednoduché. Vďaka podpore  MČ 
Bratislava – Rača a spolupráci s ŠK Krasňany klub využíva  možnosť od marca do novembra 
trénovať na ihrisku ŠK Krasňany, kde tréningový proces absolvujú hráči od kategórie U 6 po 
kategóriu U 13. Ihrisko v letných mesiacoch využívajú aj družstvá U 15 – U 19.  Kategórie 
U 15 – U 19 trénujú na ihrisku FK Rača. Všetky družstvá svoje domáce zápasy hrajú  
na ihrisku FK Rača. Na prípravu využívajú členovia klubu mini ihriská s umelou trávou  
na Hubeného a na Tbiliskej. 
V zimných mesiacoch slúžia na zabezpečenie tréningového procesu telocvične  
na Knihovníckej škole, Polygrafickom učilišti a na Strednej škole IT. 
Od roku 2015 v mesiacoch január - marec, kedy sa nedá trénovať na ihriskách s prírodnou 
trávou, si prenajímajú aj veľkú umelú trávu v CAŠ na Mladej Garde. Toto zimné obdobie je 
finančne náročné, ale aby račianske deti športovo napredovali a udržali krok s konkurenčnými 
družstvami, je to nevyhnutné.  
Do budúcnosti vzniká potreba vybudovania celoročne využívaného väčšieho umelého ihriska 
na území MČ Rača. Najvhodnejšou alternatívou by bolo jej vybudovanie v areáli ZŠ  
na Tbiliskej, ktorá spadá pod správu MČ Rača. Potom by sa dalo uvažovať aj o založení 
športových tried na tejto škole. 
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia občianskeho združenia 
Kengura o poskytnutie dotácie na zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy pre deti 
a mládež a to na uhradenie štartovného na turnajoch, organizovanie turnajov, dopravu 
na zápasy, organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajov, prenájom telocviční 
a ihrísk, účasť na sústredeniach, nákup tréningových pomôcok a tréningovej výstroje, 
na výrobu reklamných predmetov, nákup materiálneho vybavenia a na uhradenie 
poplatkov futbalovému zväzu. 
Začiatok projektu:   2. február 2016 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  45.800,- €  
Požadovaná výška dotácie:  10.500,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                  6.000,- €          

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 7 500,- € 
r. 2014 – 7 600,- €  
r.2015 –   8 000- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
4. 
Predkladateľ: ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA 
Sídlo organizácie:  Žarnovická 3, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Kayser, predseda 
Názov projektu: Karate a mládež 2016 

Opis projektu:  
Športový klub karate SEIWA vznikol v roku 1992 ako občianske združenie. Nezisková 
organizácia v ktorej sa dobrovoľne združujú občania, ktorí majú záujem podieľať sa  
na rozvoji tradičného a športového karate pôsobí v Mestskej časti Rača. Základným poslaním 
klubu je združovať občanov, ktorí v karate nachádzajú možnosti rozvoja, fyzických                
a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky karate. 
Občianske združenie organizuje športové a kultúrno-výchovné podujatia, ktoré slúžia  
na zlepšenie kvality života. Hlavnou úlohou je získavanie návykov zdravého životného štýlu, 
ktorý obvykle preferujeme po celý život. Základnou aktivitou je tréningová činnosť. Tréning 
navštevujú deti a mládež vo veku od 6-17 rokov  s veľkým talentom k tomuto športu, ale 
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taktiež je tento šport vhodný aj pre žiakov, ktorí nie sú natoľko pohybovo zdatní. Ďalšou 
činnosťou klubu  je organizovanie sezónnych týždenných  sústredení. Neodmysliteľnou 
súčasťou je každoročne organizovaná súťaž Račiansky strapec. 
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť u detí trvalý návyk športovania ako zdravý životný štýl 
a upevňovať telesné a duševné zdravie. Nedostatok pohybových aktivít je často výsledkom 
nie úplne pozitívneho rodičovského vzoru, v rámci ktorého výrazne absentuje príklad 
aktívneho pohybového režimu. Viesť deti k športu a zapojiť do procesu aj ich rodičov je 
veľmi dôležité, pretože šport je najlepšou prevenciou proti súčasným civilizačným nástrahám.  
Športový klub karate SEIWA prostredníctvom predloženého projektu žiada 
o poskytnutie dotácie na revitalizáciu náradia a náčinia potrebného na výučbu karate 
a na doplnenie materiálno technického zabezpečenia pre chod športového klubu 
venujúceho sa prevažne račianskej mládeži, organizovanie a účasť na seminároch.  
 

Začiatok projektu:   1. január 2016 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  
Celkový rozpočet projektu:  3. 000,- € 
Požadovaná výška dotácie:  1. 500,- € 
Odporúčaná výška dotácie:  1. 000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 - 700,- €  
r. 2014 – 700,- € 
r. 2015 – 700,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 
dotácie BSK, 2% z daní. 
 
5. 
Predkladateľ:  ŠK Krasňany 
Sídlo organizácie:  Riazanská  3, 831 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 
Názov projektu:  Údržba ihriska a športového areálu ŠK Krasňany 

Opis projektu:  
Futbalový klub pôsobí od roku 1955. Hracím areálom klubu je ihrisko na Peknej ceste 2/A. 
Športový areál je v blízkosti Strednej školy informačných a technologických štúdií, ktorá 
vyžíva uvedené  ihrisko na výučbu hodín telesnej a športovej výchovy.  
Nakoľko má klub dlhoročne výborné vzťahy s Futbalovým klubom FK Rača, po vzájomnej 
dohode kluby  pristúpili k dohode o vytvorení mládežníckeho tréningového centra . 
Hracia plocha je tým pádom neustále využívaná športovcami všetkých vekových kategórií. 
Cieľom je vytvorenie športového areálu vhodného na kvalitný tréningový proces 
a neorganizovanú športovú činnosť nielen pre  obyvateľov  Mestskej časti Bratislava – Rača , 
ale aj pre širokú verejnosť. Hracia plocha si vyžaduje neustálu údržbu čo obsahuje pravidelné 
zavlažovanie, kosenie, valcovanie, prerezávanie a iné činnosti spojené s revitalizačnými 
činnosťami. 
Nakoľko je to jediná športová plocha prístupná širokému obyvateľstvu MČ Bratislava – Rača, 
športujúcim deťom a mládeži, starostlivosťou o ňu členovia klubu prispievajú k odbúravaniu 
negatívnych vplyvov doby. Členovia klubu  ponúkajú kvalitné športovisko na rozvoj 
pohybových schopností a športové vyžitie obyvateľom Krasňan a blízkeho okolia. 
Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie 
finančnej dotácie na čiastočné uhradenie údržby ihriska, ktoré si vyžaduje výmenu 
zeminy, pieskovanie, podsievanie trávnika, hnojenie, kosenie a zavlažovanie. 
Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa zaväzujú bezplatne  poskytnúť hraciu plochu 
a šatňu mládežníckym družstvám o.z. KENGURA. 
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Začiatok projektu:   január 2016 
Koniec projektu:   december  2016 
Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta 2/A  
Celkový rozpočet projektu:  15.000,- €  
Požadovaná výška dotácie:    5.000,- € 
Odporúčaná výška dotácie:    4.000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 2000,- € 
r. 2014 – 3750,- €  
r.2015 – 5 000,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 
 
6. 
Predkladateľ:  Volejbalový klub VK ZK IMA 
Sídlo organizácie:  Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Balacenková, predseda 
Názov projektu: Volejbalom proti drogám – Deti a mládež Rače v pohybe 
 
Opis projektu:  
Hlavným cieľom činnosti športového klubu  je organizovanie voľného času detí a mládeže  
so športovým zameraním na volejbal v mestskej časti Bratislava – Rača a tým prispievať 
k zdravému vývoju mladej generácie a kvalitnému životnému štýlu mladej generácie  
do ďalšieho života. Vychovávať čestných, pracovitých, vzdelaných a empatických mladých 
ľudí so zmyslom pre fair play. 
V rámci kolektívu organizácie ZK IMA VK Bratislava – Rača trénuje celkom 64 členov 
v Mestskej časti Bratislava – Rača v 5. družstvách račianskych detí a mládeže, ktorí sú 
pravidelne trénovaní už od roku 1998, kvalifikovanými volejbalovými trénermi. 
V súťažnej sezóne 2014/2015 sa umiestnili na 3.mieste v súťaži SVF M SR Oblasť Bratislava 
v kategórii II. Liga ženy a staršie žiačky.  
VK IMA združuje staršie dievčatá, kadetky,  staršie a mladšie žiačky, starších chlapcov. 
Družstvá uvedených kategórii trénujú 3 až 4 krát týždenne. V súťažnej sezóne 2015/2016 
hrajú  Majstrovstvá SR Oblasť Bratislava riadené Slovenskou volejbalovou federáciou vo 
všetkých kategóriách 1 x každý týždeň, staršie žiačky 2 zápasy pod vedením kvalifikovaných 
trénerov. 
2. liga žien M SR OB dievčatá, kadetky M SR OB, staršie žiačky M SR OB, mladšie žiačky 
a volejbalová prípravka M  SR OB, Bratislavská volejbalová liga - chlapci./muži. 
Okrem súťažných zápasov organizujú  nesúťažné volejbalové turnaje v spolupráci 
a s podporou MÚ MČ Bratislava – Rača : Hodový a Vinobranecký medzinárodný volejbalový 
turnaj (14 turnajov od 2001 do roku 2015) chlapcov a dievčat prípravky /detí od 8 do 13 
rokov, starších dievčat a starších chlapcov. 
Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie 
finančnej dotácie na uhradenie prenájmov telocviční na zabezpečenie kvalitného 
tréningového procesu. 

Začiatok projektu:   1.február 2016 
Koniec projektu:   30. Jún  2016 
Miesto realizácie projektu:      ZŠ Tbiliská  a SŠ de La Salle 
Celkový rozpočet projektu:  6.510,- € 
Požadovaná výška dotácie:  1.350,- € 
Odporúčaná výška dotácie:     600,- € 
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013  -  500,- € 
r. 2014  -  500,- € 
r. 2015  -  800,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 
príspevky. 
 
7. 
Predkladateľ:                       LEONIDAS, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Mudrochova 15, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Peter Jakubec, predseda 
Názov projektu:                   Organizovanie športových podujatí v Mestskej časti                         
                                               Bratislava – Rača 
 
Opis projektu:  
LEONIDAS je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom organizovania športových 
aktivít pre širokú verejnosť, hlavne so zameraním na obyvateľov MČ Bratislava – Rača.  
Jeho členovia pravidelne organizujú športové podujatia LEONIDAS CUP a Maradona CUP, 
čo sú športové podujatia v hokejbale a vo futbale, určené pre partie obyvateľov MČ Bratislava 
Rača všetkých vekových kategórií. Okrem toho členovia združenia participujú na bežeckom 
podujatí Memoriál Janka Jakubca, čím významne prispievajú k dobrej organizácii tohto  
pre Raču významného bežeckého podujatia. 
Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie 
finančnej dotácie na uhradenie prevádzkových nákladov spojených s organizáciou 
týchto podujatí, na nákup cien pre víťazov a organizačné zabezpečenie uvedených 
športových podujatí. 
 

Začiatok projektu:   jún  2016 
Koniec projektu:   august  2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  
 
Celkový rozpočet projektu:  2.490,86,- €  
Požadovaná výška dotácie:  1.190,86,- € 
Odporúčaná výška dotácie:          700,- €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 - 800,- € 
r. 2014 - 800,- €  
r.2015 – 700,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
8. 
Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Mrázová 18, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Michal Uhrín  predseda 
Názov projektu: Usporiadanie mládežníckeho letného kempu a usporiadanie    

turnaja v pozemnom hokeji pre mládež Rača – CUP 2016 

Opis projektu:   
Klub pozemného hokeja Rača má v našej mestskej časti dlhoročnú históriu. Z jeho základne 
pochádzajú reprezentanti Slovenska a medailistky z Olympijských hier. 
Klub KPH Rača sa venuje aj práci s mládežou. Mládežnícke družstvá dosahujú pekné 
výsledky na rôznych medzinárodných podujatiach a tým robia vzornú reklamu MČ Bratislava 
–  Rača. Členovia klubu organizujú v auguste  mládežnícky medzinárodný turnaj Rača CUP 
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2016. Turnaj je určený pre dievčatá a chlapcov do 14. rokov za účasti mužstiev zo Slovenska, 
Poľska, Rakúska, Čiech a Slovinska a bude prebiehať na Národnom štadióne Pavla Rosu na 
Jurkovičovej ulici. Pred týmto turnajom zástupcovia klubu chcú zorganizovať letný kemp pre 
svojich členov a tým sa dobre pripraviť na spomenutý turnaj 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na zabezpečenie mládežníckeho turnaja Rača CUP 2016 a to na uhradenie časti 
nákladov na ubytovanie a stravu pre zahraničných účastníkov, ceny pre účastníkov  
a na zabezpečenie zdravotnej a usporiadateľskej služby. 

Začiatok projektu:       1. august 2015 
Koniec projektu:     31. august 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  
 
Celkový rozpočet projektu:  2 000,- €  
Požadovaná výška dotácie:  1 000,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                600,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 1 500,- € 
r. 2014 – neboli poskytnuté dotácie 
r. 2015 – 500,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

9. 
Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Mrázová 18, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Michal Uhrín  predseda 
Názov projektu:  Nákup športového výstroja pre mládež 

Opis projektu:   
Klub pozemného hokeja Rača má v našej Mestskej časti dlhoročnú históriu. Z jeho základne 
pochádzajú reprezentanti Slovenska a medailistky z Olympijských hier. 
V súčasnosti venuje klub prostredníctvom svojich trénerov mimoriadne úsilie pri práci 
s mládežou. Mládežnícke mužstvá sa pravidelne zúčastňujú ligových súťaží na Slovensku  
a nespočetného množstva turnajov doma a v zahraničí. Svojimi úspechmi robia dobré meno 
Mestskej časti Bratislava – Rača. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na nákup hráčskych dresov, brankárskej výstroje a doplnenie materiálneho vybavenia 
klubu.   

Začiatok projektu:     1. jún 2016 
Koniec projektu:              30. november 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača 
Celkový rozpočet projektu:    3.800,- €  
Požadovaná výška dotácie:    1.500,- € 
Odporúčaná výška dotácie:       600,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 1. 500,- € 
r. 2014 – neboli poskytnuté dotácie 
r. 2015 – 500,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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10. 
Predkladateľ:  Športový Hokejbalový klub Račištorf, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Koľajná 30, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Rudolf Kazmer, predseda 
Názov projektu: Materiálno technické zabezpečenie klubu na rok 2016 
 
Opis projektu: 
Športový klub ŠHbK Račištorf  reprezentuje Mestskú časť Bratislava – Rača od roku 1993 
v hokejbale. Členovia klubu  sa okrem pôsobenia v hokejbalovej lige pravidelne zúčastňujú 
turnajov na celom Slovensku. Momentálne je v klube 16 členov, prevažne z obyvateľstva MČ 
Bratislava – Rača. Tréningovú činnosť vykonávajú na hokejbalovom ihrisku na Tbiliskej ulici 
a o toto ihrisko sa aj starajú. 
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu o dotácie  
na finančné zabezpečenie materiálno technické zabezpečenie klubu, štartovné do súťaží 
a poplatky na rozhodcov. 
 
Začiatok projektu:     1. január  2016 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava, Slovensko 
Celkový rozpočet projektu:  3. 420,- €  
Požadovaná výška dotácie:  1. 400,- € 
Odporúčaná výška dotácie:      500,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 –    500,- € 
r. 2014 –    500,- €  
r. 2015 –    500,- €  
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
11. 
Predkladateľ:  Futbalový klub Rača, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Branko Kovačič, predseda 
Názov projektu: Zabezpečenie materiálno – technického chodu futbalového 

klubu na rok 2016 
 
Opis projektu: 
Futbalový klub FK Rača je najmasovejší klub pôsobiaci na území Mestskej časti Bratislava – 
Rača. V poslednom čase sa dobrou prácou v klube zvýšila hlavne mládežnícka základňa. 
Seniorské mužstvo pôsobí v najvyššej Bratislavskej lige a to v Majstrovstvách regiónu 
Bratislava. Okrem pôsobenia v tejto náročnej súťaži sa mužstvo zúčastňuje aj súťaže 
Slovenského pohára a rôznych turnajov. FK Rača pôsobí v športovom areáli na Černockého 2, 
na pozemkoch  v správe Mestskej časti  Bratislava – Rača. 
Náklady na údržbu areálu značne prevyšujú rozpočet futbalového klubu a tým neostávajú 
klubu financie na optimálne zabezpečenie a materiálne vybavenie. 
V nasledujúcom období klub plánuje nevyhnutnú rekonštrukciu kúrenia a elektriny  
a opravenie havarijného stavu časti strechy, zateplenie budovy, ktorá je vo vlastníctve klubu. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na uhradenie dodávok za elektrickú energiu, vodného a stočného, preplatenie nákladov 
na údržbu ihriska,  opráv havarijného stavu budovy,  odmien rozhodcom a štartovného 
do súťaží, uhradenie dane z nehnuteľností a materiálno technického zabezpečenia 
klubu.   
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Začiatok projektu:     1. február 2016 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  47.600,- €  
Požadovaná výška dotácie:  20.000,- € 
Odporúčaná výška dotácie:    8.000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 -  10.000,- € 
r. 2014 -  10.500,- €  
r. 2015 -    9.500,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
12. 
Predkladateľ:                      Športový klub Račišdorf, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Na pasekách 16, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Marcel Laurinský, predseda 
Názov projektu:  Podpora futsalu v MČ Rača  
 
Opis projektu:  
Občianske združenie ŠKR, pôsobí v MČ od svojho vzniku, na prelome rokov 2009/2010, už 
viac ako päť rokov. Za ten čas, si našiel svojich členov a sympatizantov z obyvateľov MČ, 
ktorí svoj voľný čas trávia plnohodnotne, rozvíjajú a podporujú svoj vývoj a zdravý životný 
štýl, aktívnym oddychom. ŠKR si zakladaná na výborných medziľudských vzťahoch  
a príjemným trávením voľného času, ktoré rozvíja aj mimo svojich tradičných aktivít akými 
sú súťažné zápasy, alebo tréningy. 
V aktuálnom súťažnom ročníku je ŠK Račišdorf účastníkom druhej najvyššej súťaže  
vo futsale na Slovensku, kde v silnej konkurencii dvadsiatich tímov je momentálne  
na jedenástej priečke. Pre zlepšovanie kvality a vyššiu konkurencieschopnosť je nutné, aby 
mali zabezpečený tréningový proces, ktorý prebieha v priestoroch športovej haly v Pezinku, 
resp. SOU Polygrafická v našej MČ. Keďže futsal je hra, ktorá sa hrá v halách, je potrebné si 
prenajímať telocvične, resp. haly, čo je na celý kalendárny rok finančne náročné. Hala 
v Pezinku a v prípade potreby SOU Polygrafickej za primeranú cenu, ponúka dostačujúce 
podmienky v porovnaní s rádove drahšími halami v Bratislave.  
 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na uhradenie štartovného do súťaží, prenájmy športovej haly, nákup dresov, lôpt 
a tréningových pomôcok. 

Začiatok projektu:   1. január 20126 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača , Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  6341,- €  
Požadovaná výška dotácie:  2410,- € 
Odporúčaná výška dotácie:    300,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 -  2000,- € 
r. 2014 -    500,- € 
r.2015  -    500,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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13. 
Predkladateľ:  Združenie priateľov tanca H&T 
Sídlo organizácie:  Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 
Názov projektu: Účasť na medzinárodnej tanečnej súťaži 34. ročníkWorld   

Dance Trophy, Benátky, Taliansko 

Opis projektu:  

Tanečný klub H&T pôsobí na území MČ Bratislava - Rača  
už 18 rokov a v súčasnosti združuje cca 85 tanečníkov – detí od 2,5 roka, juniorov 
i dospelých tanečníkov z Rače, Krasňan a Rendezu. Tanečný klub vznikol s cieľom 
poskytovať deťom a mladým ľuďom podmienky na rozvoj fyzickej zdatnosti  
a pohybovej koordinácie cestou tanca; budovať pozitívny vzťah k obci a mestu formou 
reprezentácie na súťažiach. Klub sa zameriava na moderný tanec – hip hop, show dance, 
brejk dance disco, ladies style a nové štýly; na podporné štýly sa pri tréningoch zameriava 
na balet, gymnastiku, akrobaciu. Členovia klubu vždy ochotne spolupracujú s Mestskou 
časťou Bratislava –Rača pri športových podujatiach, keď sa bezodplatne zúčastňujú na 
otváracích ceremoniáloch pri športových podujatiach ako Račianska medziškolská 
olympiáda a Račiansky polmaratón, Račianska desiatka. 

Tanečníci z klubu sa pravidelne zúčastňujú významných medzinárodných podujatí, ako je aj 
tanečná súťaž World Dance Trophy, na ktorých dosahujú výborné výsledky. 

Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie 
dotácie na uhradenie nákladov spojených s účasťou na medzinárodných súťaží,  a to 
na uhradenie štartovného, ubytovania a  nákladov na výrobu kostýmov, kulís 
a tanečných pomôcok. 

Začiatok projektu:     1. január 2016 
Koniec projektu:   27. marec 2016 
Miesto realizácie projektu:  Poreč, Chorvátsko 
Celkový rozpočet projektu:  14.700,- €  
Požadovaná výška dotácie:    2.000,- € 
Odporúčaná výška dotácie:               2.000,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 2.000,- €        
r. 2014 – 2.000,- € 
r. 2015 – 1.900,- €  
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
14. 
Predkladateľ:  ŠKST MOPI ( Športový klub priateľov stolného tenisu ) 
Sídlo organizácie:  Hečkova 8,  831 51 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Štefan Jágerský, predseda 
Názov projektu:  Podpora záujmu detí k športu 

Opis projektu:     
 
Športový klub priateľov stolného tenisu MOPI vykonáva svoju činnosť v stolnotenisovej hale 
na Černockého ulici, kde sa členovia klubu  venujú školopovinnej mládeži s ktorou sa učia 
základy stolného tenisu. Okrem týchto aktivít je cieľom združenia uspokojovať mnohostranné 
záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry a športu, vytvárať podmienky na upevňovania ich 
zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú  zdatnosť a športovú výkonnosť a organizovať športovú 
činnosť pre žiakov a študentov. 
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Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie 
dotácie na preplatenie nákladov s prenájmami priestorov a materiálnym vybavením  
na tréningový proces. 

 
Začiatok projektu:     1. január 2016 
Koniec projektu:   31. december  2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava - Rača  
Celkový rozpočet projektu:   2. 400,- € 
Požadovaná výška dotácie:   2. 400,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                  300,- €     

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2015 – 800,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky. 
 
15. 
Predkladateľ:                        Krasňanko, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Marta Štefánková, predseda 
Názov projektu:  Športujeme s Krasňankom 2015 

Opis projektu:  
Občianske združenie Krasňanko vykonáva svoju činnosť v prenajatom dome na Hruškovej 
ulici. Združenie vzniklo z potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie 
preferujúce individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi. 
Cieľom práce občianskeho združenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť 
spoznávať svet, rozvíjať sa po duševnej ale aj telesnej stránke. Členovia Montessori centra 
kladú dôraz aj na pohyb detí formou výletov do prírody, hrou na dvore, výučbou dopravnej 
výchovy a využívaním lezeckej steny. 

Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu finančnú dotáciu 
na  nákup horolezeckej steny, kladiny, odrážadiel a vozítok, outdoorového vybavenia 
a organizovanie turistických výletov. 

Začiatok projektu:   2.september 2016 
Koniec projektu:   12. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:  1. 550,- €  
Požadovaná výška dotácie:  1. 050,- € 
Odporúčaná výška dotácie:      300,- €    

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r.2013 -  200,- € 
r. 2014 - 800,- € 
r.2015 -  850,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky. 
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5. Stanovisko stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2011– oblasť šport 
 

 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- ŠKST MOPI – vo výške                                                  300,- € 
- Krasňanko, o. z. - vo výške                                             300,- € 
- KOI –Rybársky klub Nepočujúcich – vo výške               200,- € 
- Športový klub Račišdorf, o.z. – vo výške                       300,- € 

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

- TJ REAL RENDEZ - vo výške                                     700,- € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške                                           700, - € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške               1.000,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške                                             4.000,- € 
- KENGURA o.z. – vo výške                                         6.000,- € 
- FK Rača – vo výške                                                     8.000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške              2.000,- € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                            500,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača – vo výške                    600,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača – vo výške                    600,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške                   600,- € 
 

A 

  

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

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- ŠKST MOPI – vo výške                                                  300,- € 
- Krasňanko, o. z. - vo výške                                             300,- € 
- KOI –Rybársky klub Nepočujúcich – vo výške               200,- € 
- Športový klub Račišdorf, o.z. – vo výške                       300,- € 

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

- TJ REAL RENDEZ - vo výške                                     700,- € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške                                           700, - € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške               1.000,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške                                             4.000,- € 
- KENGURA o.z. – vo výške                                         6.000,- € 
- FK Rača – vo výške                                                     8.000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške              2.000,- € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                            500,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača – vo výške                    600,- € 
- Klub pozemného hokeja Rača – vo výške                    600,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške                   600,- € 
-  

A 

  

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, 
životného prostredia a verejného poriadku 

     

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre 
spoluprácu s občianskymi združeniami       


