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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotáciu pre: 
1) Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske združenie vo výške 600,00 € na projekt 

Dúhová záhrada 
2) Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie vo výške 400,00 € na 

projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA  
 
 
 

2.    Uznesenie Miestnej rady MZ 
MČ Bratislava - Rača 

Miestna rada MZ MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

odporúča  

 a) starostovi MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre: 
 

1) Občianske združenie VARIANTY – 250,00 € na projekt Poradenstvo pre rodičov v oblasti 
prevencie výchovných problémov 

2) KRASŇANKO o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt Edukatívne pomôcky 
 
 
 

 b) MZ MČ Bratislava - Rača schváliť dotáciu pre: 
 

3) Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske združenie vo výške 600,00 € na projekt 
Dúhová záhrada 

4) Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie vo výške 400,00 € na 
projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA  
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3. Dôvodová správa 
 
V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2015 v oblasti školstva určená suma 2.000 €, z toho možno v prvom 
termíne rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 1500 €. Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi 
v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30% z celkovej čiastky vyčlenenej dotácie v rozpočtovom 
roku na príslušný rok t.j. 600 €. 

Predložené žiadosti o dotáciu boli prerokované Komisiou školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania 
a vinohradníctva a Komisiou finančnou, majetkovou a podnikateľskou. 
Boli odporučené nasledujúca sumy pre: 

1. Občianske združenie Varianty – 250,00 € na projekt Poradenstvo pre rodičov v oblasti prevencie 
výchovných problémov, 

2. Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske združenie – 600,00 € na projekt  
Dúhová záhrada, 

3. Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie – 400,00 € na projekt Tvorivé 
dielne ART VILLA RAČA , 

4. Krasňanko o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt Edukatívne pomôcky. 
 

Žiadosti spĺňajú všetky podmienky určené VZN, žiadatelia nemajú voči mestskej časti žiadne záväzky. 

Finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2016 vo výške  
2 000,00 €.  
Kód zdroja: 41,  funkčná klasifikácia:  0111,  ekonomická klasifikácia : 642002,  akcia : 0901. 
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4. Materiál 
1.  
 

Predkladateľ: Občianske združenie Varianty 
Sídlo organizácie: Na Grunte 5, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca:     .....Radka Kukurugyová, Miroslava Kumančíková 
Názov projektu: Poradenstvo pre rodičov v oblasti prevencie  

výchovných problémov 

Opis projektu:  

Efektívne výchovné postupy, zmierňovanie konfliktov, komunikácia rodič – dieťa, upevňovanie vzájomných 
dobrých vzťahov v rodine. Projekt bude realizovaný v prenajatých priestoroch.  

Cieľom tohto projektu je zabezpečenie: 
- preventívnych programov pre rodičov v MČ Rača, 
- budovania a rozvíjania medziľudských vzťahov,  
- znižovania sociálne-patologických javov u detí a mládeže, 
- pomoci rodičom a učiteľom v riešení zložitých a problematických situácií v oblasti výchovnej práce. 

 
Účel použitia – materiálne zabezpečenie: 

a) notebook   500,00 € 
b) kreslá    100,00 € 
c) skriňa    100,00 € 

 
Začiatok projektu: marec 2016  Koniec projektu: december  2016 
 
Miesto realizácie projektu:   OZ Varianty, Pekná cesta 15, Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   700,00  € 
Požadovaná výška dotácie:   700,00  € 
Odporúčaná výška dotácie:   250,00  € 

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
v roku  2015 150,00 € na  kancelárske potreby a tlačiareň  
          100,00 € na prenájom divadelného priestoru 
   
Iné zdroje financovania projektu:     nie sú        
 
 
 

2.  
 

Predkladateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2  
- občianske združenie 

Sídlo organizácie:        Tbiliská 2, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:        Andrej Zvolenský - predseda 
Názov projektu:        Dúhová záhrada 

Opis projektu/účel použitia dotácie  

●   Obnova náteru oplotenia areálu MŠ a múrikov okolo pieskoviska a hracích plôch, ich  
     farebné zladenie s zrekonštruovanou budovou MŠ,    
●   zapojenie kolektívu MŠ, rodičovskej verejnosti, detí a dobrovoľníkov do projektu 

a)   očistenie a natretie plota okolo objektu MŠ, 
      b)    očistenie a natretie 4 múrikov okolo pieskoviska a hracích plôch, 
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      c)    doplnenie kvetináčov na terasách i v priestore záhrady zeminou a drevinami, 
     d)   vyčistenie asfaltových plôch, chodníkov, pieskovísk a ďalšie práce. 
 
Cieľ projektu: 
Vytvorenie esteticky zaujímavého prostredia školskej záhrady vhodného na organizovanie rozmanitých 
kultúrno-spoločenských podujatí pre deti a rodičov MŠ. 
 
Začiatok projektu: 04. apríl 2016  Koniec projektu:   30. jún 2016  
 
Časový harmonogram projektu/účel použitia dotácie: 
 
●   od 04.04. do 15.04.2016  -   propagácia, harmonogram prác, nákup materiálu, 
●   od 16.04. do 25.06.2016  -  doplnenie kvetináčov zeminou, výsadba drevín, čistenie  

  asfaltových plôch, chodníkov, pieskovísk, čistenie plota  
 a múrikov, následný náter farbou 
●   od 26.06. do 30.06.2016  -  vyhodnotenie projektu 
 
Miesto realizácie projektu:   MŠ Tbiliská 2, Bratislava  exteriér 
Celkový rozpočet projektu:   1 500,00  € 
Požadovaná výška dotácie:   1 200,00  € 
Odporúčaná výška dotácie:   600,00  € 

OZ Rodičovskému združeniu pri MS Tbiliská 2 nebola v posledných 5 rokoch poskytnutá žiadna dotácia  
od MČ Rača. 
Iné zdroje financovania projektu: 
Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 zabezpečí ochranné pomôcky, čistiace prostriedky a pracovné 
náradie  (metly, lopaty, hrable, škrabky, rukavice...) 
 
 
 

3.  
 

Predkladateľ:    Združenie výtvarníkov ART VILLA RA ČA, občianske združenie 
Sídlo organizácie:   Stolárska 23, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Hargaš 
Názov projektu: Tvorivé dielne ART VILLA RA ČA  
 

Opis a cieľ projektu:  

Tvorivé dielne sú zamerané na rozvíjanie tvorivosti a zručnosti detí a mládeže základných škôl v Rači 
v rámci mimoškolskej činnosti. Základom je výtvarná výchova v oblastiach maľby a sochárstva. Činnosť 
vyvrcholí záverečnou výstavou vytvorených diel detí a žiakov základných škôl v decembri 2016  
na vianočných trhoch v Rači. Art Villa Rača pri tvorivých dielňach bude úzko spolupracovať so združením, 
„Rača žije“. 

 
Účel použitia – materiálne zabezpečenie: 
 

a) plátna, akvarelový papier, farby, štetce na maľbu  250,00 € 
b) sadra, lukoprén, dláta     300,00 € 
c) propagačné letáky        80,00 € 
d) ostatné náklady (nájom a pod.)    150,00 € 

 
Začiatok projektu: marec 2016  Koniec projektu: december  2016 
 
Miesto realizácie projektu:   základné školy v Rači, resp. v kultúrnom stredisku 
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Celkový rozpočet projektu:   780,00  € 
Požadovaná výška dotácie:   600,00  € 
Odporúčaná výška dotácie:   400,00  € 

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

• v roku 2014 bola poskytnutá suma 200,00 € na náklady spojené so zabezpečením umeleckého 
sympózia, 

• v roku 2015 bola poskytnutá suma 400,00 € na náklady spojené so zabezpečením umeleckého 
sympózia. 

 
Iné zdroje financovania projektu:  vlastné finanč. zdroje 
 
 
 

4.  
    

Predkladateľ:    Krasňanko o.z., občianske združenie 
Sídlo organizácie:   Kadnárova 72, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Marta Štefánková 
Názov projektu: Edukatívne pomôcky 
 

Opis a cieľ projektu:  

Montessori pedagogika, z ktorej sa vychádza pri činnosti v občianskom združení Krasňanko je založená na 
niekoľkých základných princípoch, z ktorých jeden je prípravné prostredie priaznivé k vývinovým potrebám 
dieťaťa a ktoré stimuluje jeho prirodzený záujem a umožňuje dieťaťu dostatočný pohyb, zaujímavú 
a nezávislú činnosť spojenú s objavovaním a výskumom. 

 
Účel použitia – materiálne zabezpečenie: 
Z prostriedkov dotácie doplniť vybavenie herní Krasňanka o.z. hračkami a pomôckami z prírodných 
materiálov a v kvalitnom prevedení, aj keď to nie sú originálne Montessori pomôcky  tak, aby deťom slúžili 
čo najdlhšie, aby sa ich prostredníctvom mohli učiť a rozvíjať v zmysle Montessori pedagogiky, ktorá je 
pilierom práce s deťmi v uvedenom občianskom združení. 

 
Začiatok projektu: apríl 2016  Koniec projektu: december  2016 
 
Miesto realizácie projektu:   Hrušková  2D, Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   480,00  € 
Požadovaná výška dotácie:   170,00  € 
Odporúčaná výška dotácie:   150,00  € 

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

• 2013 „Pomôž, aby som to zvládol sám!“ – vybavenie centra Montessori pomôckami  200,00 € 
• 2014 „Výlety do prírody a za kultúrou pre deti z Krasňanka“ – cestovné a vstupné 200,00 € 
• 2014 „Keď sa hráme, učíme sa“-  edukatívne hračky a pomôcky    100,00 € 
• 2014 „Športujeme s Krasňankom“ – športové náradie a vybavenie   500,00 €  
• 2015 „Náučné výlety pre deti Krasňanka“ – výlet na Biofarmu Stupava, divadielko 250,00 € 
• 2015 „Športujeme s Krasňankom 2015“ – športové náradie na vnútro aj von  400,00 € 

 
 
Iné zdroje financovania projektu (vlastné príjmy , dobrovoľné príspevky a dary, iné dotácie a granty a 2%  
dane z príjmov):  170,00 € 
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5. Stanoviská stálych komisií 
    Materiál: Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť školstvo  

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková 
a podnikateľská 

Odporúča schváliť dotáciu pre: 

1. Občianske združenie Varianty – 250,00 € na projekt Poradenstvo  
pre rodičov v oblasti prevencie výchovných problémov, 

2. Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske združenie – 
600,00 € na projekt Dúhová záhrada, 

3. Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie – 
400,00 € na projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA a 

4. Krasňanko o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt Edukatívne 
pomôcky  

A 

 

 

 

 

 

 

 

Komisia školstva, kultúry 
a športu 

Odporúča schváliť dotáciu pre: 

1. Občianske združenie Varianty – 250,00 € na projekt Poradenstvo  
pre rodičov v oblasti prevencie výchovných problémov, 

2. Rodičovské združenie pri MŠ Tbiliská 2 - občianske združenie – 
600,00 € na projekt Dúhová záhrada, 

3. Združenie výtvarníkov ART VILLA RAČA, občianske združenie – 
400,00 € na projekt Tvorivé dielne ART VILLA RAČA a 

4. Krasňanko o.z., občianske združenie – 150,00 € na projekt Edukatívne 
pomôcky.  
 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

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

     


