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1. 
Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

 
      finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
-  FK Rača – vo výške                 2.500,00,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške     2.000,00,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške  1.000,00,- € 
- BMX klub Ra ča – vo výške                                                   950,00,- € 
- ŠKST Mopi – vo výške                                                           800,00,- € 
- aj pre Radosť – vo výške                                                       600,00,- €  
- ŠK Račišdorf – vo výške                                                        500,00,- € 
- Krasňanko o.z. – vo výške                                                     400,00,- € 
-  

 
2. 

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 
 

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 
 
MZ MČ Bratislava – Rača schváliť finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
 

a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre: 

Treecoo s.r.o. – vo výške                                       300,00,- € 
 

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

- FK Rača – vo výške                 2.500,00,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške     2.000,00,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške  1.000,00,- € 
- BMX klub Ra ča – vo výške                                                   950,00,- € 
- ŠKST Mopi – vo výške                                                           800,00,- € 
- aj pre Radosť – vo výške                                                       600,00,- €  
- ŠK Račišdorf – vo výške                                                        500,00,- € 
- Krasňanko o.z. – vo výške                                                     400,00,- € 
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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 2015 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 a 
športu a vinohradníctva prerozdelili  sumu 25.950,- €. V druhom termíne prerozdelili sumu 
členovia komisie sumu 6.550,- €. 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. 
 
 
4. Materiál 
 
1. 
Predkladateľ:  Treecco s.r.o.  
 
Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 
Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 
Názov projektu: Račiansky kros, lesný beh pohorím Malých Karpát 4. ročník 

Opis projektu:  
 
Spoločnosť Treecco už tri roky organizuje bežecké podujatia pre rekreačných aj 
výkonnostných bežcov. V Mestskej časti Bratislava – Rača zorganizovali členovia združenia 
bežecké preteky pod názvom Račiansky kros, lesný beh pohorím Malých Karpát, ktorý sa 
uskutočnil dňa 14. Júna . Jednalo  sa o bežecké podujatie pre širokú verejnosť. 
Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia teamu žiadajú finančnú dotáciu na 
organizačné zabezpečenie preteku a to na občerstvenie pre účastníkov behu, ceny pre 
víťazov a výrobu štartových čísel. 

Začiatok projektu:   14. jún 2015 
Koniec projektu:   14. jún 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
Celkový rozpočet projektu:  700,00,- € 
Požadovaná výška dotácie:  300,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:  300,00,- € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: neboli poskytnuté dotácie 
 
Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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2. 
Predkladateľ:                       Futbalový klub Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Branko Kovačič, predseda 
Názov projektu: Materiálno technické zabezpečenie chodu Futbalového 

klubu Rača 
 
Opis projektu: 
 
Futbalový klub FK Rača je najpočetnejším klubom vykonávajúcim činnosť v MČ Bratislava – 
Rača. Svoju činnosť vykonáva v športovom areáli na Černockého ulici, ktorého časť spravuje 
Mestská časť Bratislava – Rača. Členovia klubu aktívne pracujú s mládežou a seniorské 
mužstvo pôsobí v 3. Lige, čo  je najvyššia bratislavská súťaž.  
Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia teamu žiadajú finančnú dotáciu na 
materiálno technické zabezpečenie chodu klubu, nákup športovej výstroje a údržbu 
areálu a umelého zavlažovacieho systému.  

 
Začiatok projektu:   9. júl  2015 
Koniec projektu:             27. júl 2015 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  7. 000,00,- €  
Požadovaná výška dotácie:  2. 500,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:  2. 500,00,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 -  10. 000,00,- € 
r. 2014 -   9. 000,00,-  € 
r.2015  -   7. 000,00,-  € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky 

3. 
Predkladateľ:                        ŠK Krasňany, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Riazanská  3, 831 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 
Názov projektu:  Údržba ihriska a športového areálu ŠK Krasňany 

 

Opis projektu:  
 
Ihrisko ŠK Krasňany sa nachádza na Peknej ceste 2/A. Okrem pravidelnej činnosti, ktorú na 
ňom vykonáva futbalový klub ŠK Krasňany, ktorý počas  uplynulej sezóny robil Mestskej 
časti vzornú reklamu, slúži ako tréningové centrum račianskej futbalovej mládeže. Počas 
letného obdobia, kedy je domovské ihrisko FK Rača v rekonštrukcii, trénujú na ihrisku na 
Peknej ceste všetky družstvá FK Rača, čo činí zhruba 250 ľudí. Po vzájomnej dohode medzi 
predstaviteľmi FK Rača a ŠK Krasňany bude ihrisko aj naďalej slúžiť ako tréningové centrum 
račianskej futbalovej mládeže. Keďže ihrisko je neustále využité, vyžaduje si pravidelnú 
údržbu, ktorú vykonávajú členovia klubu ŠK Krasňany. To si vyžaduje nemalé finančné 
prostriedky, nakoľko aj pôsobenie seniorského mužstva ŠK Krasňany v súťažiach SFZ si 
vyžaduje finančné prostriedky.  
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Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie 
dotácie na preplatenie nákladov spojených s údržbou ihriska, kosenie, podsievanie, 
pieskovanie, materiálne vybavenie zavlažovania  a revitalizačné práce na hracej 
ploche a na materiálno technické zabezpečenie chodu klubu ŠK Krasňany. 

 
Začiatok projektu:   jún 2015 
Koniec projektu:   november  2015 
Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta 2/A  
Celkový rozpočet projektu:              10. 000,00,- € 
Požadovaná výška dotácie:   5.000,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:              2.000,00,- €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2012 - 2 000,00,- € 
r. 2013 - 2 550,00,- € 
r. 2014 – 5 750,00,- € 
r. 2015 – 3 000,00,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 
 
4. 
Predkladateľ:  Združenie priateľov tanca H&T, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 
Názov projektu:  Letné tréningové sústredenie 

 
Opis projektu:  
 
Tanečný klub H&T pôsobí na území MČ Bratislava - Rača . Jeho hlavnou náplňou je 
pomocou moderného tanca odstraňovať negatívne vplyvy spoločnosti a rozvíjať pohybové 
schopnosti detí a mládeže. Momentálne v klube pôsobí zhruba 90 tanečníkov. Členovia klubu 
sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných súťaží, na ktorých dosahujú výborné výsledky 
a robia tak vzornú reklamu Mestskej časti  Bratislava – Rača.  
  Členovia klubu sa ochotne a bezodplatne  spolupodieľajú na organizácii kultúrno - 
spoločenských a športových akcií organizovaných MČ Bratislava – Rača ako Račiansky 
polmaratón, Račianska desiatka, Medziškolská športová olympiáda, či iné. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na uhradenie nákladov spojených s účasťou na Letnom sústredení v čase od 24. do 29 
augusta 2015 vo Svätom Jure 

Začiatok projektu:   24.august 2015 
Koniec projektu:   29. august   2015 
Miesto realizácie projektu:  Svätý Jur 
Celkový rozpočet projektu:  9.100,00,- €  
Požadovaná výška dotácie:  1.000,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:             1.000,00,- €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 -  2. 000,00- € 
r. 2014 – 2. 000,00- € 
r. 2015 –    900,00- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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5. 
Predkladateľ:  BMX klub Ra ča, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Hečkova 3 , 831 51 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Rapčan , predseda 
Názov projektu: Usporiadanie pretekov v bikrose v Mestskej časti Bratislava 

– Rača počas Račianskeho vinobrania 2015 

 

Opis projektu: 
 
Športový klub BMX Rača bol založený v roku 1985. Počas tohto obdobia jeho členovia 
vzorne reprezentujú MČ Bratislava - Rača na pretekoch po celom Slovensku, ale aj 
v zahraničí. 
Klub bol niekoľkonásobným organizátorom pretekov Slovenského pohára, Majstrovstiev 
Slovenska. BMX Rača sa dlhodobo venuje práci s mládežou, ktorá sa zúčastňuje tréningov na 
bikrosovej dráhe na Hečkovej ulici, ktorú si členovia klubu sami upravujú a udržiavajú. Počas 
Račianskeho vinobrania 2015 budú členovia klubu organizátorom Majstrovstiev Slovenska 
v BMX, Račianskeho pohára v BMX a Slovenského pohára v BMX. 
 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na organizačné zabezpečenie pretekov, nákup ocenení pre víťazov a účastníkov 
pretekov, prenájom časomiery  a zdravotné zabezpečenie preteku. 
  
Začiatok projektu:   12.september  2015 
Koniec projektu:   14. september 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača, Hečkova 3 , 
Celkový rozpočet projektu:  2 130,00,- €  
Požadovaná výška dotácie:        950,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:               950,00,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r.2012 - 850,00,- €, 
r. 2013 - 750,00,- € 
r.2014 – 950,00, -€ 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% sponzorské 
príspevky. 
 
6. 
Predkladateľ:  ŠKST MOPI, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Hečkova 8,  831 51 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Štefan Jágerský, predseda 
Názov projektu:  Výchova k telesnej výchove a 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 
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zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú  zdatnosť a športovú výkonnosť a organizovať športovú 
činnosť pre žiakov a študentov. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie 
dotácie na preplatenie nákladov s prenájmami priestorov a materiálnym vybavením na 
tréningový proces. 

 
Začiatok projektu:   jún 2015 
Koniec projektu:   december  2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava - Rača  
Celkový rozpočet projektu:   2. 400,00,- € 
Požadovaná výška dotácie:   2. 400,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                  800,00,- €  

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: neboli poskytnuté dotácie 
 
 
7. 
Predkladateľ:                        aj pre Radosť, občianske združenie 

Sídlo organizácie:                  Jelenecká 47/D, 949 01 Nitra 
Štatutárny zástupca:            Dušan Harangozó, predseda 
Názov projektu: Organizovanie športových podujatí v MČ Bratislava – Rača 

–  
                                                Cross Country Baba- Kamzík a Rača – Kamzík, Račiansky 

kros – Behy pre Radosť, Dračí kros – Behy pre Radosť 
 
Opis projektu:  
 
Občianske združenie aj pre Radosť sa zameriava na organizáciu bežeckých podujatí pre 
širokú verejnosť. 
Členovia klubu organizujú v Rači bežecké podujatia pre širokú verejnosť pod názvom  
Cross Country Baba- Kamzík a Rača – Kamzík, Račiansky kros – Behy pre Radosť a  Dračí 
kros. Tieto bežecké podujatia sa tešia sa obľube bežeckej verejnosti a majú početnú účasť.  
Členovia občianskeho združenia aj pre Radosť sa podieľali aj na organizovaní 4. ročníka 
Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky bez nároku na odmenu. 
Požadovaný účel: Uhradenie časti nákladov spojených s organizáciou uvedených 
bežeckých podujatí - ceny pre víťazov, výroba reklamných tričiek, občerstvenie pre 
účastníkov behu, dopravu, časomieru, občerstvenie pre bežcov, zdravotnú službu,  
a propagáciu. 

Začiatok projektu:   15. jún 2015 
Koniec projektu:   27. október 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
Celkový rozpočet projektu:   17.299,00,- €  
Požadovaná výška dotácie:               1.200,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:       600,00,- € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r.2014 – 700,00,- € 

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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8. 
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:  
 
Športový klub Račišdorf je športový klub, ktorého členovia sa venujú futsalu. Klub sa 
postupne stabilizoval a dnes pôsobí v druhej lige riadenej Bratislavským futbalovým zväzom. 
Fungovanie v tejto lige si vyžaduje pravidelný tréningový proces, čo si vyžaduje nemalé 
finančné náklady. V minulom ročníku 2. ligy západ sa umiestnili futsalisti z Rače na siedmom 
mieste, čo je v porovnaní s úrovňou ligy pekným úspechom. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie 
na uhradenie štartovného do súťaže 2. Slovenskej futsalovej ligy 

Začiatok projektu:   1. september 2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača , Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  1.547,00,- €  
Požadovaná výška dotácie:  1.547,00,- € 
Odporúčaná výška dotácie:     500,00,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 2.000,00- € 
r. 2014 –  500,00- € 
r.2015 –   500,00- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
 
9. 
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 občianskeho združenia by chceli podporovať pohyb detí, ktoré navštevujú detské 
centrum Krasňanko. Na dvore, alebo v záhradke v okolí plánujú s deťmi športovať vonku . Za 
tým účelom plánujú zakúpiť veľkú sadu náradia na cvičenie, malé bránky a detské hokejky, 
odrážatká a vozítka na dopravnú výchovu. Počas zimného obdobia a zlého počasia plánujú 
využiť skladacie matrace. 
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Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu finančnú dotáciu 
na  nákup rôznych druhov športového náradia, drobných športových pomôcok, 
športových sád, hokejok, matracov a rôzneho iného športového vybavenia. 

Začiatok projektu:   1.september 2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:  643,00- €  
Požadovaná výška dotácie:  530,00- € 
Odporúčaná výška dotácie:  400,00- € 

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r.2013 -  200,00,- € 
r. 2014 - 200,00- € 
r.2015 – 250,00,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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5. Stanovisko stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2011– oblasť športu 
 

 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková  

odporúča schváliť dotáciu pre  
- Treecoo s.r.o. – vo výške                                                                   300,00,- € 
- FK Rača – vo výške (so zmenou účelu)                                         2.500,00,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške                                                                2.000,00,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške                                 1.000,00,- € 
- BMX klub Ra ča – vo výške                                                               950,00,- € 
- ŠKST Mopi – vo výške                                                                      800,00,- € 
- aj pre Radosť – vo výške                                                                   600,00,- € 
- ŠK Račišdorf – vo výške                                                                    500,00,- € 
- Krasňanko o.z. – vo výške                                                                 400,00,- € 

 

A 

  

Komisia školská kultúrna, športová 
a pre podporu podnikania a 
vinohradníctva a športu 

odporúča schváliť dotáciu pre  
- Treecoo s.r.o. – vo výške                                                                   300,00,- € 
- FK Rača – vo výške                                                                               0,00,- € 
- ŠK Krasňany – vo výške                                                                2.000,00,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške                                 1.000,00,- € 
- BMX klub Ra ča – vo výške                                                               950,00,- € 
- ŠKST Mopi – vo výške                                                                      800,00,- € 
- aj pre Radosť – vo výške                                                                   600,00,- € 
- ŠK Račišdorf – vo výške                                                                    500,00,- € 
- Krasňanko o.z. – vo výške                                                                 400,00,- € 

 

A 

 

  

Komisia životného prostredia, výstavby, 
územného plánu  a dopravy 

     

 Komisia sociálna a bytová  
     


