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1. 

Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
      finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

- TJ REAL RENDEZ - vo výške            800,00 € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške             700,00 € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške          700,00 € 
- SPARTANS Club Bratislava – vo výške           400,00 € 
- ŠK Rača – stolný tenis – vo výške         2.000,00 € 
- ŠK Krasňany – vo výške          3.000,00 € 
- Klub priate ľov futbalu  KENGURA o.z. – vo výške      8.000,00 € 
- FK Rača – vo výške                      7.000,00 € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                         500,00 € 
- Rodinné centrum Ráčik – vo výške                                            450,00 € 
-  ŠK Račišdorf – futsal – vo výške                                             500,00 € 
- VK ZK IMA – vo výške                                                               800,00 € 

 
2. 
 

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- Klub pozemného hokeja Rača - 
 Rača  CUP 2015 – turnaj mládeže - vo výške                              250,00 € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  

Zjednotenie klubových dresov- vo výške                                     250,00 €      
- Šach klub Krasňany – vo výške                                                 300,00 € 
- Klub Ruiny – vo výške                                                                300,00 € 

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

- TJ REAL RENDEZ - vo výške            800,00 € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške             700,00 € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške          700,00 € 
- SPARTANS Club Bratislava – vo výške           400,00 € 
- ŠK Rača – stolný tenis – vo výške         2.000,00 € 
- ŠK Krasňany – vo výške          3.000,00 € 
- Klub priate ľov futbalu  KENGURA o.z. – vo výške      8.000,00 € 
- FK Rača – vo výške                      7.000,00 € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                         500,00 € 
- Rodinné centrum Ráčik – vo výške                                            450,00 € 
-  ŠK Račišdorf – futsal – vo výške                                             500,00 € 
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- VK ZK IMA – vo výške                                                               800,00 € 
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 majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 26.250,- €,  čo činí  75% z celkovej sumy. 
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. 
Do podateľne miestneho úradu boli doručené žiadosti od BMX Rača, Spolu za športom 
a kultúrou, o.z.  a Športového klubu priateľov stolného tenisu MOPI. Tieto žiadosti však došli 
po hraničnom termíne na podávanie dotácií a to 28. február 2015 a budú spracované 
a prerokované až v druhom termíne na poskytovanie dotácií . 
 
4. Materiál 

 
1. 
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 

 
Opis projektu: 
Športový klub Real Rendez bol založený v roku 1995 za účelom rozvoja a propagácie športu v časti 
Mestskej časti Bratislava – Rača Rendez a Východné. Momentálne je v klube registrovaných 57 
členov. Členovia klubu pravidelne organizujú nespočetné množstvo športových akcií a to futbalových 
turnajov, minifutbalových turnajov, turnajov v stolnom tenise a iné  športové  aktivity  zameraných 
hlavne na mládež.   
Svoju činnosť vykonáva športový klub  v športovom areáli na Sklabinskej ulici, v sídliskovej 
posilňovni na Dopravnej ulici, v kultúrnom stredisku Impulz a na všetkých verejných športoviskách 
nachádzajúcich sa v okolí.   
Hlavným cieľom športového klubu Real Rendez je vytvárať vhodné športové podmienky pre svojich 
obyvateľov s dôrazom na školopovinnú mládež, viesť ich k stretávaniu sa za účelom rozvoja 
pohybových schopností a návykov a optimálneho využívania voľného času.  
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 2015 
Koniec projektu:   25. december 2015 
Miesto realizácie projektu: sídlisková posilňovňa – Dopravná 27, sídlisková klubovňa 27, 

Športový areál Sklabinská 2  
Celkový rozpočet projektu:  1.100,00 € 
Požadovaná výška dotácie:     800,00 € 
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Odporúčaná výška dotácie:     800,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 –   800,00 € 
r. 2014 – 1000,00 € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 

2. 
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. Členovia o.z. 
každoročne organizujú dve športové podujatia LEONIDAS  CUP v hokejbale, ktoré sa organizuje na 
hokejbalovom ihrisku na Tbiliskej ulici a PELÉ CUP, futbalový turnaj organizovaný na ihrisku 
pozemného hokeja na Jurkovičovej ulici. Tieto podujatia sa tešia záujmu neregistrovaných športovcov 
a pravidelne sa ho zúčastňuje aj početná divácka kulisa. 

V spolupráci s MČ Bratislava – Rača združenie organizuje aj významné bežecké podujatie Memoriál 
Janka Jakubca. 

Začiatok projektu:   jún  2015 
Koniec projektu:   august  2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  
 
Celkový rozpočet projektu:  2.490,86  €  
Požadovaná výška dotácie:  1.190,86  € 
Odporúčaná výška dotácie:      700,00 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 - 800,00,- € 
r. 2014 - 800,00 - €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 
3. 
Predkladateľ:                       SPARTANS CLUB BRATISLAVA 
 
Sídlo organizácie:                 Kafendova 18, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:            Vincent Kolek, predseda 
Názov projektu:  Materiálno technické zabezpečenie klubu 
 
Opis projektu:  
Športový klub SPARTANS sa venuje výučbe sebaobrany a bojových športov v Mestskej časti 
Bratislava – Rača. Klub pôsobí v telocvični na Púchovskej ulici 12, ktorú si prenajal a prispôsobil na 
svoju tréningovú činnosť. Tréneri v klube sa venujú nielen športovcom na profesionálnej úrovni, ktorí 
sa pravidelne zúčastňujú súťaží na Slovensku a v zahraničí, ale prevažnú časť svojho výcviku venujú 
širokej verejnosti a najmä školopovinnej mládeži z Rače. Hlavným cieľom pri práci s mládežou je 
odstránenie negatívnych vplyvov spoločnosti a tlmiť agresivitu na uliciach. 
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Momentálne v klube pôsobí viacero významných bojovníkov, ktorý pravidelne získavajú úspechy buď 
v amatérskom, ale aj v profi ringu. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o pridelenie finančnej 
dotácie na uhradenie prenájmov za telocvičňu, doplnenie športovej výstroje a výzbroje, 
zabezpečenie štartovného pri športových súťažiach a zabezpečenie doplnkov výživy počas 
tréningového procesu, na výmenu osvetlenia v hale, vymaľovanie antibakteriálnou maľovkou a 
ostatné náklady spojené s prevádzkovaním tréningovej haly. 

Začiatok projektu:   1. január  2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  
Celkový rozpočet projektu:  16.500,00 €  
Požadovaná výška dotácie:    6.500,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:       400,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 -      900,- €  
r. 2014 -      900,- €  
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

4. 
Predkladateľ:                      Športové kluby Rača – stolný tenis – MOSTEX Rača 
 
Sídlo organizácie:               ŠK Rača, Černockého 6 , 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:          Ing. Marián Šereda, predseda 
Názov projektu:                    Materiálno- technické zabezpečenie chodu klubu a podpora  
                                                pri organizovaní Slovak Cadet Open 2015 
 
Opis projektu: 
Športové kluby Rača – stolný tenis, je športový klub, ktorý dlhoročne pôsobí na území MČ Bratislava- 
Rača a zameriava sa na stolný tenis. Svoju činnosť vykonáva v športovej hale na Černockého ulici. 
V minulom roku seniorské družstvo Mostex Rača prebojovalo do finálovej časti Majstrovstiev 
Slovenska v stolnom tenise v ktorom sa umiestnilo na 3. mieste, čím urobilo reklamu nielen sebe, ale 
aj celej Rači. Nakoľko pôsobenie v najvyššej stolnotenisovej lige a zároveň pôsobenie v nižších ligách 
si vyžaduje nemalé finančné náklady, predstavitelia klubu boli nútený spojiť klub so stolnotenisovým 
klubom z Nitry a spoločne pôsobiť v prvej lige.  
Športové kluby Rača sú tradičným usporiadateľom najpočetnejšieho mládežníckeho turnaja Slovak 
Cadet Open, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 35. zahraničných reprezentačných výberov do 15. 
rokov. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie dotácií na 
prenájom stolnotenisovej haly, doplnenie materiálneho vybavenia hráčov  
a organizačné zabezpečenie Slovak Cadet Open. 

 

Začiatok projektu:   1. január 2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  športová hala SSTZ na Černockého ul.6,  
Celkový rozpočet projektu:  10.000,00 €  
Požadovaná výška dotácie:    3.000,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:    2.000,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 2 500, - € 
r. 2014 – 2 000,-  €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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5. 
Predkladateľ:  ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA 
 
Sídlo organizácie:  Žarnovická 3, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:             Ing. Tomáš Kayser, predseda 
Názov projektu: Karate a deti  

Opis projektu: 
Športový klub karate SEIWA vznikol v roku 1992 ako občianske združenie. Základným poslaním 
klubu je združovať občanov, ktorí v karate nachádzajú možnosti rozvoja fyzických a duševných 
schopností pri dodržiavaní zásad tolerancie. Pod kvalitným vedením fundovaných trénerov sa tréningu 
zúčastňuje prevažne mládež od 6 – 17 rokov. Hlavným cieľom klubu je u mládežníkov vytvoriť trvalý 
návyk k športovaniu a upevňovať tým telesné a duševné zdravie.  
Tréneri Športového klubu karate SEIWA vedú so svojimi zverencami pravidelný celoročný tréningový 
proces a počas leta organizujú športové sústredenia. Počas Račianskeho vinobrania klub organizuje 
športové podujatie pre deti a mládež pod názvom Račiansky strapec. Minulý rok sa uskutočnil už 22. 
ročník podujatia, ktoré robí MČ Bratislava - Rača  vzornú reklamu. 
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. 

Začiatok projektu:   1. január 2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  
Celkový rozpočet projektu:  3.500,00 € 
Požadovaná výška dotácie:  1.500,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:     700,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 - 700,- €  
r. 2014 – 700,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, dotácie 
BSK, 2% z daní. 
 
 
6. 
Predkladateľ:  Športový Hokejbalový klub Račištorf, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Koľajná 30, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:              Rudolf Kazmer, predseda 
Názov projektu: Dotácia pre ŠHbK Račištorf 
 
Opis projektu: 
Športový klub ŠHbK Račištorf  reprezentuje Mestskú časť Bratislava – Rača od roku 1993 
v hokejbale. Klub postupne pôsobil od dorasteneckej ligy až po seniorskú ligu. Momentálne pôsobí 
v klube 21 hráčov, prevažne obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača.  Klub okrem pôsobenia 
v rôznych ligách sa pravidelne zúčastňuje aj rôznych hokejbalových turnajov po celom Slovensku. Na 
vlastné náklady sa stará o hokejbalové ihrisko a jeho okolie na Tbiliskej ulici, čo si tiež vyžaduje 
nemalé financie. 
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu o dotácie  
na finančné zabezpečenie účasti v Pezinskej hokejbalovej lige v sezóne 2014/ 2015 a 2015/2016. 
 
Začiatok projektu:   1. január  2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava, Slovensko 
Celkový rozpočet projektu:  2. 200,00 €  
Požadovaná výška dotácie:  1. 200,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:      500,00 € 
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 –    500,- € 
r. 2014 –    500,- €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

7. 
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:  
Volejbalový klub VK ZK IMA pôsobí na území mestskej časti Bratislava – Rača. Momentálne v klube 
pôsobí 5 družstiev detí a mládeže a jedno ženské mužstvo. Družstvá jednotlivých kategórií pravidelne 
trénujú 3 až 4 krát týždenne. Okrem pravidelných súťažných zápasov sa mužstvá zúčastňujú aj 
turnajov po celom Slovensku a v zahraničí a turnaje organizujú aj na území Rače. Počas Račianskeho 
vinobrania a Račianskych hodov organizujú sprievodné turnaje v spolupráci s Mestskou časťou 
Bratislava – Rača.  
Hlavným cieľom činnosti volejbalového 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 do ďalšieho života. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom projektu žiadajú o finančnú dotáciu na preplatenie časti 
nákladov spojených s tréningovým procesom, prenájmov telocviční na ZŠ Tbiliská  a SŠ de La 
Salle.  
 
Začiatok projektu:     1.marec 2015 
Koniec projektu:   20. december 2015 
Miesto realizácie projektu:          ZŠ Tbiliská  a SŠ de La Salle 
Celkový rozpočet projektu:  7.800,00 € 
Požadovaná výška dotácie:  3.500,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:     800,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013  -  500,- € 
r. 2014  -  500,- € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 
príspevky. 
 
 
8. 
Predkladateľ:                       Klub priate ľov futbalu Kengura občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Trenčianska 18, 821 09 Bratislava  
Štatutárny zástupca:             Milan Adámek, predseda 
Názov projektu: Skvalitnenie podmienok mládežníkov vo futbalovom klube FK 

Rača 

Opis projektu: 

Občianske združenie Kengura úzko súvisí s FK Rača. Pod jeho hlavičkou združuje 9 mládežníckych 
mužstiev so 170 mladými futbalistami. Fundovaní tréneri v tomto občianskom združení od minulého 
roku pracujú aj s najmenšími deťmi vo veku 4 rokov, pre ktoré založili futbalovú školičku. Hráči 
klubu pôsobia vo všetkých mládežníckych kategóriách v súťažiach riadených Bratislavským 
futbalovým zväzom.  
Počas zimnej prestávky organizujú zástupcovia občianskeho združenia veľké množstvo 
mládežníckych turnajov, na ktorých robia dobré meno Mestskej časti Bratislava – Rača. Okrem 
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organizácie týchto turnajov pravidelne vedú zimný tréningový proces, ktorý je pre futbalistov 
nevyhnutný. Nakoľko sa v MČ Bratislava – Rača, nenachádza veľké ihrisko s umelým povrchom 
a klub nedisponuje vlastnou halou, tak na zabezpečenie optimálneho tréningového procesu sú nútený 
objednávať si školské telocvične, umelý trávnik na Mladej Garde či hrať prípravné zápasy, na ktorých 
zabezpečení sa musia finančne spolupodieľať. 
Zvyšovaním úrovne tréningového procesu sa zvyšujú aj nároky na materiálne vybavenie a klub má 
záujem, aby mládežnícke družstvá chodili jednotne oblečené . 
Počas Račianskeho vinobrania organizujú členovia združenia futbalový turnaj prípraviek pod názvom 
Memoriál Miloša Sedramača. 
Cieľom občianskeho združenia je okrem výchovy dobrých futbalistov aj vplývať na morálno-vôľové 
vlastnosti, rozvoj všeobecných pohybových schopností, ale aj na regionálnu výchovu a etickú 
výchovu. V minulom roku si vybudovali vlastnú klubovňu, v ktorej sa stretávajú nielen hráči, ale aj 
ich rodičia. 
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, nákup tréningových 
pomôcok a tréningovej výstroje a výrobu reklamných predmetov. 
Začiatok projektu:   2. február 2015 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  39.000,00 €  
Požadovaná výška dotácie:  15.000,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:                     8.000,00 €        

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 7 500,- € 
r. 2014 – 7 600,- €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

9. 
Predkladateľ:  Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Cígeľská 18,831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:              Marta Štefánková 
Názov projektu:  Športuje celá rodina 

Opis projektu:   
Rodinné centrum Ráčik je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 z iniciatívy mamičiek na 
materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného pre mamy, deti a celé rodiny, ktoré 
bývajú v MČ Bratislava – Rača. Centrum funguje na dobrovoľníckej báze mamičiek a otcov, ktorí sa 
podieľajú na aktivitách určených pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. 
V centre prebiehajú pravidelné aj nepravidelné aktivity 5 dní v týždni. Medzi pravidelné aktivity patria 
aj pohybové aktivity. Medzi obľúbené pohybové aktivity patria Beh pre zdravé rodiny, cvičenie pre 
mamy s deťmi a pre deti na správne držanie tela, cvičenie Bodywork a Basketbalové stredy. 
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie na 
materiálno-technické zabezpečenie športovej akcie Beh pre celú rodinu, prenájmy telocviční na 
Basketbalové stredy, nákup tréningových pomôcok na Bodywork a cvičenia pre deti. 

Začiatok projektu:   1.apríl  2015 
Koniec projektu:             31.december  2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača 
Celkový rozpočet projektu:  2.000,00 €  
Požadovaná výška dotácie:     900,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:                450,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 –     1 800,- € 
r. 2014 -         800,- € 
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 
príspevky. 

 
10. 
Predkladateľ:  Futbalový klub Rača 
 
Sídlo organizácie:  FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Branko Kovačič, predseda 
Názov projektu: Zabezpečenie materiálno – technického chodu futbalového klubu na 

rok 2015 
 
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, s cieľom návratu  do II. 
ligy Západ. Okrem pôsobenia v tejto náročnej súťaži sa mužstvo zúčastňuje aj súťaže Slovenského 
pohára a v minulom roku privítalo na svojom ihrisku ligové mužstvo MŠK Žilina. 
FK Rača pôsobí v športovom areáli na Černockého 2, ktorý má v správe Mestská časť 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. 
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. 

Začiatok projektu:   1. február 2012 
Koniec projektu:   31. december 2012 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  23.100,00 €  
Požadovaná výška dotácie:  10.000,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:    7.000,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 –   10.000,- € 
r. 2014 –   10.500,- €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

11. 
Predkladateľ:                      Športový klub Račišdorf 
 
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 vznikol na základe myšlienky alternatívneho športového vyžitia obyvateľov 
Rače. Minulý rok sa futsalistom z tohto klubu podarilo postúpiť do druhej najvyššej futsalovej ligy, 
v ktorej z 20 tímov momentálne pôsobia na siedmej priečke. Keďže futsal sa hrá v halách, prevažná 
časť nákladov spojených s činnosťou klubu slúži hlavne na úhradu prenájmov hál a telocviční. Klub 
momentálne využíva športovú halu v Pezinku. Okrem prenájmov hál a telocviční klub vynakladá 



 10 

prostriedky na štartovné do súťaží , materiálne vybavenie , lekárske prehliadky a ostatné náklady 
nevyhnutné na pôsobenie v druhej celoslovenskej futsalovej lige.  
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 20125 
Koniec projektu:   31. december 2015 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača , Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  5750,00  €  
Požadovaná výška dotácie:  2012,50  € 
Odporúčaná výška dotácie:    500,00  € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 –  2000 ,- € 
r. 2014 –     500,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
 
12. 
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:  
Športový klub Krasňany je športový klub so zameraním na futbal, pôsobiaci v Mestskej časti 
Bratislava – Rača už 60. rokov. Počas svojej pôsobnosti dosiahol viacero významných úspechov 
a vzorne reprezentoval Raču – Krasňany vo svojich súťažiach. V minulom ročníku 2014/2015 sa 
hráčom pod vedením predsedu Martina Horňáka, podpredsedu a manažéra Rudolfa Kovára a trénera 
Mareka Porvazníka podaril historický postup do 4.ligy BFZ.  Žiaľ situácia sa vyvinula tak, že klub na 
základe problémov s financovaním do uvedenej súťaže neprihlásil.  
ŠK Krasňany vykonávajú svoju činnosť na ihrisku na Peknej ceste 2/A. Po dlhoročných prieťahoch so 
susedným FK Rača, sa predstavitelia klubu dohodli na spolupráci s mládežníckymi mužstvami FK 
Rača na spolupráci ohľadne pomoci pri zabezpečovaní športovej prípravy račianskej mládeže 
poskytnutím svojej tréningovej plochy a šatne. O hraciu plochu sa stále staral klub ŠK Krasňany. 
Zvýšením tréningových jednotiek na uvedenej hracej ploche, enormne stúpli náklady na jeho údržbu, 
údržbu okolia. Členovia vedenia klubu umožnili vykonávať letnú  prípravu vo svojom areáli aj 
seniorskému mužstvu FK Rača, veľa krát aj na svoj úkor. 
Zástupcovia klubu sa nebránia ďalšej spolupráci so susedným klubom, poprípade zlúčeniu obidvoch 
klubov a vytvoreniu tréningového centra mládeže v športovom areáli na Peknej ceste 2/A. 
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. 

Začiatok projektu:   január 2015 
Koniec projektu:   december  2015 
Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta 2/A  
Celkový rozpočet projektu:  15.000,00 €  
Požadovaná výška dotácie:    5.000,00 € 
Odporúčaná výška dotácie:    3.000,00 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 2000,- € 
r. 2014 – 3750,- €  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 
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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 finančná a majetková  

odporúča schváliť dotáciu pre  
- Klub pozemného hokeja Rača - 
 Rača  CUP 2015 – turnaj mládeže - vo výške                              250,00 € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  

Zjednotenie klubových dresov- vo výške                                     250,00  €      
- Klub Ruiny – vo výške                                                                300,00  € 
- Šachový klub Krasňany – vo výške                                           300,00  € 
- TJ REAL RENDEZ - vo výške                 800,00  € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške                 700,00  € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške               700,00  € 
- SPARTANS Club Bratislava – vo výške                400,00  € 
- ŠK Rača – stolný tenis – vo výške             2.000,00  € 
- ŠK Krasňany – vo výške              3.000,00  € 
- Klub priate ľov futbalu  KENGURA o.z. – vo výške            8.000,00  € 
- FK Rača – vo výške               7.000,00  € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                         500,00  € 
- Rodinné centrum Ráčik – vo výške                                            450,00  € 
-  ŠK Račišdorf – futsal – vo výške                                 500,00  € 

- VK ZK IMA – vo výške                                                              800,00  € 

           A 

 

 
a zároveň odporúča zamietnuť ako účel využitia dotácie pre všetkých súčasných ako aj 
budúcich žiadateľov na krytie ich bežných prevádzkových nákladov.   

  

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

odporúča schváliť dotáciu pre  
- Klub pozemného hokeja Rača - 
 Rača  CUP 2015 – turnaj mládeže - vo výške                              250,00 € 
- Klub pozemného hokeja Rača –  

Zjednotenie klubových dresov- vo výške                                     250,00  €  
- Klub Ruiny – vo výške                                                                300,00  € 
- Šachový klub Krasňany – vo výške                                           300,00  € 
- TJ REAL RENDEZ - vo výške                 800,00  € 
- LEONIDAS o.z. – vo výške                 700,00  € 
- Športový klub karate - SEIWA – vo výške               700,00  € 
- SPARTANS Club Bratislava – vo výške                400,00  € 
- ŠK Rača – stolný tenis – vo výške             2.000,00  € 
- ŠK Krasňany – vo výške              3.000,00  € 
- Klub priate ľov futbalu  KENGURA o.z. – vo výške            8.000,00  € 
- FK Rača – vo výške               7.000,00  € 
- ŠHbK Račištorf – vo výške                                                         500,00  € 
- Rodinné centrum Ráčik – vo výške                                            450,00  € 
-  ŠK Račišdorf – futsal – vo výške                                 500,00  € 
- VK ZK IMA – vo výške                                                              800,00  € 

A 

  

Komisia životného prostredia, výstavby, 
územného plánu a dopravy       

Komisia sociálna a bytová   
     


