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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 
 

schvaľuje 
 
 

 

dotáciu pre nasledovné organizácie:  
      Mládež ulice, o. z.       700,- € 
      Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie                       500,- € 
 

 
 
 

 
2.   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 

 
 

         Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 
 

a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre:   
 
 

Slovenský zväz invalidov  ZO Rača     300,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača    300,- € 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930     200,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Krasňany    250,- €  
JMPROFI s.r.o.        150,- € 
Krasňanko, občianske združenie     250,- € 
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 008 Krasňany  300,- € 

 
 
 
    b)   MZ MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie: 
 
           Mládež ulice, o. z.       700,- € 
           Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie    500,- € 
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3. Dôvodová správa 
 
Občianske združenia a spolky 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 podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava – Rača. 
Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v  schválenom rozpočte na rok 2015 vyčlenených 5000 €. 
/ Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001/. 
Podľa platného VZN č. 4/2011 v prvom termíne navrhujeme prideliť 2950 € t.j. 59 % 
z celkovej sumy 5000 €. Na druhý termín zostáva na pridelenie 2050 € t.j. 41 % z celkovej 
sumy.  
Dňa 02.03.2015 boli doručené na Miestny úrad MČ Bratislava – Rača ešte tri žiadosti o 
dotácie po termíne od OZ ODYSEUS, Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), 
OZ VAGUS, ktoré budú prerokované v druhom termíne. 
 

4. Materiál 

A 
Predkladateľ:     Mládež ulice, občianske združenie 
Sídlo organizácie:     Cyprichova 22, 831 54 Bratislava  
Štatutárny zástupca                Mgr. Peter Kulifaj 
                                                   (0903/184523, peter@mladezulice.sk) 
Zodpovedná osoba:                  Mgr. Eva Košťálová 
                                                   (0949/536457, eva@mladezulice.sk) 
Názov projektu:                Nízkoprahový klub Pohodička 
Dátum doručenia žiadosti:      05.02.2015 
 

Opis projektu:  
Prostredníctvom daného projektu chcú naďalej poskytovať voľno-časové a sociálne služby 
pre deti od 8 do 18 rokov v nízkoprahovom klube Pohodička. Klub je bezpečným miestom, 
v ktorom deti a mladí môžu vyjadrovať svoj názor, participovať na chode klubu a aktivitách, 
učia sa ako lepšie komunikovať, spoznávať seba samých a fungovaniu v rovesníckej skupine. 
Týmto projektom reflektujú čo mladí chcú a potrebujú. 
1. pravidelné spoločné varenie v klube: minulý rok pár krát v klube varili rôzne jedná a táto 
aktivita mala výbornú odozvu od návštevníkov klubu. Chceli by aj v tomto roku 2015 
pokračovať na pravidelnej báze. Naučia sa rôzne jednoduché jedlá, ale hlavne skupinové 
aktivity, pri ktorých deti musia spolupracovať a kooperovať, zlepšujú a prehlbujú ich vzťahy 
navzájom, ale aj s pracovníkmi klubu. 
2. sídlisková Pohodička je komunitná akcia, v rámci ktorej sú pre deti a mladých prichystané 
rôzne hry, maľovanie na tvár, tvorivé dielne a iné. Na pomoc si volajú aj rôzne záujmové 
občianske združenia, ktoré prichystajú zaujímavý program. Cieľom sídliskovej pohodičky nie 
je počet návštevníkov, ale samotné deti a mladí, ktorí ju tvoria. 
3. zážitkové odmeny: sa stali ich pravidelnou súčasťou. V rámci celého projektu deti a mladí 
plnia rôzne úlohy, ktoré sú zamerané na preventívne témy. Po splnení určitého počtu bodov 
dostanú ako odmenu zážitkový výlet (vstupenky do kina, na hokej, opekačka, a iné). 
4. ekoaktivity: tento rok by radi v klube vytvorili koše na triedený odpad a priblížili deťom 
hravo formou ekovýchovu. 
Požadovaný účel: 
Dotáciu by použili na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou nízkoprahového klubu 
Pohodička (nájomné, internet, vrecia na smeti, toaletný papier, čistiace prostriedky, mydlo, 
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nábytok do klubu). Ďalej na spoločné pravidelné varenie (materiál na varenie, hrnce, varešky, 
panvica, jedlo na varenie), na materiál na komunitnú akciu (občerstvenie pre návštevníkov: 
sladkosti, minerálky, sirupy, športové potreby, výtvarný materiál, spoločenské hry, stánok) 
a na vstupenky na zážitkové odmeny pre deti (napr. vstupenky na hokej, fun city, opekačka, 
horolezecká stena).  

Začiatok projektu:    01.04.2015 
Koniec projektu:    23.12.2015 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava – Rača, Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   3145,-€  
Požadovaná výška dotácie:              2582,-€ 
Odporúčaná výška dotácie:                             700,-€ 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:      rok 2013 - 300,-€ 
                                                                        rok 2014 - 900,-€ 
  
Iné zdroje financovania projektu: Nadácia pre deti Slovenska, Bratislavský samosprávny kraj, 
2% z dane z príjmov PO a FO, BARMO. 
 
 
B 
Predkladateľ:                         Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie 
Sídlo organizácie:               Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:             Andrea Čabáková 
                                                 (0908/661684, cabakova.andrea@gmail.com) 
Zodpovedná osoba:               Monika Rothová 
                                                 (0907/151560, mon.rothova@gmail.com) 
Názov projektu:              Ráčik je tu pre všetkých 
Dátum doručenia žiadosti:   26.02.2015 
 
Opis projektu:  
Podstatou predkladaného projektu je udržať a rozvíjať činnosť centra a zvýšiť kvalitu 
ponúkaných služieb. Z prostriedkov projektu by sme radi prispeli na náklady pre niektoré 
obľúbené aktivity organizované dobrovoľníkmi nášho rodinného centra. 
Konkrétne plánujme tieto aktivity: 
1. Míľa pre mamu – oslava Dňa matiek je organizovaná v spolupráci s Úniou materských 
centier. Ich účasť na podujatí zahŕňa propagáciu ich centra a jeho aktivít na stánku. Tradične 
nosia navarenú ekoplastelinu na hranie, sadrové odliatky, ktoré si deti vyfarbujú. Celú akciu si 
zabezpečujú personálne sami, pomocou dobrovoľníkov. 
2. Tvorivé dielne pre deti a mamy – v Ráčiku je možnosť navštevovať každú stredu o 10,30 
hod. detské dielničky a vyskúšať si rôzne techniky napr. modelovanie, odtláčanie, maľovanie. 
Deti si pomocou detských dielničiek rozvíjajú jemnú motoriku, fantáziu a obrazotvornosť. 
3. MDD – na Medzinárodný deň detí by radi pripravili program so súťažami a radi by pozvali 
divadielko pre deti a kúzelníka. 
4. Susedský blšák – sa uskutočňuje na detskom ihrisku v Krasňanoch. Aktivita je nesená 
v duchu budovania komunitných vzťahov. 
5. Malí muzikanti – je veľmi obľúbený kurz, ktorý prebieha v Ráčiku. Vedia ho jedna 
z členiek. Deti tancujú, spievajú, podporuje sa ich motorika a hudobné schopnosti, nadanie.  
6. Výroba vianočných vencov – koncom novembra organizujú tvorivú dielňu na výrobu 
adventných vencov. 
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7. Lampiónový sprievod – jedná sa o zaujímavé podujatie. Celé rodiny si v rámci neho urobia 
prechádzku po Krasňanoch s lampiónmi. Podujatie je zamerané na udržanie spoločenského 
komunitného života a podporu tradícií. 
8. Restaurant Day – komunitná akcia, ktorá je organizovaná dobrovoľníkmi. Princípom akcie 
je varenie priamo na ulici pre svojich susedov. Témou najbližšieho Restaurant Day by chceli 
pripraviť tému zdravého varenia. 
 
Požadovaný účel: materiál na dielne, občerstvenie pre projekt Míľa pre mamu, materiál na 
dielne pre tvorivé dielne pre deti s mamy, ceny, občerstvenie, program pre MDD, 
občerstvenie pre susedský blšák, hudobné nástroje pre malých muzikantov, materiál na 
vianočné vence, surovinu na prípravu kapustnice a punču, lampióny na lampiónový sprievod, 
suroviny a potraviny na prípravu zdravých jedná na Restaurant Day. 

Začiatok projektu:    01.04.2015 
Koniec projektu:    15.12.2015 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava - Rača, Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:              1800,- €  
Požadovaná výška dotácie:                 1130,- € 
Odporúčaná výška dotácie:                              500,-€   

 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:      rok 2013 - 600,-€ 
                                                                        rok 2014 - 800,-€ 
 
Iné zdroje financovania projektu: Magistrát hlavného mesta Bratislavy, vstupné hradené 
účastníkmi kurzov a dielní. 
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5. Stanoviská stálych komisií 
    Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna 
 
 
 
 
 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

a/ odporúča MZ schváliť dotácie nasledovne:  
Mládež ulice, o. z.                          700,- € 
Rodinné centrum Ráčik, o.z.                        500,- € 
b/ odporúča starostovi schváliť dotácie nasledovne: 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača           300,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača    300,- € 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930           200,- € 
Jednota dôchodcov na Slov. ZO Krasňany      250,- € 
JMPROFI s.r.o.              150,- € 
Krasňanko, občianske združenie           250,- € 
Slovenský zväz tel. postih. ZO Krasňany         300,- €
                             

A 

  

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

 

 

    

Komisia  životného prostredia výstavby, 
územného plánu a dopravy  

     

Komisia sociálna a  bytová  

a/ odporúča MZ schváliť dotácie nasledovne:  
Mládež ulice, o. z.                          700,- € 
Rodinné centrum Ráčik, o. z.                       500,- € 
b/ odporúča starostovi schváliť dotácie nasledovne: 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača           300,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača    300,- € 
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930           200,- € 
Jednota dôchodcov na Slov. ZO Krasňany      250,- € 
JMPROFI s.r.o.              150,- € 
Krasňanko, občianske združenie           250,- € 
Slovenský zväz tel. postih. ZO  Krasňany       300,- € 

A 

  
 


