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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

schvaľuje 
 

 
dotáciu pre nasledovnú organizáciu: 
 

       -   OZ Hudbou k srdcu - vo výške                                           500 €  
 

  
 

 
 

2.  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava - Rača 
 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 

       a) starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie: 
 

- OZ Literárny klub Ra ča - vo výške    200 € 
- OZ Rodinné centrum Ráčik  - vo výške   150 € 
- Slovenský zväz záhradkárov Rača - vo výške  200 € 
- OZ Varianty -  vo výške     200 € 

 
 
                                                                                                                             

             b)   MZ MČ Bratislava - Rača schváliť dotáciu pre nasledovnú organizáciu: 
 

                       -    OZ Hudbou k srdcu - vo výške          500 € 
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3. Dôvodová správa 
 
 
K 30.6.2016 bolo za oblasť kultúra prijatých 5 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Rača. Predkladatelia projektov predložili žiadosti v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/ 2011 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Na dotácie 
v oblasti kultúry bolo v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2016 vyčlenených 5.000 €. 
Podľa platného VZN č. 4/2011 boli v prvom termíne pridelené dotácie vo výške 3.750 €, tj. 
75 % z celkovej sumy. V druhom termíne môžu byť pridelené dotácie vo výške 1.250 €. 
Všetky žiadosti spĺňajú ustanovenia VZN č. 4/ 2011 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a všetci žiadatelia majú voči MČ 
vyrovnané pohľadávky do lehoty splatnosti. 
Funkčná klasifikácia: 08 20 Ekonomická klasifikácia: 642 002 
 
 
 
4. Materiál 
 
1. 
Predkladateľ:                      OZ Hudbou k srdcu 

 
Sídlo organizácie:            Vrbenského 1, 831 53 Bratislava   
      
Štatutárny zástupca:           Ing. Juraj Školník, CSc. 
 
Názov projektu:                   Podpora hudobných a tanečných talentov Rače   
 

Projekt doru čený dňa:        24.6.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 
                Cieľom občianskeho združenia Hudbou k srdcu je podpora vzdelávania, 
umeleckého rozvoja a prezentácia kultúrnych aktivít prostredníctvom záujmovo – umeleckej 
tvorivosti detí a mládeže v mestskej časti Bratislava – Rača.  
 
Opis projektu:  

• Zakúpenie hudobných nástrojov – huslí a violončiel pre rozširujúce sa triedy žiakov 
ZUŠ Vrbenského 1. Rozšíria sa podmienky na umelecké vzdelávanie a prezentáciu 
mladých talentov. Z dôvodu nárastu počtu detí navštevujúcich hru na husliach 
a violončele je potrebné zabezpečiť hudobné nástroje pre týchto žiakov. Táto situácia 
je odôvodnená vysokými finančnými nákladmi na nákup nástrojov, keďže deti počas 
štúdia prechádzajú z menších ¼ - nástrojov na väčšie.  

• Nákup rekvizít a potrieb pre tanečné vystúpenia žiakov v MČ Rača. Nákup rekvizít 
a potrieb prispeje k skvalitneniu tanečných vystúpení žiakov v MČ Rača pri rôznych 
príležitostiach, napr. v rámci Račianskeho vinobrania, Mesiaca úcty k starším či na 
vianočných trhoch. 

• Podpora reprezentácie račianskych žiakov na prestížnej celoslovenskej súťaži 
v komornej hre Musica camerata Ján Albrecht.  
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Požadovaný účel: Zakúpenie hudobných nástrojov /huslí, violončiel/, zakúpenie rekvizít na 
tanečné vystúpenia, uhradenie účastníckych poplatkov na prestížnej celoslovenskej súťaži 
v komornej hre Musica camerata Ján Albrecht. 
Začiatok projektu:   júl 2016 
Koniec projektu:   november 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:  1 500 € 
Požadovaná výška dotácie:  1 000 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
 2012 -  660 €  interpretačná súťaž Anemos v Ríme 
 2013 -  650 €  zakúpenie violončiel    
 2015 -  900 €  zakúpenie violončela, stojanov   
 2016 -  500 €  zakúpenie maliarskych stojanov , sušičky výkresov, úhrada účastníckych   
                        poplatkov      
 
Iné zdroje financovania projektu: ZUŠ Vrbenského 1, vlastné zdroje 
 
Odporúčaná výška dotácie :           500 € 

2: 
 

Predkladateľ                     OZ Literárny klub Rača  
 
Sídlo organizácie:         Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Antónia Maštenová 
            
Názov projektu:             Literárno – vzdelávacie aktivity podporujúce komunitné  
                                           vzťahy pre širokú občiansku verejnosť 
     
Projekt doru čený dňa:     28.6.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 

               Zapojenie občanov do kultúrnych aktivít spojených s literatúrou podporujúcich 
harmonický životný štýl, pozitívny osobnostný rozvoj jedincov ako aj vzájomných vzťahov 
občianskej komunity. Literárny klub Rača kladie dôraz na uchovanie a rozvíjanie miestnych 
tradícií a spájanie všetkého račianskeho, prezentácie diel najmä s prvkom súvislosti k našej 
mestskej časti. Postupne sa snaží zapájať aj vystúpenia žiakov ĽŠU, viacgeneračné stretávanie 
na platforme neformálnosti, ale s mnohonásobným obohatením ducha. 
 
  
Opis projektu:  
Baterkové sprievody račianskym lesom pre deti si získali veľkú popularitu, v ktorej by OZ 
Literárny klub Rača rado pokračovalo a rozšírilo ich na prechádzky spojené 
s oboznamovaním sa s  históriou Rače a jej významnými udalosťami i prírodou. Je pripravená 
verzia aj iba pre dospelých, event v nemeckom jazyku. Pripravuje sa prednáška víťazky 
kategórie astronómia celosvetovej súťaže mladých talentov Intel ISEF, M. Brchnelovej, 
navrhnutej na ocenenie račianske srdce, ktorá sa pre jej študijnú zaneprázdnenosť nemohla 
v I. polroku 2016 uskutočniť.  
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Požadovaný účel: odmena pre prednášajúceho 4 x 50 €, materiálno – technické zabezpečenie 
lampášového sprievodu.  
    
Začiatok projektu:    september 2016 
Koniec projektu:    december 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   1 000 € 
Požadovaná výška dotácie:                 800 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 - 500 €, odmena pre prednášajúceho, doprava  
2016 - 300 €, odmena pre prednášajúceho  
             
Odporúčaná výška dotácie:               200 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 
 
3: 
 
 
Predkladateľ:                      OZ Rodinné centrum Ráčik 

 
Sídlo organizácie:            Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava   
      
Štatutárny zástupca:           Monika Rothová 
 
Názov projektu:                   Sme v pohybe   
 

Projekt doru čený dňa:        30.6.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 
OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské centrum Ráčik 
z iniciatívy mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného 
pre mamy, deti a celé rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača a Krasňany. Centrum 
funguje na dobrovoľníckej báze mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách určených 
pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. Rodinné centrum Ráčik tak môže slúžiť obyvateľom 
MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného času. 
 
Opis projektu: 
 
 

Pohybové pomôcky do herne a kurzy 
Veľmi obľúbeným prvkom v herni je u detí suchý bazén s guličkami a šmykľavkou. 
Pôvodný bazén sa roztrhal a je nepoužiteľný, z prostriedkov dotácie plánujú zakúpiť 
nový. Taktiež karimatky, ktoré sa používajú pri kurzoch na cvičení detí a mamičiek sú 
opotrebované a je potrebné dokúpiť 10 nových. 
„Stará jedáleň“ 
Na základe dlhodobej spolupráce 3 občianskych združení v Rači ( Rodinné centrum 
Ráčik, OZ Mládež ulice, OZ Varianty) a aktívnych občanov/ rodičov vznikla iniciatíva 
ktorá v súčasnosti čaká na spracovanie žiadosti na MV SR ako občianske združenie - 
„Stará jedáleň“. 
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            Cieľom občianskeho združenia „ Stará jedáleň“  je v spolupráci s MČ Rača a BSK         
            získať priestory  bývalej školskej jedálne pri SOŠ Masmediálnych a IŠ na Kadnárovej          
            ulici, ktorej vlastníkom je BSK na dlhodobý prenájom za účelom zriadenia centra    
            zameraného na mladých ľudí žijúcich v MČ Rača a okolí. 
             
Požadovaný účel: 
            

Zakúpenie suchého bazénika na guličky  300 € 
Karimatky 10 ks    100 €  
Brigáda na vyčistenie areálu starej jedálne: 
Pracovné pomôcky    200 € 
Odvoz odpadu            1.000 € 
Sanácia strechy starej jedálne             3.400 € 
 

Pozn.: Na projekt v bode 2 má OZ podanú žiadosť aj v sociálnej oblasti.  
 
 
Začiatok projektu:    september 2016 
Koniec projektu:    november  2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   30. 000 € 
Požadovaná výška dotácie:                 5.000 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2013 -     600 €  V Ráčiku to žije  
2013 -  1.200 €  Športuje celá rodina    
2014 -     100 €  Začíname s Montesori   
2014 -     700 €  Veselo v Ráčiku 
2015 -     500 €  Ráčik je tu pre všetkých 
2015 -     450 €  Ráčik športuje 
2015 -     300 €  Račianske Rýchle šípy 
                         
Odporúčaná dotácia: 150 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: Magistrát Hl. mesta Bratislavy, Nadácia ZSE, dotácia BSK, 
Nadácia Pontis, vlastné zdroje 300 €,  
 
 
 
4: 
 
 
Predkladateľ:                      Slovenský zväz záhradkárov Rača 

 
Sídlo organizácie:            SZZ ZO 3-2 Rača, Hany Meličkovej 25, Bratislava  
      
Štatutárny zástupca:           Jozef Kalužay 
 
Názov projektu:                   Výstava ovocia,  zeleniny a kvetov, 34. ročník  
 

Projekt doru čený dňa:        4.3.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
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Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sú mimoriadne obľúbené u verejnosti a hojne navštevované.  
V minulom roku bola návštevnosť 1056 osôb (sobota 660, nedeľa 396) s 225 exponátmi a 15  
vystavovateľmi. 
 
Opis projektu: 
Cieľom výstavy je poukázať na  možnosti pestovania zeleniny, ovocia a kvetov v domácich  
podmienkach, ale aj oboznámiť prípadných záujemcov z radov návštevníkov s pomológiou,  
ochranou, či spôsobom pestovania rastlín v regióne. 
Výstava napomôže zvyšovaniu odbornej úrovne návštevníkov, ich oboznámenie s novými  
odrodami sadivového materiálu, novými trendmi v záhradkárstve.  
 
Požadovaný účel: materiálno – technické zabezpečenie výstavy (košíky, vázy, výzdoba, čistiace  
potreby, poštovné) 
 
Začiatok projektu:    9. september 2016 
Koniec projektu:              11. september 2016 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:   300 € 
Požadovaná výška dotácie:              200 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2013 -     200 €  Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Vinobranie  
2014 -     200 €  Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Vinobranie 
2015 -     200 €  Výstava ovocia, zeleniny a kvetov - Vinobranie                         
 
Odporúčaná dotácia: 200 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 100 €   
 
 
5: 
 
 
Predkladateľ:                      OZ Varianty 

 
Sídlo organizácie:            Na Grunte 5, 831 52 Bratislava   
      
Štatutárny zástupca:           Mgr. Radka Kukurugyová 
 
Názov projektu:                  Publikácia Ako maliari vidia svet 
 

Projekt doru čený dňa:       26.04.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 
Občianske združenie Varianty ponúka varianty vo vzdelávaní detí aj dospelých.  
Činnosti OZ Varianty: 

- Tvorba a realizácia preventívnych, animačných a voľnočasových programov 
- Poskytovanie pedagogickej činnosti v oblasti tvorivej dramatiky 
- Organizovanie kurzov, seminárov a prednášok 
- Poskytovanie odborného poradenstva vo vzťahoch a výchove, koučingu a konzultácií 
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Opis projektu:  
OZ Varianty žiada o poskytnutie finančnej dotácie na vydanie publikácie o výtvarnom umení 
„Ako maliari vidia svet“. 
Publikácia priblíži tvorivým a interaktívnym spôsobom deťom i dospelým výtvarné umenie 
vybraných slovenských autorov. Každému autorovi venujú 4 strany tvorivého a hravého textu, 
obrázkov a aktivít. Čitatelia sa nenásilným spôsobom dozvedia o živote, tvorbe a konkrétnych 
výtvarných dielach zvolených umelcov. Súčasťou koncepcie publikácie sú aj vysvetlené 
pojmy zo sveta výtvarného umenia, ktoré korešpondujú s učivom výtvarnej výchovy na ZŠ.  
 
Požadovaný účel: Vydanie publikácie o výtvarnom umení „Ako maliari vidia svet“ 
 
Začiatok projektu:   február 2016 
Koniec projektu:   október 2016 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:  7.000 € 
Požadovaná výška dotácie:  1 500 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 -  100 €  materiálne zabezpečenie divadelného predstavenia   
2016 -  300 €  zakúpenie reflektora, 2 ks vešiakov a prenájom sály   
2016 -  250 €  „ Poradenstvo pre rodičov v oblasti prevencie výchovných problémov“ –       
                       oblasť školstva 
          
Iné zdroje financovania projektu:  
Blueber.sk, Murexin.sk, na vidieku.sk, Zubro.sk, Vydavateľstvo Matice slovenskej 
 
Odporúčaná výška dotácie : 200 €        
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5. Stanoviská stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2011– oblasť kultúry 
 

 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- OZ Literárny klub Ra ča - vo výške    200 €  
- OZ Rodinné centrum Ráčik  - vo výške   150 € 
- Slovenský zväz záhradkárov Rača - vo výške                  200 € 
- OZ Varianty -  vo výške     200 € 

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

- OZ Hudbou pre radosť - vo výške                   500  € 
 
 

 

A 

  

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

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- OZ Literárny klub Ra ča - vo výške    200 €  
- OZ Rodinné centrum Ráčik  - vo výške   150 € 
- Slovenský zväz záhradkárov Rača - vo výške                  200 € 
- OZ Varianty -  vo výške     200 € 

 
 

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

- OZ Hudbou pre radosť - vo výške                   500  € 
 
 

 

A 

  

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

     

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


