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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

- KENGURA, o. z. – vo výške    2.000,- € 
- ŠK Krasňany, o. z. – vo výške    1.000,- € 
- FK Rača, o. z. – vo výške     1.500,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške      600,- € 
- BMX klub Ra ča, o. z. – vo výške       900,- € 
- MAC klub Ra ča, o. z. – vo výške               1.500,- € 
- Šach klub Krasňany – 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 dotácie pre: 

- ŠK pre radosť, o. z. – vo výške    300,- € 
- ŠK pre radosť, o. z. – vo výške    300,- € 
- Perun, o. z. – vo výške     300,- € 
- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške   300,- € 

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

- KENGURA, o. z. – vo výške    2.000,- € 
- ŠK Krasňany, o. z. – vo výške    1.000,- € 
- FK Rača, o. z. – vo výške     1.500,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške      600,- € 
- BMX klub Ra ča, o. z. – vo výške       900,- € 
- MAC klub Ra ča, o. z. – vo výške               1.500,- € 
- Šach klub Krasňany – vo výške       500,- € 
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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 2016 boli 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 KŠKŠ a PV mali k dispozícii 
na prerozdelenie sumu 26.250 €, čo činí 75% z celkovej sumy 35.000 €. 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 €. V prvom termíne boli pridelené dotácie vo 
výške 25.800 € a v druhom termíne zostala na prerozdelenie suma 9.200 €.   
Takmer všetky organizácie a kluby ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 
športových podujatí a akcií na území MČ Bratislava - Rača, v minulosti už o dotácie žiadali. 
Podmienky stanovené v zmluvách o poskytnutí dotácie si plnili a všetci žiadatelia majú voči 
MČ vyrovnané pohľadávky do lehoty splatnosti.  
Športové kluby VK ZK IMA, Kengura a Šachový klub Krasňany sa pravidelne podieľajú na 
organizácii športových podujatí počas hodov a vinobrania. Športové kluby FK Rača a ŠK 
Krasňany ochotne a bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych 
a športových akcií. 
 
 
4. Materiál 
 
1. 
Predkladateľ:                       Klub priate ľov futbalu Kengura, občianske združenie 
 
Sídlo organizácie:  Trenčianska 18, 821 09 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Milan Adámek, predseda 
Názov projektu: Udržanie podmienok na športový rast detí a mládeže vo 

futbalovom klube FK Rača v roku 2016 
 
Opis projektu: 
Cieľom projektu je udržať podmienky na športový rast detí a mládeže vo futbalovom klube 
FK Rača aj v roku 2016. V klube je združených k 1.1.2016 v 11 mládežníckych kategóriách  
220 futbalistov od 4 do 19 rokov. Zabezpečiť tréningový proces pre 11 družstiev nie je 
jednoduché. Vďaka spolupráci s futbalovým klubom ŠK Krasňany majú mladí futbalisti 
možnosť od marca do novembra trénovať na ihrisku ŠK Krasňany, kde tréningový proces 
absolvujú hráči od kategórie U 6 po kategóriu U 13. Ihrisko v letných mesiacoch využívajú aj 
družstvá U 15 – U 19.  Kategórie U 15 – U 19 trénujú na ihrisku FK Rača. Všetky družstvá 
svoje domáce zápasy hrajú na ihrisku FK Rača. K tomu ešte využívajú viacúčelové ihriská 
s umelou trávou na Hubeného a na Tbiliskej. V zimných mesiacoch využívajú telocvične na 
Knihovníckej škole, Polygrafickom učilišti a na Strednej škole IT.  
Od roku 2015 v mesiacoch január - marec, kedy sa nedá trénovať na ihriskách s prírodnou 
trávou, si klub prenajíma  aj veľkú umelú trávu v CAŠ na Mladej Garde. Toto zimné obdobie 
je finančne náročné, ale ak chcú aby račianske deti športovo napredovali a udržali krok 
s konkurenčnými družstvami, je to nevyhnutné.  
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia občianskeho združenia 
Kengura o poskytnutie dotácie na zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy pre deti 
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a mládež a to na uhradenie štartovného na turnajoch, organizovanie turnajov, dopravu 
na zápasy, organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajov, prenájom telocviční 
a ihrísk, účasť na sústredeniach, nákup tréningových pomôcok a tréningovej výstroje, 
na výrobu reklamných predmetov, nákup materiálneho vybavenia a na uhradenie 
poplatkov futbalovému zväzu. 
Začiatok projektu:   1. január 2016 
Koniec projektu:   31. december 2016 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  45.800 € 
Požadovaná výška dotácie:   4.500 € 
Odporúčaná výška dotácie:   2.000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 – 7 500 € 
r. 2014 – 7 600 €  
r.2015 –  8 000 € 
r. 2016 – 6 000 € na rovnaký účel a projekt 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
2. 
Predkladateľ:  ŠK Krasňany, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Riazanská 6, 831 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Rudolf Kovár  
Názov projektu:  Materiálno technické zabezpečenie chodu klubu  
Opis projektu:  
Futbalový klub pôsobí od roku 1955 a v Krasňanoch sa venuje futbalu. Ihrisko na ktorom 
hráva uvedený oddiel sa nachádza na Peknej Ceste 2/A. Nakoľko je to jediné verejne 
prístupné športovisko v Krasňanoch, ktoré je súčasťou MČ Bratislava – Rača, prognózou 
členov a vedenia klubu je vytvoriť vhodné športové priestranstvo pre obyvateľov Rače, ale aj 
obyvateľov Bratislavy. Vďaka ochote MÚ Rača sa darí udržiavať hraciu plochu a okolie 
štadióna v dobrom stave. 
Družstvu ŠK Krasňany sa v sezóne 2015/2016 podarilo postúpiť do vyššej súťaže 5. Ligy 
Bratislava mesto. Družstvo mužov tvoria poväčšine hráči s trvalým bydliskom v mestskej 
časti Bratislava – Rača a na svojich zápasoch sa teší početnej diváckej kulise, zloženej 
z račianskeho obyvateľstva. Vo vyššej súťaži sa ráta s vyššími nákladmi na chod mužstva 
spojených s materiálnym vybavením, štartovným do súťaží a odmien pre rozhodcov. 
Požadovaný účel: Štartovné do súťaží, náklady na športovú činnosť, výstroj hráčov 
a materiálne vybavenie. Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa zaväzujú bezplatne  
poskytnúť hraciu plochu a šatňu mládežníckym družstvám o. z. KENGURA. 

 

Začiatok projektu:   1.august 2016 
Koniec projektu:   15. december  2016 
Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta 2/A, Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:  20.550 €  
Požadovaná výška dotácie:                  2.000 € 
Odporúčaná výška dotácie:    1.000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013 -.2 000 € 
r. 2014 - 4 200 €  
r. 2015 - 3 200 € 
r. 2016 - 4 000 € 
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 

3. 
Predkladateľ:  Volejbalový klub ZK IMA, ob čianske združenie 
Sídlo organizácie:  Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Balacenková, predseda 
Názov projektu:             Račianske deti súťažia v M SR OB vo volejbale 
 
Opis projektu:  
Hlavným cieľom činnosti 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 jej kvalitnému životnému štýlu do ďalšieho života. Vychovávať 
čestných, pracovitých, vzdelaných a empatických mladých ľudí so zmyslom pre fair play. 
V rámci kolektívu organizácie ZK IMA VK Bratislava – Rača trénuje celkom 64 členov 
z mestskej časti Bratislava – Rača v 5. družstvách račianskych detí a mládeže, ktorí sú 
pravidelne trénovaní už od roku 1998 kvalifikovanými volejbalovými trénermi. 
V súťažnej sezóne 2014/2015 sa umiestnili na 3.mieste v súťaži SVF M SR Oblasť Bratislava 
v kategórii II. Liga ženy a staršie žiačky.  
VK IMA združuje staršie dievčatá, kadetky, staršie a mladšie žiačky, starších chlapcov. 
Družstvá uvedených kategórií trénujú 3 až 4 krát týždenne.  
V súťažnej sezóne 2015/2016 sa umiestnili na M SR Oblasť Bratislava riadené SVF mladšie 
žiačky prípravky na 7.mieste/16; staršie žiačky na 7.mieste/12; kadetky na 7.mieste/11; 2.liga 
ženy na 5.mieste/11; muži BVL 4.mieste/9.  
V súťažnom ročníku 2016/2017 budú súťažiť v M SR OB dievčatá 2.liga ženy, juniorky 
2.liga M SR OB, kadetky M SR OB, staršie žiačky M SR OB s hráčkami kategórie mladšie 
žiačky a volejbalová prípravka, Bratislavská volejbalová liga /BVL - chlapci/muži/. 
Okrem súťažných zápasov organizujú členovia klubu nesúťažné volejbalové turnaje 
v spolupráci a s podporou MÚ MČ Bratislava – Rača a to Hodový a Vinobranecky 
medzinárodný volejbalový turnaj (14 turnajov od 2001 do roku 2015) chlapcov a dievčat 
prípravky /detí od 8 do 13 rokov, starších dievčat a starších chlapcov/. V septembri 2016 
plánujú uskutočniť už 15.ročník „Medzinárodný Vinobranecky turnaj pre juniorky a ženy pri 
príležitosti vinobrania v Rači“.  
Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prenájmov telocviční na zabezpečenie 
kvalitného tréningového procesu. 

 
Začiatok projektu:   september  2016 
Koniec projektu:   december 2016 
Miesto realizácie projektu:      ZŠ Tbiliská  a SŠ de La Salle 
Celkový rozpočet projektu:  5.270 € 
Požadovaná výška dotácie:  1.430 € 
Odporúčaná výška dotácie:     600 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2015 - 800 € 
r. 2016 - 600 € na rovnaký účel 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 
príspevky. 
 
4. 
Predkladateľ:  Futbalový klub Rača, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Černockého 2, 831 05 Bratislava  
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Štatutárny zástupca: Branko Kovačič, predseda 
Názov projektu: Materiálno - technické zabezpečenie chodu klubu pre 

Futbalový klub Rača 
 
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. Okrem pôsobenia v tejto náročnej súťaži sa mužstvo zúčastňuje aj súťaže 
Slovenského pohára a rôznych turnajov. FK Rača pôsobí v športovom areáli na Černockého 2, 
ktorý má v správe Mestská časť Bratislava – Rača. 
Činnosť klubu prispieva k zmysluplnému vypĺňaniu voľnočasových aktivít a taktiež 
k rozširovaniu možnosti relaxácie a oddychu obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača. 
Náklady na údržbu areálu značne prevyšujú rozpočet futbalového klubu a tým nezostávajú 
klubu financie na optimálne zabezpečenie a materiálne vybavenie.  
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
poskytnutie dotácie na štartovné do súťaží a náklady na športovú činnosť, výstroj 
hráčov a materiálne vybavenie. 

Začiatok projektu:   Júl 2016 
Koniec projektu:   December 2016 
Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 05 Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  10.500 €  
Požadovaná výška dotácie:    5.000 € 
Odporúčaná výška dotácie:    1.500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r. 2013 - 10.000 € 
r. 2014 -   7.000 € 
r. 2015 -   9.500 € 
r. 2016 -   8.000 €  

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

5. 
Predkladateľ:                       Športový klub Račišdorf, občianske združenie 
Sídlo organizácie:             Na pasekách 16, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:            Marcel Laurinský, predseda 
Názov projektu:     Podpora ŠK Račišdorf, štartovné v súťaži  
 
Opis projektu:  
Občianske združenie Športový klub Račišdorf sa venuje sálovému futbalu. Pôsobí v MČ od 
svojho vzniku na prelome rokov 2009/2010, už viac ako päť rokov. Za ten čas si našiel 
svojich členov a sympatizantov z obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Rača, ktorí svoj 
voľný čas trávia plnohodnotne, rozvíjajú a podporujú svoj vývoj a zdravý životný štýl 
aktívnym oddychom. ŠKR si zakladaná na výborných medziľudských vzťahoch a 
príjemnom trávení voľného času, ktoré rozvíja aj mimo svojich tradičných aktivít, akými sú 
súťažné zápasy alebo tréningy. Športový klub sa aj vďaka svojmu názvu prezentuje ako 
spoločenstvo ľudí reprezentujúcich Mestskú časť Bratislava - Rača, čím priamo ovplyvňuje 
verejnú mienku a propaguje MČ. V prípade mediálnej propagácie bude Mestská časť 
Bratislava – Rača spomenutá ako dôležitý a hlavný partner Športového klubu Račišdorf. 
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
poskytnutie dotácie na uhradenie štartovného do súťaží. 
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Začiatok projektu:   Január 2016 
Koniec projektu:   December 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača,  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  1517 € 
Požadovaná výška dotácie:  1517 € 
Odporúčaná výška dotácie:    300 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2013  - 2.000 € 
r. 2014  -    500 € 
r. 2015  -    500 € 
r. 2016 -     300 € na rovnaký účel 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
 
6. 
Predkladateľ:                      BMX klub Rača, o. z.  
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 2016 

Opis projektu: 
BMX klub Rača bol založený 9.12.1985, t. j. takmer pred 31 rokmi. Na území mestskej časti 
Rača pôsobí od roku 1986.  
Počas tohto obdobia reprezentoval MČ Rača prostredníctvom účasti a úspechov svojich 
športovcov na stovkách pretekov na Slovensku a v zahraničí, vrátane Majstrovstiev sveta a 
Európy, pretekov Európskeho pohára, majstrovstiev Slovenska, Slovenského pohára. Bol 
usporiadateľom minimálne 122 pretekov Slovenského pohára a 22 pretekov majstrovstiev 
Slovenska. V dňoch 12.-14.9.2003 (Račianske vinobranie) boli usporiadateľmi 3. a 4. kola 
(finále) Európskeho pohára BMX, na ktorom bola účasť 234 pretekárov zo 14 krajín.  
BMX klub Rača sa dlhodobo úspešne venuje športovej príprave detí a mládeže a usporadúvaniu 
pretekov pre uvedené vekové kategórie. Vybudovaním a udržiavaním trate BMX v Rači vytvára 
priaznivé podmienky aj na voľno-časové športovanie detí, mládeže i dospelých občanov MČ 
Bratislava – Rača, ktorí nie sú členmi BMX klubu Rača.  
V BMX klube Rača sú úspešní mládežnícky športovci, ktorí sú v rámci Slovenského zväzu 
cyklistiky zaradení do centra talentovanej mládeže BMX, do mládežníckeho reprezentačného 
družstva Slovenska (Challenge BMX).  
V tejto činnosti chcú naďalej aj v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Rača úspešne 
pokračovať.  
Usporiadateľ nižšie uvedených pretekov je BMX klub Rača: Je predpoklad že aj v spolupráci s MČ 
Bratislava – Rača:  
1. Račiansky pohár BMX, 10.9.2016. Na týchto pretekoch štartujú pretekári BMX v šiestich 
mládežníckych kategóriách (chlapci a dievčatá) vo veku od 5 rokov do 16 rokov, juniori – 17-18 
roční a muži, ženy od 19 r., a dve až tri kategórie cruiser junior do 16 a 29 r. a tiež cruiser masters od 
30 rokov. Spolu je to 10 kategórií. Prví traja pretekári z každej kategórie získajú trofeje - športové 
poháre. Výsledky z týchto pretekov sa všetkým pretekárom započítajú do celoročnej súťaže 
Slovenský pohár BMX, ako body za 7. kolo SL.P BMX.  
2. Osobitnou súčasťou Račianskeho pohára sú aj preteky športovcov z radov školskej mládeže, ktorí 
nie sú organizovaní v cyklistických kluboch. Do kategórií budú rozdelení podľa vekovej štruktúry 
prihlásených na preteky. Prví traja pretekári z každej kategórie získajú trofeje - medaily.  
3. Slovenský pohár BMX 8. kolo, 11.9.2016. Na týchto pretekoch štartujú registrovaní pretekári 
BMX v šiestich mládežníckych kategóriách (chlapci a dievčatá) vo veku od 5 rokov do 16 rokov, 
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juniori – 17-18 roční a muži, ženy od 19 r., a tri kategórie cruiser junior do 16 rokov, do 29 rokov a 
cruiser masters od 30 rokov. Spolu je to 10 kategórií. Prví traja pretekári z každej kategórie získajú 
trofeje - športové poháre a všetci pretekári body do celoročnej súťaže Slovenský pohár BMX, ako 
body za 8. kolo SL.P BMX.  

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie pretekov, nákup ocenení pre víťazov 
a účastníkov pretekov a zdravotné zabezpečenie preteku. 
  
Začiatok projektu:     9.september  2016 
Koniec projektu:   11.september  2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača, Hečkova 3  
Celkový rozpočet projektu:  1. 790 €  
Požadovaná výška dotácie:    900 € 
Odporúčaná výška dotácie:      900 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r. 2013 - 750 € 
r. 2014.- 950 € 
r. 2015 - 950 € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské  
príspevky. 
 
 
7. 
Predkladateľ:                       OZ MAC Rača – Maratón atletický klub Rača 
Sídlo organizácie: Dopravná 21, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Dušan Štancel, predseda 
Názov projektu: Dajme deťom radosť z pohybu 
 
Opis projektu: 
Športový klub MAC Rača je otvorený pre všetkých občanov Rače a Bratislavy. 
Zámerom klubu je zapojenie čo najväčšieho počtu detí a mládeže do pravidelných 
pohybových aktivít. Športovaním sa zástupcovia klubu prostredníctvom fundovaných 
trénerov snažia usmerňovať mládež a odbúravať rizikové faktory ako kriminalita a drogy. 
Klub usporadúva a organizuje športové podujatia pre širokú verejnosť, ale aj rôzne prednášky 
a školenia so zameraním na zdravý životný štýl. Klub úzko spolupracuje s MČ Bratislava – 
Rača pri organizovaní športových podujatí ako Račiansky polmaratón a Račianska desiatka, 
Medziškolská račianska olympiáda a Rozlúčka so starým rokom na Rendezi. 
Svoju činnosť klub zameriava hlavne na školskú mládež. Činnosť klubu sa nezameriava iba 
na vrcholový šport, ale v prevažnej miere sa venuje hlavne rizikovým skupinám mládeže. 
Mládežníci sa pravidelne zúčastňujú rôznych atletických súťaží na Slovensku a svojimi 
výsledkami vzorne reprezentujú MČ Bratislava – Rača. 
Požadovaný účel: Materiálno - technické zabezpečenie klubu, dovybavenie klubu, 
preplatenie časti nákladov vzniknutých s organizovaním letného tematicko – športového 
pohybu vo Vysokých Tatrách určeného pre členov MAC Rača, preplatenie časti 
nákladov na ubytovanie, stravu a cestovných nákladov.  
 
Začiatok projektu:    1. júl 2016  
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Koniec projektu:    15. december 2016 
Miesto realizácie projektu: MČ Bratislava – Rača, ZŠ Tbiliská, Mladá Garda, 

Vysoké Tatry  
Celkový rozpočet projektu:   5.000 € 
Požadovaná výška dotácie:   1.500 € 
Odporúčaná výška dotácie:                           1.500 €    

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r. 2013 - 1.000 € 
r. 2014 -        0 € 
r. 2015 -        0 € 
   
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské   
príspevky. 

 
8. 
Predkladateľ:  OZ ŠK pre Radosť  
Sídlo organizácie:  Jelenecká 47/D, 949 01 Nitra 
Štatutárny zástupca: Anna Prieložná, predseda 
Názov projektu:             Cross Country Baba-Kamzík-Horský beh pohorím Malých          
                                     Karpát  17. ročník  
Opis projektu:  
Občianske združenie sa zaoberá organizáciou bežeckých podujatí. Jedným z pretekov, ktoré 
klub spoluorganizuje, je aj  Cross Country Baba-Kamzík. Jedná sa o bežecké športové 
podujatie určené širokej verejnosti. Pretek zahŕňa troje preteky na troch rôznych tratiach so 
spoločným cieľom na Kamzíku. Jeden z pretekov sa volá Rača-Kamzík. Štart pretekov bol 
nad amfiteátrom v Rači. Z Rače sa bežala najkratšia trať v dĺžke 16 km.  
V rámci podpory mládežníckeho športu boli na tejto trati vyhlásené aj kategórie juniorov 
a junioriek. Mládež platí iba symbolické - dotované štartovné 3 €. Rodiny platia zvýhodnené 
zľavnené štartovné. 
Behy majú formu preteku, avšak ako už z názvu vyplýva, na podujatiach sa organizátori 
snažia propagovať šport ako aktivitu, ktorú robia pre Radosť. Pre Radosť z pohybu 
a spoločného času stráveného v prírode. Súťaženie je až na poslednom mieste. Podujatie sa 
koná v spolupráci s MČ Bratislava - Rača a je súčasťou jediného Slovenského pohára 
v horskom behu. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo vyše 700 aktívnych účastníkov. Podujatie 
má štatút Majstrovstiev SR v horskom behu 2016. 
Požadovaný účel: Uhradenie časti nákladov spojených s organizáciou bežeckého 
podujatia Cross Baba - Kamzík 2016 - ceny pre víťazov, organizačné zabezpečenie 
výroba reklamných tri čiek, občerstvenie pre bežcov a propagáciu. 

Začiatok projektu:   17. apríl 2016 
Koniec projektu:   17. apríl 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
Celkový rozpočet projektu:  14.620 € 
Požadovaná výška dotácie:       600 € 
Odporúčaná výška dotácie:       300 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r.2014 – 700 € 
r.2015 – 600 € 
Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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9. 
Predkladateľ:  OZ ŠK pre Radosť 
Sídlo organizácie:  Jelenecká 47/D, 949 01 Nitra 
Štatutárny zástupca: Anna Prieložná, predseda 
Názov projektu:                    Dračí kros a Dráčikovský kros, 5. ročník.     
                                          
 
Opis projektu:  
Dračí kros je športové podujatie určené širokej verejnosti. Preteky prebiehajú dvoch na 
rôznych tratiach so spoločným štartom a cieľom v Areály pod horárňou, 15 km určené 
skúseným bežcom a 5 km pre začiatočníkov. Na 5 km trati sa beží aj kategória „beh so psom“. 
Dráčikovský kros sú preteky pre deti do 15 rokov na rôznych tratiach podľa veku.  
Tento pretek podporuje športovanie detí a mládeže. Toto športové podujatie má charakter 
rodinnej akcie. Myšlienka, trate a sprievodný program sú koncipované tak, aby prilákali 
rodiny s deťmi. Zároveň sa takto snažíme motivovať k športovej aktivite nielen dospelých ale 
aj deti a prebúdzať v nich talent pre horský beh.  
Týmto spôsobom chcú organizátori priblížiť horský beh rodinám a predstaviť im aké 
možnosti ponúkajú Malé Karpaty rozprestierajúce sa nad Bratislavou. 
Požadovaný účel: Uhradenie časti nákladov spojených s organizáciou bežeckého 
podujatia Dračí kros 2016 - ceny pre víťazov, organizačné zabezpečenie výroba 
reklamných tri čiek, občerstvenie pre bežcov a propagáciu. 

Začiatok projektu:   23.október 2016 
Koniec projektu:   23.október 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
Celkový rozpočet projektu:  5.710 € 
Požadovaná výška dotácie:     600 € 
Odporúčaná výška dotácie:     300 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r.2014 – 700 € 
r.2015 – 600 € 
 
Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 
10. 
Predkladateľ:  OZ Perun  
Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 
Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 
Názov projektu: Račiansky kros 2016 
 
Opis projektu:  
Občianske združenie už 5 rokov podporuje, spoluorganizuje a organizuje bežecké podujatia 
pre rekreačných aj výkonnostných bežcov. Členovia občianskeho združenia sa snažia bežcom 
vytvoriť podmienky, aby sa im behanie a šport ako taký zapáčil a venovali sa mu či už pre 
radosť alebo pre zlepšenie svojho zdravia. 
Cieľom projektu je zorganizovať 5. ročník úspešného športového podujatia určeného širokej 
verejnosti. Cieľom projektu je pritiahnuť návštevníkov z celej Bratislavy a hlavne mestskej 
časti Bratislava - Rača do lesov Malých Karpát. Beh bude mať formu preteku, avšak na 
podujatiach sa snažia propagovať šport ako aktivitu, ktorá sa robí pre radosť z pohybu a 
spoločného času stráveného v prírode. Súťaženie je až na poslednom mieste. 
 



 11 

Požadovaný účel dotácie: 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:   11. jún 2016 
Koniec projektu:   11. jún 2016 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
Celkový rozpočet projektu:  1680 € 
Požadovaná výška dotácie:    760 € 
Odporúčaná výška dotácie:    300 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: neboli poskytnuté dotácie 
 
Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

 

11. 
Predkladateľ:  Šachový klub Krasňany 
Sídlo organizácie:  Hlinícka 15, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca:      Mgr. Juraj Petreje, predseda 
Názov projektu: Doplnenie a obnova šachového materiálu na podporu súťaží, 

na tréning a vzdelávanie, evidenciu partií a riadenie súťaží 
 
 
Opis projektu:  
Šachový klub Krasňany je klub zaoberajúci sa propagáciou šachu na území Mestskej časti 
Bratislava – Rača. Členovia vedú šachový krúžok pre deti na ZŠ s MŠ J,A. Komenského 
a svoju klubovú činnosť vykonávajú v Krasňanskej besede. Členovia klubu sa zúčastňujú 
súťaží riadených Slovenským šachovým zväzom a rôznych turnajov v zahraničí. V spolupráci 
s Mestskou časťou Bratislava – Rača pravidelne organizujú šachový turnaj pre žiakov 
základných škôl pod názvom Račianska Veža a v rámci Račianskeho vinobrania družobnú 
šachovú súťaž so šachistami z rakúskeho Golsu. 
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
finančnú dotáciu na nákup nových šachových súprav, šachových hodín, magnetickej 
tabule a figúrok, prenosného počítača, tlačiarne a projektora a na zabezpečenie účasti 
v šachových turnajoch. 
 
Začiatok projektu:   júl 2016 
Koniec projektu:   október 2016 
Miesto realizácie projektu: Krasňanská beseda, ZŠ s MŠ Hubeného  
Celkový rozpočet projektu:                 800 € 
Požadovaná výška dotácie:    800 € 
Odporúčaná výška dotácie:   500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r. 2014 - 500 € 
r .2015 - 300 € 
Iné zdroje financovania projektu:  vlastné zdroje 
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5. Stanoviská stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2011– oblasť šport 
 

 
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- ŠK pre radosť, o. z. – vo výške    300,- € 
- ŠK pre radosť, o. z. – vo výške    300,- € 
- Perun, o. z. – vo výške     300,- € 
- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške                   300,- € 

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

- KENGURA, o. z. – vo výške    2.500,- € 
- ŠK Krasňany,o. z. – vo výške    1.000,- € 
- FK Rača, o. z. – vo výške     2.000,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške      600,- € 
- BMX klub Ra ča, o. z. – vo výške       900,- € 
- MAC klub Ra ča, o. z. – vo výške       700,- € 
- Šach klub Krasňany – vo výške       500,- € 
 

A 

  

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

a)  starostovi MČ Bratislava – Rača schváliť dotácie pre: 

- ŠK pre radosť, o. z. – vo výške    300,- € 
- ŠK pre radosť, o. z. – vo výške    300,- € 
- Perun,o.z. – vo výške     300,- € 
- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške                   300,- € 

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

- KENGURA, o. z. – vo výške    2.500,- € 
- ŠK Krasňany, o. z. – vo výške    1.000,- € 
- FK Rača, o. z. – vo výške     2.000,- € 
- Volejbalový klub VK ZK IMA – vo výške      600,- € 
- BMX klub Ra ča, o. z. – vo výške       900,- € 
- MAC klub Ra ča, o. z. – vo výške       700,- € 
- Šach klub Krasňany – vo výške       500,- € 
 

A 

  

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

     

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


