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1.      Návrh uznesenia  
 

  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 

 
dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
Priatelia detského centra, občianske združenie   500,- € 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača    400,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Rača   500,- € 

 

 
 
 
 
 
 
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 nasledovné organizácie:  
 

Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie   300,- € 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto  300,- €  

 
 

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

 
Priatelia detského centra, občianske združenie   500,- € 
Slovenský zväz invalidov  ZO Rača     400,- € 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Rača    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 2016 vyčlenených 5000,- €. 
(Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001). 
Podľa platného VZN č. 4/2011 bolo možné prideliť v prvom termíne 75% z celkovej 
rozpočtovanej sumy, t. j. 3750,- €. V prvom kole sme pridelili 3000,- €, čo predstavovalo           
60 %. V druhom kole je možné prideliť 40 %, čo predstavuje 2000,- €, ktoré navrhujeme 
prerozdeliť nasledovne: 
 

 
4. Materiál 
 
 

A 
Predkladateľ:  Priatelia detského centra, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  
Štatutárny zástupca: PhDr. Silvia Bronišová 
                                               (02/44 88 16 49, silvia.bronisova@gmail.com) 
Zodpovedná osoba:              PhDr. Mária Balážová 
                                               (0911/536 599, maria.balazova@vudpap.sk) 
Názov projektu:  „Krajšie prostredie pre naše deti“ 
Dátum doručenia žiadosti: 29.06.2016 
 
 

Opis projektu:  
Cieľom projektu je rozšírenie a materiálna podpora oddelenia pedagogického 
a psychologického poradenstva pre rodičov, žiakov a učiteľov, terapeutickej miestnosti pre 
deti a rodičov. Vzhľadom na zvýšený záujem rodičov Mestskej časti Bratislava–Rača 
o odborné služby v oblasti podpory vzdelávacieho procesu a psychologického zdravia detí, je 
potrebné zvýšiť kapacitu ich pracoviska a rozšíriť ho o nové, inovatívne prvky. 
Týmto projektom by chceli podporiť snahy Detského centra pri VÚDPaP poskytovať deťom 
s problémami v učení, správaní, emocionálnymi problémami a handicapmi adekvátnu 
starostlivosť s pozitívnym dopadom na školskú úspešnosť. 
Pre skvalitnenie ich práce je potrebné materiálno-technické zabezpečenie ich aktivít. Pre 
poradenstvo s deťmi predškolského a školského veku je nevyhnutný podnetový materiál. 
Finančnú dotáciu by chceli využiť na čiastočné zariadenie miestnosti novým a funkčným 
nábytkom s dostatočným odkladacím priestorom pre hry a najmä podnetový hravý materiál 
pre detských klientov centra.  
 

Požadovaný účel:  
- police na hračky:             180,- € 
- ostatný nábytok (pohovka):           180,- € 
- hry a podnetový materiál:            250,- €  
- koberec:                80,- € 
 

Začiatok projektu:    01.07.2016 
Koniec projektu:    30.10.2016 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava-Rača  
Celkový rozpočet projektu:              751,-€  
Požadovaná výška dotácie:      690,-€ 
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:      
rok 2016 - 1000,- € (oblasť ŽP – „Zdravé a bezpečné pieskovisko“) 
rok 2015 - 0,- € 
rok 2014 - 0,- € 
rok 2013 - 0,- € 
                                                                        
Iné zdroje financovania projektu: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
 

Odporúčaná výška dotácie:                           500,- €  
 
 

B 
Predkladateľ:  Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Rothová 
                                               (0907/ 151 560, mon.rothova@gmail.com) 
Zodpovedná osoba:              Ing. Monika Rothová 
                                               (0907/ 151 560, mon.rothova@gmail.com) 
Názov projektu:  „Ráčik rastie“ 
Dátum doručenia žiadosti: 30.06.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 
Opis projektu:  
Projekt má 2 čiastkové ciele a to umožniť pokračovanie niektorých už existujúcich aktivít a 
podujatí rodinného centra Ráčik (lampiónový sprievod, tvorivé dielne) a napomôcť 
naštartovaniu novej iniciatívy v rámci Rače zameranej na deti a mládež, do ktorej je Ráčik 
zapojený s názvom „Stará jedáleň“. 
Podrobný popis jednotlivých aktivít: 
1. Lampiónový sprievod – je známe tradičné podujatie, ktorého sa zúčastní cca 400 osôb a má 
veľký úspech. Celé rodiny si v rámci neho urobia prechádzku po Krasňanoch s krásnymi 
vysvietenými lampiónmi a následne si pozrú krátky kultúrny program. Podujatie je zamerané 
na udržiavanie spoločenského komunitného života a podporu tradícií. Z prostriedkov by 
chceli čiastočne kryť náklady na program na záver sprievodu. Žiadajú 100,- €. 
2. Tvorivé dielne pre deti a mamy – v ďalšom školskom roku by chceli otvoriť mimoriadne 
obľúbené detské dielne. Dielne sú určené pre detičky od 2 rokov a umožňujú deťom rozvíjať 
svoju obrazotvornosť, fantáziu, jemnú motoriku. Dielne pre deti by sa konali 1x do týždňa. 
Zároveň by chceli organizovať 1x mesačne večerné tvorivé dielne pre ženy na materskej, kde 
by si mohli rozprávať o materských problémoch a zrelaxovať sa pri tvorivej činnosti. 
Prostriedky dotácie by im čiastočne kryli náklady na nákup materiálu (výkresy, ceruzky, 
lepidlá, modelovacie hmoty  a iné pomôcky). Žiadajú 200,- €. 
3. Stará jedáleň – zámerom je zriadiť centrum zamerané na mladých ľudí žijúcich v Rači. 
Nízkoprahové zariadenie by poskytovalo otvorený a bezpečný priestor na trávenie voľného 
času pre staršie deti a mladých ľudí. Iniciatíva vznikla na základe dlhodobej spolupráce 3 
občianskych združení (Rodinné centrum Ráčik, Mládež ulice, Varianty). Chceli by 
zorganizovať brigádu na vyčistenie areálu starej jedálne, ktorá sa nachádza pri Strednej 
odbornej škole masmediálnych a informačných štúdii na Kadnárovej 7, budova je                          
vo vlastníctve BSK. Žiadajú 300,- € na nákup pracovných pomôcok na brigádu na vyčistenie 
areálu, na odvoz odpadu 1000,- € a na sanáciu strechy 3400,-€.  
 

Pozn.: Na projekt v bode 3 má OZ podanú žiadosť aj v oblasti Kultúra. 
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Požadovaný účel:  
- sprievodný program na lampiónovom sprievode:     100,- € 
- materiál na tvorivé dielne pre deti a mamy:     200,- € 
- pracovné pomôcky na brigádu na vyčistenie areálu:    300,- €       
- odvoz odpadu z brigády na vyčistenie areálu:   1000,- € 
- sanácia strechy starej jedálne:     3400,- € 
 

Začiatok projektu:    01.09.2016 
Koniec projektu:    15.12.2016 
Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava-Rača  
Celkový rozpočet projektu:              30000,- €  
Požadovaná výška dotácie:        5000,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:     
rok 2016 -        0,-€ 
rok 2015 -   500,- € - Ráčik je tu pre všetkých 
               -   450,- € - Ráčik športuje 
               -   300,- € - Račianske rýchle šípy                                                                        
rok 2014 -  100,- € - Pripraviť sa, pozor, štart – začíname s Montessori 
               -   700,- € - Veselo v Ráčiku 
rok 2013 -   600,- € - V Ráčiku to žije! 
               - 1200,- € - Športuje celá rodina 
 

Iné zdroje financovania projektu: Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Nadácia ZSE, 
Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Pontis 
 

Odporúčaná výška dotácie:                           300,-€  
 
 

C 
Predkladateľ:                             Slovenský zväz invalidov, ZO Rača, občianske združenie 
Sídlo organizácie:                       Albánska 14, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                  Ing. Ľubomír Mikoláš  
                                                     (0905/254 746, mikolas.lubomir@gmail.com) 
Zodpovedná osoba:                    Polakovičová Darina  
                                                      (0903/408 327) 
Názov projektu:                          „Rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne“ 
Dátum doručenia žiadosti:         16.05.2016 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2015:  podľa zmluvných podmienok 
 

Opis projektu: 
Združenie je založené na pomoc zdravotne postihnutým občanom z Rače. Je dobrovoľné, 
nepolitické združenie, ktoré organizuje pre svojich členov rekondičné pobyty, posedenie pri 
hudbe, výlety. Pomáha členom pri kompenzácii ich zdravotného postihu a pri ich lepšom  
uplatnení sa v spoločnosti. Slovenský zväz invalidov ZO Rača má v súčasnosti 490 členov, 
ktorí sú občania Rače. V októbri 2016 sa 50 členov organizácie zúčastní týždenného 
rekondičného pobytu v Liptovskom Jáne, za účelom upevnenia zdravia a získania energie do 
ďalších dní pri prechádzkach, spoločenských hrách,  návštevách historických miest a  kúpaní 
v termálnych vodách.   
 

Požadovaný účel:   
Príspevok na náklady spojené s čiastočnou úhradou dopravy pre 50 členov organizácie                        
na týždenný rekondičný autobusový zájazd do Liptovského Jána.  
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Začiatok projektu:                      09.10.2016 
Koniec projektu:             15.10.2016 

 Miesto realizácie projektu:         Liptovský Ján, hotel Ďumbier  
Celkový rozpočet projektu:                      1300,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                        400,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:    
rok 2016 - 350,- € 
rok 2015 - 300,- € 
rok 2014 - 250,- € 
rok 2013 - 150,- € 
                                                                                      

Iné zdroje financovania projektu:  účastníci zájazdu, organizácia SZL, Sorea 
 

Odporúčaná výška dotácie:                         400,- €  
 
 

D 
Predkladateľ:                             Jednota dôchodcov na Slovensku Bratislava-Rača,  
                                                     základná organizácia (ZO JDS Rača) 
Sídlo organizácie:                      Žarnovická 7,  831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                 PhDr. Alžbeta Capková  
                                                     (0905/137 447, bettyc@atlas.sk) 
Zodpovedná osoba:                   PhDr. Alžbeta Capková  
                                                     (0905/137 447, bettyc@atlas.sk) 

       Názov projektu:                         „Aktivitou a primeraným pohybom za zdravý životný   
   štýl seniorov“  

Dátum doručenia žiadosti:        23.06.2016 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 

Opis projektu: 
ZO JDS vznikla ako základná zložka celoštátnej organizácie JDS v roku 1996. Je súčasťou 
záujmovej spoločenskej organizácie dôchodcov, ktorá háji a zastupuje záujmy dôchodcov 
v celoštátnom meradle na ústrednej, krajskej, okresnej a miestnej úrovni. Pomáha seniorom 
pri zabezpečovaní a zlepšení ich životných podmienok na úseku sociálno-zdravotnom, 
kultúrno-spoločenskom a výchovno-vzdelávacom. Zúčastňuje sa športových a turistických 
zrazov, podieľa sa na organizovaní kúpeľnej a rekreačnej činnosti. Účelom projektu je 
zabezpečiť cvičenie seniorov vo fitnescentre v Rači, zrealizovať 2 poznávacie výlety, 
organizovať návštevy divadelných predstavení, koncertov, výstav, hlavne v mesiaci úcty 
k starším umožniť čo najväčšiemu počtu seniorov zúčastniť sa týchto aktivít.  
 

Požadovaný účel:   
ZO JDS v Rači žiada finančné prostriedky na návštevy divadelných predstavení, výstav, 
koncertov, na zabezpečenie cvičenia vo fitnescentre, na výlety a dopravu.  
 - kultúra:              160,- € 
- výlety, doprava: 500,- € 
- cvičenie:             600,- € (50% si uhradí cca 20 cvičencov) 
Začiatok projektu:                       01.01.2016 
Koniec projektu:              31.12.2016 

 Miesto realizácie projektu:          Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:                       1260,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                       1100,- € 
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  
rok 2016 - 300,- € 
rok 2015 - 300,- € 
rok 2014 - 300,- € 
rok 2013 - 150,- € 
                         
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 

Odporúčaná výška dotácie:                         500,-€  
 
 
E 
Predkladateľ:                             Slovenský Červený kríž, územný spolok             
                                                     Bratislava-mesto 
Sídlo organizácie:                       Miletičova 59, 821 09 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                  PhDr. Janka Sušková  
                                                     (0903/558 905, bratislava@redcross.sk ) 
Zodpovedná osoba:                    Soňa Macejáková- predsedníčka MS Slovenského ČK,       

      Bratislava - Východné  
                                                      (0908/223 087, behamod55@gmail.com) 

       Názov projektu:                          „Slovenská divadelná kultúra – relax smiechom“  
Dátum doručenia žiadosti:         30.06.2016 
 
 
 

Opis projektu: 
Miestny spolok SČK Bratislava-Východné je organizácia s menším počtom členov (cca 30). 
Z toho má 5 aktívnych členov, ktorí pravidelne odovzdávajú krv, organizujú spoločné 
darovanie krvi, propagujú darcovstvo krvi, športovými aktivitami – behom propagujú zdravý 
životný štýl. Pani Macejáková predsedníčka spolku je držiteľkou Jánskeho plakety. 
Projekt Slovenská divadelná kultúra – relax smiechom,  je zameraný na propagáciu slovenskej 
divadelnej kultúry, konkrétne miestny spolok si žiada dotáciu na divadelné predstavenia 
Radošinského naivného divadla Jánošík a novej pripravovanej hry. Predsedníčka MS SČK- 
Východné pani Macejáková napíše o uskutočnenej akcii článok.  
   
Požadovaný účel:  
- vstupenky na divadelné predstavenia:   900,- € 
- cestovné náklady:                          50,- € 
 

Začiatok projektu:                      september 2016 
Koniec projektu:             október 2016 

 Miesto realizácie projektu:         Bratislava  
Celkový rozpočet projektu:                      950,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                      300,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  
rok 2013 - 200,- € 
  

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 

Odporúčaná výška dotácie:                      300,- €  
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5. Stanoviská stálych komisií 
    Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálnych vecí 
 
 
 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

a/ odporúča MZ schváliť dotácie nasledovne:  
Priatelia detského centra, občianske združenie                    500,-€ 
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                                     400,-€ 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača                         500,-€ 
 
b/ odporúča starostovi schváliť dotácie nasledovne: 
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie                300,-€ 
Slovenský Červený kríž, územný spolok  
Bratislava-mesto                                                                   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:  
Priatelia detského centra, občianske združenie                    500,-€ 
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                                     400,-€ 
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO  Rača                         500,-€ 
 
b/ odporúča starostovi schváliť dotácie nasledovne: 
Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie                300,-€ 
Slovenský Červený kríž, územný spolok  
Bratislava-mesto                                                                   300,-€ 
 

 A 

  
 


