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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

dotáciu pre: 
1. Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky 

a poradenstvo vo výchove a v náročných životných situáciách pre deti, mládež a dospelých 
2. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €  

na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ J. A Komenského, Hubeného 25) 
3. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €  

na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4) 
 
 
 

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: 

 
1) Krasňanko o.z. vo výške 265,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu s deťmi 
2) Krasňanko o.z. vo výške 210,00 € na projekt Spoznávame svet aj mimo škôlku 
 

b) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre: 
 
1) Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky 

a poradenstvo vo výchove a v náročných životných situáciách pre deti, mládež a dospelých 
2) Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €  

na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ J. A Komenského, Hubeného 25) 
3) Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €  

na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4) 
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3. Dôvodová správa 
 
V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2017 v oblasti školstva určená suma 2.500 €, z toho možno 
v prvom termíne rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 1875 €. Maximálna výška dotácie poskytnutá 
jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30% z celkovej čiastky 
vyčlenenej dotácie v rozpočtovom roku na príslušný rok t.j. 750 €. 

Predložené žiadosti o dotáciu boli prerokované Komisiou školstva, kultúry, športu a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva a Komisiou finančnou, majetkovou a podnikateľskou. 
Boli odporučené nasledujúce sumy pre: 

1) Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky 
a poradenstvo vo výchove a v náročných životných situáciách pre deti, mládež a dospelých 

2) Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €  
na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ J. A Komenského, Hubeného 25) 

3) Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie vo výške 500,00 €  
na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4) 

4) Krasňanko o.z. vo výške 265,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu s deťmi 
5) Krasňanko o.z. vo výške 210,00 € na projekt Spoznávame svet aj mimo škôlku 

 
Žiadosti spĺňajú všetky podmienky určené VZN č. 3/2016, žiadatelia nemajú voči mestskej časti 
žiadne záväzky. 

Finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2017 vo výške  
2 500,00 €.  
Kód zdroja: 41,  funkčná klasifikácia:  0111,  ekonomická klasifikácia : 642002,  akcia : 0901. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 

 

4. Materiál 
1. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 
 
Predkladateľ: Občianske združenie Varianty 
Sídlo organizácie: Na Grunte 5, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca:          Radka Kukurugyová,  
 
Názov projektu: Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a p oradenstvo vo výchove a 

v náročných životných situáciách pre deti, mládež a 
dospelých 

Popis realizácie projektu a použitia dotácie: 

Realizácia divadelných voľnočasových programov pre deti, mládež a dospelých – kurz tvorivej dramatiky 
pre deti a mládež, experimentálny divadelný klub pre dospelých. Príprava a realizácia amatérskeho 
divadelného predstavenia, tvorba loga, vizitiek, letákov, profesionálnych webových stránok, poradenstvo 
pre rodičov vo výchove, poradenstvo pre deti a mládež v náročných životných situáciách.  
Projekt pozostáva z viacerých súvisiacich častí (skupinová a individuálna práca, vzdelávanie dospelých), 
napr.: voľnočasové aktivity prebiehajúce počas celého školského roka, príprava a realizácia amatérskeho 
divadelného predstavenia, propagácia aktivít – tvorba a prevádzka webových stránok a vizuálnej identity, 
poskytovanie bezplatného psychologického poradenstva. 
Predpokladaný prínos projektu pre mestskú časť a jej obyvateľov bude v podpore a rozvoji kultúry mestskej 
časti, v zmysluplnom využití voľného času detí v Rači, v podpore zdravých medziľudských vzťahov  
a v prevencii (drogy, kriminalita a pod.). Projekt bude realizovaný počas celého školského roka. Taktiež aj 
príprava a realizácia amatérskeho divadelného predstavenia s premiérou 12.02.2017  a ďalšími dvomi 
predstaveniami. Miestami realizácie projektu sú  kancelária OZ Varianty, Pekná cesta 15, Bratislava, RC 
Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava a Staromestské centreum kultúry a vzdelávania, Školská 14, Bratislava. 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:   6 355,00  € 
b) Požadovaná výška dotácie:    2 370,00  € 
c) Odporúčaná výška dotácie:      400,00  € 

 
Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch: 250,00 € v roku 2015 
a  750,00 € roku 2016.  

 

2. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 
 
Predkladateľ: Rodičovské združenie pri základnej škole, 

občianske združenie, 
Sídlo organizácie: Hubeného 25,831 53 Bratislava 
Štatutárny zástupca:          Walter Hirschner 
 
 Názov projektu: Eurocamp 2017 

Popis realizácie projektu: 

Účasť žiakov školy na medzinárodnom Eurocampe v Brne spolu so školami zo Slovinska, Rakúska, 
Baskicka a ČR spojený s prezentáciou ZŠ s MŠ J.A.Komenského z Bratislavy a prezentáciou Slovenska. 
Projekt je zameraný na rozvoj kontaktov s partnerskou školou ZŠ s MŠ na Chalabalovej ulici v Brne 
a ďalšími zahraničnými partnermi s cieľom získať nové vedomosti o jednotlivých krajinách, porovnať 



5 
 
 

jednotlivé kultúry a aplikovať ich  vo vyučovaní viacerých predmetov. Hlavnými cieľmi sú  dorozumievanie 
sa v anglickom jazyku, nemeckom jazyku a tréning si jednotlivých zručností v rámci komunikácie. 
Fotodokumentácia zo stretnutia bude umiestnená na webovom sídle školy a príspevok bude zaslaný  
do Račianskeho výberu. 

Časový harmonogram projektu/účelu použitia dotácie: november-december  2016– apríl 2017. 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:  1 210,00 € 
b) Požadovaná výška dotácie:      830,00 € 
c) Odporúčaná výška dotácie:    500,00 € 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:  600,00 € v roku 2014.                     

 
3. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 
 
Predkladateľ: Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske 
 združenie 
Sídlo organizácie: Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:          Eduard Sedláček 
 
 Názov projektu: Prístrešok na bicykle 

 Popis realizácie projektu: 

Zaobstaranie prístreška dodávateľským spôsobom a jeho ukotvenie v areáli školy. Podpora používania 
bicykla ako ekologického dopravného prostriedku. Zabezpečenie dôstojnej možnosti parkovania bicyklom. 
Zvýšiť atraktívnosť využívania tohto spôsobu dopravného prostriedku miesto dochádzania do školy 
s rodičmi autom. Po osadení prístrešku na bicykle v areáli školy, bude jeho sprevádzkovanie fotograficky 
zdokumentované a uverejnené na webových stránkach základnej školy.  V texte k fotografiám uvedieme 
spôsob financovania s poďakovaním.  Na samotnom prístrešku bude umiestnený oznam o financovaní, 
spolufinancovaní Mestskou časťou. Prezentácia bude vždy zameraná na zdôraznenie kvalít Mestskej časti 
Bratislava-Rača ako inštitúcie podporujúcej ekologické riešenie vyťaženej dopravnej situácie v okolí školy. 
Projekt bude realizovaný v areáli ZŠ Tbiliská 4, ktorá vychováva a vzdeláva detí hlavne z MČ Bratislava.  

Časový harmonogram projektu/účelu použitia dotácie: máj 2017 

Rozpočet projektu: 

Celkový rozpočet projektu:  1 200,- € 
Požadovaná výška dotácie:   1 000,- € 
Odporúčaná výška dotácie:  500,00 € 
 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch: Dotácie poskytnuté 
neboli. 

 
Dotácie odporučené Miestnou radou MZ MČ Bratislava-Rača na odporučenie starostovi  
MČ Bratislava-Rača: 
 
4. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 
 
Predkladateľ: Krasňanko o.z. 
Sídlo organizácie: Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:          Marta Štefaniková 
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Názov projektu: Vzdelávame sa a rastieme spolu s deťmi 

Popis realizácie projektu: 

Organizácia 5 workshopov pre rodičov/učiteľov. Sprostredkovanie učiteľom a rodičom možnosť zdokonaliť 
sa v efektívnych komunikačných metódach vo výchove detí a vzdelávanie rodičov,ktorí vo výchovno- 
vzdelávacej činnosti dieťa sprevádzajú,  v základoch Montessori pedagogiky s cieľom rozvoja detí a ich 
duševnej a telesnej stránky, rozvoj sebaúcty a sebadisciplíny.   
K činnosti je potrebný nákup technických pomôcok na prezentáciu pri vzdelávacích aktivitách: Flipchart, 
magnetická tabuľa, flipchartové papiere, magnetický pás, magnetky, fixky, dataprojektor, viazací stroj, 
laminovačka, laminovacie fólie. Fotodokumentácia všetkých aktivít sa nachádza na Facebookovom profile 
Detského centra Krasňanko. Priama propagácia MČ v priestoroch detského centra Krasňanko. 
Časový harmonogram projektu/účelu použitia dotácie a miesto realizácie projektu: 3/2017 – 12/2017 
v priestoroch detského centra Krasňanko na Hruškovej ul. v Bratislave- Rači. 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:   1 000,00 € 
b) Požadovaná výška dotácie:      600,00 €  
c) Odporúčaná výška dotácie:      265,00 € 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava- Rača v posledných troch rokoch:  

800,00  € v roku 2014,  800,00  € roku 2015 a  850,00 € v roku 2016.   

 

5. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 
 
Predkladateľ: Krasňanko o.z. 
Sídlo organizácie: Kadnarova 2534/72, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:          Marta Štefaniková 
 
Názov projektu: Spoznávame svet aj mimo škôlku 

2. Popis realizácie projektu: 

Organizácia výletov mimo škôlku a prezentácia rôznych  prírodných a kultúrnych  zaujímavostí deťom. 
Zabezpečenie autobusovej dopravy a vstupného na výlety za pamiatkami Hl. mesta Bratislavy, galérie 
Bibiana, doprava do Slovenskej filharmónie – oboznámenie s ňou cez výchovnýkoncert, návštevy výstav  
a  detských galérií a zaujímavostí hl. mesta. 
Fotodokumentácia všetkých aktivít sa nachádza na Facebookovom profile Detského centra Krasňanko. 
Priama propagácia MČ v priestoroch detského centra Krasňanko. Je predpoklad, že prostredníctvom 
zdravých a šťastných detí, z ktorých raz vyrastú vyrovnaní a múdri dospelí ľudia a môžu posunúť nielen 
Raču, ale aj svet k lepšiemu. 

Časový harmonogram projektu/účelu použitia dotácie: 3/2017 – 11/2017. 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     390,00 € 
b) Požadovaná výška dotácie:     340,00 € 
c) Odporúčaná výška dotácie:     210,00 € 
d)  

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch: 850,00 € v roku 2016, 
800,00 € v roku 2015 a 800,00 € v roku 2014 . 

 

 



5. Stanoviská stálych komisií 
    Materiál: Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť školstvo  

 

Komisia stanovisko zapracované 
A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná                    
a majetková  

Odporúča schváliť dotáciu pre: 
1. Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Kluby, 

kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove a v náročných 
životných situáciách pre deti, mládež a dospelých 

2. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie  
vo výške 500,00 € na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ  
J. A Komenského, Hubeného 25) 

3. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie  
vo výške 500,00 € na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4) 

4. Krasňanko o.z. vo výške 265,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme  
spolu s deťmi 

5. Krasňanko o.z. vo výške 210,00 € na projekt Spoznávame svet aj 
mimo škôlku 

A 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Kluby, 
kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove a v náročných 
životných situáciách pre deti, mládež a dospelých 

2. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie  
vo výške 500,00 € na projekt Eurocamp 2017 (pre ZŠ s MŠ  
J. A. Komenského, Hubeného 25) 

3. Rodičovské združenie pri Základnej škole, občianske združenie  
vo výške 500,00 € na projekt Prístrešok na bicykle (pre ZŠ Tbiliská 4) 

4. Krasňanko o.z. vo výške 265,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme  
spolu s deťmi 

5. Krasňanko o.z. vo výške 210,00 € na projekt Spoznávame svet aj 
mimo škôlku 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Komisia  životného prostredia, 
výstavby, územného plánu              
a  dopravy 

     


