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1.      Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

- Hudbou k srdcu,  OZ vo výške     700 € 
- Bratislavské združenie country a dobových tancov 

Saltarello, OZ vo výške      700 € 
- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške  650 € 
- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške    500 € 
- AD – ae, OZ vo výške      500 € 
- Asociácia pre vedu a mládež vo výške    500 € 
- OZ Rodinné centrum Ráčik  vo výške    400 € 

 
 
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: 

 

- Klub železničných modelárov, OZ vo výške   300 €  
- Cech detských folklórnych súborov BA, OZ vo výške   300 € 
- MO Matice slovenskej Bratislava – Rača vo výške  300 € 
- Literárny klub Ra ča, OZ vo výške     200 €   
- Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, OZ vo výške     0 € 
- Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, OZ vo výške     0 € 

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

- Hudbou k srdcu,  OZ vo výške     700 € 
- Bratislavské združenie country a dobových tancov 

Saltarello, OZ vo výške      700 € 
- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške  650 € 
- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške    500 € 
- AD – ae, OZ vo výške      500 € 
- Asociácia pre vedu a mládež vo výške    500 € 
- OZ Rodinné centrum Ráčik  vo výške    400 € 
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3. Dôvodová správa 
 
K 28.2.2017 bolo za oblasť kultúra prijatých 15 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava – Rača. Predkladatelia projektov predložili žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rača č. 3/ 2016 o podmienkach poskytovania dotácií 
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Na dotácie v oblasti kultúry je v rozpočte 
MČ Bratislava - Rača na rok 2017 vyčlenených 7 000 €.  
Podľa platného VZN č. 3/2016 môžu byť v prvom termíne pridelené dotácie vo výške 5 250 €, tj. 75 
%  z celkovej sumy. Jednej organizácii v jednom roku môže byť pridelených maximálne 30% z 
celkovej sumy vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé oblasti, t.j. 
 2 100 €. 
Z celkového počtu 15 podaných žiadostí spĺňa ustanovenia VZN č. 3/ 2016 o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, 12 žiadateľov, ktorí 
majú voči MČ vyrovnané pohľadávky do lehoty splatnosti. 
MČ Bratislava - Rača prijala aj 3 žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru since 1882 Rača, o.z., ktoré 
však podľa § 3, odst. 15, písm. b, nespĺňajú podmienky v zmysle VZN č. 3/ 2016.  MČ Bratislava - 
Rača evidovala ku dňu podania žiadosti  neuhradenú fa č. 20170079 v sume 109 € splatnú 23.1.2017. 
Dňa 8.3.2017 bola pohľadávka, na základe výzvy, uhradená v hotovosti vložením sumy 109 eur do 
pokladne MČ Rača. 
Funkčná klasifikácia: 0820 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 mladých hudobných talentov Rače 
Projekt doručený dňa:      20.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: 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: 
Projekt umožní račianskym deťom účasť na prestížnych súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných 
miestach. Ich výsledky môžu byť vzorom pre mladú generáciu. Žiadateľ sa dlhodobo podieľa na 
podpore vzdelávania a kultúrneho života MČ spoluorganizovaním umeleckých podujatí pre občanov 
Rače. 
Požadovaný účel:  
Zakúpenie hudobného nástroja – violy v hodnote 700 € pre komorný orchester ZUŠ Vrbenského 1 
v Bratislave - Rači, ktorý bude reprezentovať na súťaži Divertimento musicale. Uhradenie nákladov 
spojených s účasťou na celoslovenských súťažiach Schneiderova Trnava, Husľová súťaž R. Országha 
v Kremnici a na medzinárodnej súťaži Júliusa von Beliczayho v Komárne – 400 €. 
 
Začiatok projektu:   marec 2017 
Koniec projektu:   jún 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava, Trnava, Kremnica, Komárno 
Celkový rozpočet projektu:  1 100 € 
Požadovaná výška dotácie:     700 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 -     900 € 
2016 -  1 000 € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 400 € 
Odporúčaná výška dotácie : 700 € 
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2: 
Predkladateľ:                    OZ Bratislavské združenie country a dobových tancov –       
                                           Saltarello                                                                                                     
Sídlo organizácie:             Sibírska 29, 831 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca:        Mgr. Adriána Klemanová 
Názov projektu:                Vystúpenia detí z Rače pre Raču 
Projekt doručený dňa:      28.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2015: podľa zmluvných podmienok 
 
Občianske združenie vzniklo za účelom rozvoja, podpory a šírenia tanečnej kultúry. Od roku 2000 sa 
venuje nielen dospelým a seniorom, ale aj deťom a mládeži, ktoré formou voľno časových aktivít 
pravidelne navštevujú tanečné záujmové krúžky, pripravujú  pre ne tanečné sústredenia a workshopy, 
zúčastňujú sa na verejných podujatiach a reprezentujú na súťažiach. Keďže pravidelná tréningová 
činnosť sa koná v CVČ BA III, Pekná cesta – väčšina tanečníkov (momentálne 85 detí a 35 dospelých) 
– je obyvateľmi Rače, alebo Nového Mesta. Najviac vystúpení realizujú v týchto mestských častiach. 
Pre Raču sú to napr.: Hody, Stavanie mája, Jablkové hodovanie, MDD, Vinobranie, Podujatie pre 
Jubilantov, viaceré vystúpenia v Dennom stacionári pre seniorov, Country bály. Vystúpenia pre MČ 
Rača realizujú bez nároku na finančnú odmenu. 
Opis projektu: 
Pravidelne každoročne účinkujú deti z detských tanečných skupín Butterfly a Malinky na rôznych 
podujatiach v Rači, bez nároku na finančnú odmenu. V tomto roku pripravujeme program na Stavanie 
mája, Hody, MDD, Blahoželania Jubilantom, Jablkové hodovanie. Súčasťou projektu je príprava 
programu s deťmi z Rače, zabezpečenie krojov a kostýmov na podujatia organizované v Rači. 
Požadovaný účel:  
Kostýmové a krojové vybavenie 650 € 
Rekvizity 50 € 
Obuv 620 € 
Zvuková technika 150 € 
Doplnky 350 €, vyšívanie 100 €, tričká 100 €, ostatné 160 €. 
 
Začiatok projektu:   marec 2017 
Koniec projektu:   júl 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  3 815 € 
Požadovaná výška dotácie:  1 830 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 -  400 € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1 985 € 
Odporúčaná výška dotácie : 700 € 

3: 
Predkladateľ:                        Klub železničnej nostalgie Bratislava - Východ 
Sídlo organizácie:             Piešťanská 1207/51 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
Štatutárny zástupca:             Mgr. Peter Kallo 
Názov projektu:                     Deti a železnica 
Projekt doručený dňa:          30.1.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
 
Hlavným prostriedkom občianskeho združenia je projekt obnovy rýchlikového parného rušňa  387.017 
Mikádo do prevádzkového stavu. Hlavným poslaním je motivovať a zapojiť deti do projektu, aby 
pomáhali zachrániť železničnú históriu a zároveň sa vzdelávali v Železničnom múzeu Bratislava – 
Východ. 
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Opis projektu: 
Projekt je zameraný na deti a mládež zaujímajúcu sa o železničnú históriu, pričom hlavným 
prostriedkom projektu je samotná oprava parného rýchlikového rušňa 387.017 Mikádo do 
prevádzkového stavu a tiež aj zorganizovanie podujatia Drezinový deň dňa 2.9.2017. 
Požadovaný účel: 
Propagácia akcie Drezinový deň 2.9.2017 - 440 € 
Farba a materiál na reštaurovanie historických koľajových vozidiel -  200 € 
 
Začiatok projektu:   08. apríl 2017 
Koniec projektu:              07. október 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Východ 
Celkový rozpočet projektu:  2 150 € 
Požadovaná výška dotácie:     840 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 - 525 € 
2016 - 500 € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1 310 € 
Odporúčaná výška dotácie : 650 € 

4: 
Predkladateľ:                       Račiansky vinohradnícky spolok 
Sídlo organizácie:          Alstrova 249, Bratislava 
Štatutárny zástupca:           Dušan Žitný 
Názov projektu:                  Špacírka po račanských pivniciach 
Projekt doručený dňa:        28.2.2017 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
 
RVS je združenie malých vinohradníkov a vinárov. Svojou činnosťou sa snaží zachovať a rozvíjať 
vinohradníctvo a vinárstvo v Rači. Počas roka spolupracuje s mestskou časťou Bratislava-Rača na 
viacerých kultúrno - spoločenských podujatiach, zameraných na udržiavanie vinohradníckych tradícií 
a podporu vinárskeho turizmu. Je spoluzakladateľom račianskeho pokladu - Genofondu Frankovky 
modrej, o ktorej úrodu sa starajú. Ich cieľom je sprístupniť račianske pivnice verejnosti a dostať tak do 
povedomia vína miestnych vinohradníkov a vinárov. 
 
Opis projektu: 
Po vzore otvorených pivníc MVC sprístupniť 17 starých i novších račianskych vínnych pivníc, kde 
budú svoje vína prezentovať 20 račianski vinohradníci a vinári (vo svojich pivniciach budú: Karol 
Švec, Jozef Štibrány, Dušan Žitný, Augustín Zacharda, Villa víno Rača, Eduard Brychta, Ľuboš žitný, 
Pavol Chvostek, Karol Križanovič, Miloš Máťuš). 
V račianskej vinotéke Michal Kollár a v Obecnej pivnici Ľubica Lednárová, Ivan Holík a Juraj Vladár. 
Do projektu sa zapojili aj miestne reštaurácie: Sedmička, Jennyv, Račiansky dvor, U Teodora, 
Elephant dinner. Cieľom podujatia je zviditeľnenie Rače, ako miesta vinohradníckych pokladov a 
tradícií a zachovávanie vinohradníckych tradícií. 
Počas podujatia sa budú podávať výhradne vína z hrozna dopestovaného v račianskych vinohradoch. 
Každý účastník dostane spolu s Pasom aj vínny pohár a taštičku. 
Požadovaný účel: 
Materiálno-technické zabezpečenie podujatia - nákup pohárov s logom 707 €, 
propagácia 1 000 €, after party 300 €, režijné náklady 300 €, ostatné 116 € 
 
Začiatok projektu:   1. apríl 2017 
Koniec projektu:   1. apríl 2017 
Miesto realizácie projektu: V okruhu 3,5 km, v račianskom chotári - vo vínnych 

pivniciach ( u Karola Šveca,  Jozeaf Štibrányho, Dušana 
Žitného, Augustína       Zachardu, Eduarda Brychtu, Ľuboša 
Žitného, Pavla Chvosteka, Karola Križanoviča a Miloša 
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Máťuša) a vo Villa víno Rača, v Račianskej vinotéke na Nám. 
A. Hlinku (Michal Kollár) a v Obecnej pivnici (Ľubica 
Lednárová, Ivan Holík a Juraj Vladár). 

 
Celkový rozpočet projektu:  7 395  € 
Požadovaná výška dotácie:  2 423  € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2014 -  1 434 € 
2015 -  1 200 € 
2016 -     400 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: Reklamní partneri 1 500 €, príjem zo vstupného 3000 € 
Odporúčaná výška dotácie : 500 € 

5. 
Predkladateľ:                      OZ AD-ae  
Sídlo organizácie:                Pri Šajbách 1, 831 03 Bratislava 
Štatutárny zástupca:           David Kostlán 
Názov projektu:                   Komunitné centrum Ako Doma - Projekt Fusion 
Projekt doručený dňa:        28.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
 
Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a umeleckých aktivít 
na miestnej a lokálnej úrovni pre cieľové skupiny mládeže, mamičiek s deťmi a celé rodiny bývajúcich 
v Bratislave-Rači a predovšetkým v časti Východné. 
Hlavnými aktivitami Komunitného centra Ako Doma je hudobný klub Fusion pre tínedžerov, výuka 
angličtiny a hranie spoločenských hier. Okrem týchto aktivít organizujú aj prednášky. 
 
Opis projektu: 
V rámci Komunitného centra Ako Doma si vyžaduje najviac investícií projekt Fusion. Každý týždeň 
sa tu stretávajú mladí študenti vo veku 13-18 rokov, s ktorými aktivisti OZ nacvičujú rock-popové 
piesne a učia ich hrať na hudobné nástroje. Dvakrát do roka organizujú koncert pre verejnosť, vždy 
jeden v lete na konci školského roku a jeden v zime pred Vianocami. Finančné prostriedky potrebujú 
na nákup hudobnej a zvukovej techniky, ktorú si budujú. Chcú poskytnúť deťom možnosť naučiť sa 
atraktívnou formou hrať na hudobné nástroje alebo spievať moderné piesne, ktoré počúvajú v rádiu 
alebo na internete. Projekt má aj preventívny charakter. Snažia sa v mladých ľuďoch budovať 
sebavedomie a objavovať vlastnú hodnotu, robiť niečo zmysluplné.  
Požadovaný účel: 
Zakúpenie hudobnej a zvukovej techniky - gitara 250 € 
Stage monitory, reproboxy 2 kusy - 760 € 
Mikrofóny - 100 € 
Fotoaparát Nikon - 350 € 
Svetelná technika - 300 € 
Pódiové platformy - 500 € 
Propagácia, kufre na príslušenstvo - 300 € 
 
Začiatok projektu: január 2017 
Koniec projektu:   december 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  2 710 € 
Požadovaná výška dotácie:  2 560 € 
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 -  200 € 
2016 -  300 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 150 € 
Odporúčaná výška dotácie : 500 € 

6: 
Predkladateľ:                      Asociácia pre mládež, vedu a techniku 
Sídlo organizácie:                Hagarova 4, 831 52 Bratislava 
Štatutárny zástupca:           Ing. Gabriela Kukolová 
Názov projektu:                   Deň detí s vedou v Rači 
Projekt doručený dňa:        27.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
 
Už od roku 1990 pôsobí AMAVET na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, 
ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i 
študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a vedie spolu s nimi mládež k zmysluplnému tráveniu 
voľného času, či už organizovaním podujatí na sekretariáte v Bratislave alebo prostredníctvom klubov, 
nachádzajúcich sa na celom území Slovenska. 
 
Opis projektu: 
Projekt chce vytvoriť priestor pre hravú vedu, ktorá nielen zabaví, ale aj hravou formou oboznámi s 
fyzikálnymi, chemickými javmi v bežnom živote. 
Počas Dňa detí s vedou chcú v  Rači vytvoriť laboratórium pod holým nebom, ktoré bude prístupné 
pre všetkých záujemcov. Na tomto projekte budú participovať 5-6 dobrovoľníci, animátori „Zvedaví 
vedci“.  Počas  dňa budú dobrovoľníci k dispozícii deťom, budú ich oboznamovať s pokusom, 
vysvetľovať jednotlivé úkazy, popisovať pokusy a nakoniec dostanú aj deti šancu vyskúšať si pokus, 
ktorý sa im najviac páči. Deti budú pokusy vykonávať pod dozorom dobrovoľníkov v stánku 
„Zvedavých vedcov“. 
Požadovaný účel: 
Náklady na materiálne zabezpečenie programu  – materiál na jednotlivé experimenty , sladké odmeny 
200 €, cena do súťaže na Deň detí s vedou: ubytovanie a stravu pre 2 deti v letnom tábore 600 € 
Začiatok projektu:   jún 2017 
Koniec projektu:   júl 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  1 400 € 
Požadovaná výška dotácie:     800 € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2016 -  200 € 
2016 -  300 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 600 € 
Odporúčaná výška dotácie : 500 € 

7: 
Predkladateľ:                       OZ Rodinné centrum Ráčik 
Sídlo organizácie:     Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava 
Štatutárny zástupca:            Michaela Horváthová 
Názov projektu:                    Všetci sme jeden Ráčik 
Projekt doručený dňa:         27.2.2017 
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Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: 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: 
Podstatou predkladaného projektu je udržať a rozvíjať činnosť centra, zvýšiť kvalitu ponúkaných 
služieb a tým ponúknuť komunite rodín s malými deťmi v Rači stretávať a spoznávať sa. 
1.Organizovanie kreatívnych výtvarných dielní, ktoré sú obľúbenou aktivitou pre všetky vekové 
kategórie návštevníkov rodinného centra – dospelých aj deti. Tvorivé dielne - workshopy sa budú 
konať 1-2x za mesiac (1x pre dospelých, 2x pre deti). 
2. Malí muzikanti – už pár rokov prebieha v RC Ráčik veľmi obľúbený kurz s názvom Malí 
muzikanti. V priebehu lekcií deti spievajú, tancujú, hrajú na hudobné nástroje a zároveň si aj zacvičia. 
Podporí sa ich motorika, hudobné schopnosti a nadanie. Kurz prebieha 1x týždenne a teší sa už roky 
veľkej obľube. 
3. Lampiónový sprievod – známe tradičné podujatie s podtitulom „Posvieťme si na zimu“. 
Každoročne sa podujatia zúčastní asi 400 osôb a má veľký úspech. Celé rodiny si v rámci neho urobia 
prechádzku po Krasňanoch s krásnymi vysvietenými lampiónmi, následne si pozrú krátky kultúrny 
program a popri tom si pochutnajú na domácich koláčikoch, kapustnici a punči, ktoré pre nich 
pripravujú dobrovoľníčky RC Ráčik a ochotné mamičky, babky z celej Rače. Podujatie je zamerané na 
udržiavanie spoločenského komunitného života a podporu tradícií. 
Požadovaný účel: 
Materiál na výtvarné a kreatívne dielne 500 € 
Hudobné a senzorické pomôcky 150 € 
Program na lampiónový sprievod 200 € 
Začiatok projektu:    máj 2017 
Koniec projektu:    november  2017 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Krasňany 
Celkový rozpočet projektu:    1 500 € 
Požadovaná výška dotácie:                  850 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2014 -        800 € 
2015 -     1 250 € 
2016 -        450 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 380 € 
Odporúčaná dotácia: 400 € 
 

Dotácie odporučené Miestnou radou MZ MČ Bratislava – Rača na schválenie starostovi MČ: 

1: 
Predkladateľ:                        Klub železničných modelárov Bratislava, OZ 
Sídlo organizácie:            Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 811 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca:            Matej Benčík 
Názov projektu:                   Poštový vozeň Fa 5 – 2085: 80 rokov na trati 
Projekt doručený dňa:         17.1.2017 
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Klub železničných modelárov Bratislava vznikol v roku 1966 a je prvou oficiálne založenou 
organizáciou zaoberajúcou sa železničným modelárstvom na území Slovenska. 
 
Opis projektu: 
Renovácia a revízna oprava Poštového vozňa Fa 5 – 2085, ktorý je od roku 2012 umiestnený 
v Železničnom múzeu Bratislava - Východné. V mesiacoch január 2017 – máj 2017 je potrebné 
vykonať: 

- Opravu dverí a okien 
- Opravu vnútornej elektroinštalácie 
- Údržbu pôvodného interiéru 
- Vymeniť vinuté pružiny sekundárneho pruženia 
- Pieskovanie skrine a striekanie nového náteru 

Požadovaný účel: 
Oprava skrine: 1 500 € 
Oprava interiéru: 1 500 € 
 
Začiatok projektu:   01. január 2017 
Koniec projektu:              06. jún 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Východ 
Celkový rozpočet projektu:  12 000 € 
Požadovaná výška dotácie:    3 000 € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 
Iné zdroje financovania projektu: BSK 5 000 €, KŽM BA 3 050 €, ŽSR MDC 700 € 
Odporúčaná výška dotácie : 300 € 

2: 
Predkladateľ:                      OZ Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia 
Sídlo organizácie:             Dúhová 26, 900 29 Nová Dedinka 
Štatutárny zástupca:        1. Tomáš Kubla  2. Jaroslav Gajdoš 
Názov projektu:                Projekt v rámci Medzinárodného festivalu detských 

folklórnych súborov pod názvom KONCERTY  PRE 
ŠKOLY A VEREJNOSŤ. 

Projekt doručený dňa:         27.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2014: podľa zmluvných podmienok 
 
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia je občianske združenie. Jeho cieľom je 
združovať detské folklórne súbory za účelom usporiadania medzinárodného festivalu detských 
folklórnych súborov v Bratislave, podporovať k činnosti detské folklórne súbory, podporovať detské 
folklórne festivaly a tábory s folklórnou tematikou s dôrazom na zachovanie kultúrnych hodnôt. V 
súčasnosti má 16 riadnych členov - detské folklórne súbory pôsobiace v Bratislavskom kraji. Prioritou 
združenia je organizácia jedinečného podujatia v Bratislave, Medzinárodného festivalu detských 
folklórnych súborov, ktorý sa koná v Bratislave a jej okolí každý rok v júni. V roku 2017 to už bude 
jubilejný 20. ročník festivalu. Festivalu sa každoročne zúčastňujú detské folklórne súbory z celej 
Bratislavy a okolia, pozvané detské folklórne súbory z iných regiónov Slovenska a zo zahraničia. 
Každoročne sa festivalu zúčastní približne 700-800 účinkujúcich detí, nevynímajúc deti fyzicky alebo 
mentálne postihnuté. 
 
Opis projektu:  Projekt v rámci festivalu pod názvom KONCERTY PRE ŠKOLY A VEREJNOSŤ je 
ako jeden z programov v rámci celého festivalu. V rovnakom čase sa výchovný koncert pre edukačné 
zariadenia odohráva v šiestich mestských častiach Bratislavy, do ktorých sú zahraničné a slovenské 



 10 

súbory relevantne rozdelené. Domáce súbory, ktoré spadajú pod jednotlivé mestské časti sú pod 
kontrolou výboru realizátormi a organizátormi jednotlivých výchovných koncertov. Za MČ Rača je to 
DFS Vienok, ktorý niekoľko rokov s mestskou časťou spolupracuje. Výchovný koncert v Nemeckom 
kultúrnom dome sa bude konať 9. 6. 2017 so začiatkom o 10,00 hod pre edukačné zariadenia MČ 
Bratislava - Rača. 
Požadovaný účel: 
Účel použitia dotácie je pokryť výdavky spojené s výchovným koncertom v Nemeckom kultúrnom 
dome. Strava 500 €, propagácia 1 000 €, ozvučenie 150 € 
Začiatok projektu:   08. jún 2017 
Koniec projektu:   12. jún 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  37 281 € 
Požadovaná výška dotácie:    1 650 € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača, 2014:  330 €   
 
Iné zdroje financovania projektu: FPU 12 000 EUR +  žiadosti na BSK a MČ Petržalka 
Odporúčaná výška dotácie : 300 € 

3: 
Predkladateľ:                     Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava - Rača 
Sídlo organizácie:           Alstrova 249, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:            Ing. Mária Voznická EUR ING  
Názov projektu:                   Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom literárnej 
                                                a výtvarnej tvorby – Račiansky jahodový kvet 
Projekt doručený dňa:         28.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, kladúca si za cieľ predovšetkým podporovať 
rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti 
a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. 
 
Opis projektu: 
MO Matice slovenskej BA – Rača v tomto školskom roku organizuje už 21. ročník tradičnej súťaže 
Račiansky jahodový kvet, ktorá tvorí literárnu a výtvarnú časť pôvodnej tvorby autorov. S cieľom 
zatraktívniť súťaž sa uchádzajú o dotáciu na kúpu cien pre víťazov. 
Požadovaný účel: 
Ceny pre ocenených v súťaži Račiansky jahodový kvet  400 € 
Propagácia, materiálne zabezpečenie slávn. vyhlásenia 100 € 
 
Začiatok projektu:   28. február 2017 
Koniec projektu:              04. máj 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:  1 600 € 
Požadovaná výška dotácie:     500 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2014 -     330 € 
2015 -     875 € 
2016 -     300 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: Matica slovenská 400 €, sponzori 300 €, vlastné zdroje 400 € 
Odporúčaná výška dotácie: 300 € 
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4: 
Predkladateľ                      OZ Literárny klub Rača 
Sídlo organizácie:         Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca:         Ing. Antónia Maštenová 
Názov projektu:            Náučný chodník - prechádzky lesom, baterkový pochod -  
                                          rozprávky v lese 
Projekt doručený dňa:      28.2.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
OZ Literárny klub Rača kladie vo svojej činnosti pri komunitnom stretávaní a pri kultúrnych akciách, 
či už prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch s deťmi a pod. dôraz na platformu neformálnosti 
zameranú na mnohonásobné duševné obohatenie. 
Snaží sa rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie v rámci miestnej občianskej 
komunity. Zreteľ kladú najmä na deti a mladú generáciu ako nástupcov a nositeľov týchto hodnôt. 
 
Opis projektu: 
Baterkový pochod lesom – dramatizácia rozprávky. 
Prednáška Michaely Brchnelovej, mladej slovenskej vedkyne, ocenenej Račianskym srdcom. 
Výroba maskota Rače – Ráčika (panel na fotenie) 
 
Požadovaný účel: 
Dramatická skupina hrajúca rozprávky 3x 360 € 
Prednáška Michaely Brchnelovej 120 € 
Výroba maskota Ráčik 200 € - materiál 
 
Začiatok projektu:    apríl 2017 
Koniec projektu:    október 2017 
Miesto realizácie projektu:   Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   1 200 € 
Požadovaná výška dotácie:                 700 € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2015 - 500 € 
2016 - 500 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 500 € 
Odporúčaná výška dotácie: 200 € 
 
Doručené žiadosti o dotácie, ktoré ku dňu podania žiadosti 28.2.2017 nesplnili ustanovenie § 3, ods. 
15, písm. b) VZN č. 3/ 2016: 
 
Poznámka: OZ Dobrovoľný hasičský zbor má s MČ Bratislava-Rača uzatvorenú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 321/2014 zo dňa 3.11.2014 – dve miestnosti o výmere spolu 21,6 m2 
v budove na Hečkovej ul. Na základe uznesenia MZ č. UZN 45/16/09/14/P bolo nájomné schválené 
vo výške 1,- €/za celý predmet nájmu a rok a za prevádzkové náklady vo výške 50%. Ku dňu podania 
žiadosti mal voči MČ pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 109,- €. 
 
5: 
Predkladateľ:                       OZ Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača 
Sídlo organizácie:          Hečkova 5, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:            Ing. Marián Fechter 
Názov projektu:                    Príspevok na energie sídla DHZ Rača na Hečkovej ulici 
Projekt doručený dňa:         28.2.2017 
 
Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, o.z. vznikol obnovením činnosti dňa 12.3.2014. 
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Opis projektu: 
DHZ Rača žiada o zníženie platieb za energie za priestory DHZ na Hečkovej č.5 z vymeranej sumy 4x 
109 eur ročne na polovicu, t.j. 4x 54,50 eur. 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že DHZ nemá žiadne príjmy, mestská časť si neobjednáva jeho služby 
a menšie dotácie z ústredia DPIO Kutuzovova Bratislava môžu použiť len na nákup uniforiem 
a hasičského materiálu. 
 
Požadovaný účel: Zníženie platieb za energie za priestory DHZ na Hečkovej č.5 z vymeranej sumy 
4x 109 eur ročne na polovicu, t.j. 4x 54,50 eur. 
 
Začiatok projektu:   január 2017 
Koniec projektu:   december 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:   
Požadovaná výška dotácie:  218 € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 
Iné zdroje financovania projektu: žiadne 
Odporúčaná výška dotácie : 0 € 

Poznámka: V rozpočte na rok 2016 boli v rozpočte MČ finančné prostriedky na ochranu pred 
požiarmi vo výške 3 tis. € s účelom na preventívne projekty so zameraním na deti a mládež. 
DHZ žiadny takýto projekt na realizáciu nepredložil. Pre rok 2017 je v rozpočte MČ na rovnaký 
účel vo výške 2 tis. € 

6: 
Predkladateľ:                       OZ Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača 
Sídlo organizácie:         Hečkova 5, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:            Ing. Marián Fechter 
Názov projektu:                   Príspevok na organizovanie hasičského Dňa detí v Rači  
                                               3. ročník 
Projekt doručený dňa:        28.2.2017 
 
Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, o.z. vznikol obnovením činnosti dňa 12.3.2014. 
 
Opis projektu: 
DHZ Rača už tretí rok v spolupráci s MČ Bratislava – Rača organizuje v rámci MDD ukážky 
požiarnej techniky hasičského a záchranného zboru (veľká hasičská Tatra, malé hasičské auto, terénne 
špeciálne štvorkolky, technika na prívesoch). 
Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že DHZ nemá žiadne príjmy a na zabezpečenie MDD potrebujú ceny 
do hasičských súťaží a zabezpečenie hasiacich prístrojov a súťažného materiálu. 
Požadovaný účel:  
Zabezpečenie cien do hasičských súťaží a zabezpečenie hasiacich prístrojov a súťažného materiálu 
v celkovej sume 200 eur. 
 
Začiatok projektu:   3. jún 2017 
Koniec projektu:   3. jún 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava- Rača 
Celkový rozpočet projektu:  200 € 
Požadovaná výška dotácie:  200 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 
 
Iné zdroje financovania projektu: žiadne 
Odporúčaná výška dotácie: 200 € 
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5. Stanoviská stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016– oblasť kultúry  

 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

Stanovisko 2/11/2017: 
Komisia finančná a majetková odporúča schváliť poskytnutie dotácie nasledovne: 

- Klub železničných modelárov, OZ vo výške   300 €  
- Cech detských folklórnych súborov BA, OZ vo výške   300 € 
- MO Matice slovenskej Bratislava – Rača vo výške                    300 € 
- OZ Literárny klub Ra ča  vo výške    200 €   
- Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, OZvo výške                         0 € 
- Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, OZ vo výške                        0 €     
- OZ Hudbou k srdcu  vo výške                      700 € 
- Bratislavské združenie country a dobových tancov 

Saltarello OZ vo výške     700 € 
- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške  650 € 
- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške                     500 € 
- AD – ae, OZ vo výške                       500 € 
- Asociácia pre vedu a mládež vo výške    500 € 
- OZ Rodinné centrum Ráčik  vo výške    400 € 

A 

  

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

Stanovisko č. 2/2/2017  
Komisia odporúča schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 – oblasť kultúra nasledovne :  
Žiadosti o dotácie žiadateľov Slovenský zväz záhradkárov a Dobrovoľný hasičský zbor since 
1882 Rača, OZ / projekt Rekonštrukcia sochy sv. Floriána na ul. Pri vinohradoch / presunúť 
na rokovanie KŽPVÚPaD. 

- Klub železničných modelárov, OZ vo výške   300 €  
- Cech detských folklórnych súborov BA, OZ vo výške   300 € 
- MO Matice slovenskej Bratislava – Rača vo výške  300 € 
- OZ Literárny klub Ra ča  vo výške    200 €   
- Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, OZvo výške  200 €  
- Dobrovoľný hasičský zbor since 1882 Rača, OZ vo výške     0 €     
- OZ Hudbou k srdcu  vo výške    700 € 
- Bratislavské združenie country a dobových tancov 

Saltarello OZ vo výške     700 € 
- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ vo výške  650 € 
- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške   500 € 
- AD – ae, OZ vo výške     500 € 
- Asociácia pre vedu a mládež vo výške    500 € 
- OZ Rodinné centrum Ráčik  vo výške    400 € 

A 

A 

A 

A 

N 

N 

A 

A 

 

A 

  

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

     

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


