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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
finančné dotácie pre nasledovné organizácie:
- TJ REAL RENDEZ - vo výške
- LEONIDAS – vo výške
- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA – vo výške
- ŠK Krasňany – vo výške
- Klub priateľov futbalu KENGURA – vo výške
- Futbalový klub Rača– vo výške
- Združenie priateľov tanca HαT – vo výške
- Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
- Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
- Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
- Športový klub Račišdorf – vo výške
- Občianske zruženie Mládež ulice - vo výške
- SLOVAN BRATISLAVA KARATE - vo výške
- Športový klub Hurikán Bratislava - vo výške
- Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške

500,- €
800,- €
1.000,- €
4.000,- €
10.000,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
450,- €
1.400,- €
500,- €
500,- €
1.500,- €

2.
Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu
odporúča
MZ MČ Bratislava – Rača schváliť finančné dotácie pre nasledovné organizácie:
a)

Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre:
- Perun o.z. – vo výške
- KOI - Rybársky klub Nepočujúcich - vo výške

b)

200,- €
200,- €

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:
-

TJ REAL RENDEZ - vo výške
LEONIDAS – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA – vo výške
ŠK Krasňany – vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA – vo výške
Futbalový klub Rača– vo výške
Združenie priateľov tanca HαT – vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača – vo výške
Športový klub Račišdorf – vo výške
Občianske zruženie Mládež ulice - vo výške
SLOVAN BRATISLAVA KARATE - vo výške
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500,- €
800,- €
1.000,- €
4.000,- €
10.000,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
450,- €
1.400,- €
500,- €

-

Športový klub Hurikán Bratislava - vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške

500,- €
1.500,- €

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. 3/2016
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 2017 sú v programe Šport, 9.3. Podpora športových klubov
a organizácií vyčlenené finančné prostriedky vo výške 47. 000 €.
V prvom termíne členovia komisie školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania a
vinohradníctva majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 35.250 € čo je 75% z celkovej sumy
47. 000 €. Jednej organizácii v jednom roku môže byť pridelených maximálne 30% z celkovej
sumy vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé oblasti, čo je 14.100 €.
Takmer všetky organizácie a kluby, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi
športových podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti už o dotácie žiadali a podmienky
stanovené v dohodách o poskytnutí dotácie si plnili a následne splnili podmienky vyúčtovania
pridelenej dotácie v zmysle platného VZN.
Najviac spolupracujúcim klubom s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri rôznych
spoločenských a športových podujatiach je klub Združenie priateľov tanca H&T, členovia
ktorého bezodplatne zabezpečujú otvárací ceremoniál rôznych podujatí. Športové kluby Real
Rendez, SEIWA, Leonidas a Kengura sa pravidelne podieľajú na organizácii športových
podujatí počas hodov a vinobrania. Športové kluby FK Rača a ŠK Krasňany ochotne
bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych a športových akcií.
Žiadosť od MAC Rača - Maratón atletický klub Rača, nesplnila kritéria podľa VZN
3/2016, nakoľko neboli predložené potrebné prílohy.
Funkčná klasifikácia: 0810, ekonomická klasifikácia: 642001
4. Materiál
1.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu

TJ REAL RENDEZ
Dopravná 31, 831 06 Bratislava
Schubert Miroslav, podpredseda
Rendezsky sídliskový šport - deti, mládež, rodiny ako vhodné
využívanie voľného času proti ponuke drog, alkoholizmu,
kriminalite, počítačovej závislosti

Opis projektu:
Projekt "RENDEZSKY SÍDLISKOVÝ ŠPORT" na Rendezi je dlhoročne praxou osvedčená
systémová koncepcia, kde Real Rendez ponúka najmä deťom, mládeži a rodinám žijúcim na Rendezi
v Mestskej časti Bratislava-Rača, aby mohli vhodne využívať svoj voľný čas rôznymi pestrými
športovými aktivitami. Je to alternatíva proti ponuke drog, alkoholizmu, kriminalite a vandalizmu.
Doteraz poskytnuté dotácie klubu od Mestskej časti Bratislava-Rača boli využité na organizáciu
nespočetného množstva turnajov pre obyvateľov Rendezu. Doplnená bola aj sídlisková posilňovňa,
ktorá slúži všetkým obyvateľom na plnohodnotné využitie voľného času. Rendezská mládež si môže
taktiež zapožičať bezplatne rôzne športové náradie či náčinie.
Prezentácia MČ Rača je najmä vo vzájomnej spolupráci s oddelením Kultúry a športu pri tradičných
už dlhoročných akciách ako "Vinobranie v Rači", "Hodový turnaj" atď.
Pri športových podujatiach organizovaných klubom je zobrazený znak MČ Rača, v príhovore
na turnaji sa vždy zdôrazní organizačný finančný prínos MČ Rača pri realizovaní turnajov. Celoročný
prínos pre obyvateľov je práve v istote, že majú možnosť celoročne, rekreačne športovať, stretávať sa,
vhodne športovými aktivitami vypĺňať svoj voľný čas. Akcie sú dlhoročne zdokumentované
fotografiami.
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Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú dotáciu
na materiálno technické zabezpečenie športových akcií, nákup športovej výstroje a vybavenie
sídliskovej posilňovne.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:

01. január 2017
31. december 2017
sídlisková posilňovňa – Dopravná 27, sídlisková klubovňa 27,
Športový areál Sklabinská 2

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

650 €
500 €
500 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 1200 €
r. 2015 - 800 €
r. 2016 - 700 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
2.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Klub priateľov futbalu Kengura
Trenčianska 18, 821 09 Bratislava
Milan Adámek, predseda
Zabezpečenie kvalitných podmienok na trénovanie

Opis projektu:
OZ Klub priateľov futbalu Kengura podporuje svojimi prostriedkami činnosť v
mládežníckych družstvách FK Rača. V súčasnosti pôsobí v klube FK Rača 220 futbalistov od
4 do 19 rokov rozdelených v 12 mládežníckych kategóriách. Účelom a snahou daného
projektu je zapojenie detí a mládeže v Mestskej časti Bratislava - Rača do športovej,
pohybovej aktivity, všeobecnej pohybovej prípravy, zabezpečiť ich športovú prípravu v FK
Rača a zabezpečiť skvalitnenie podmienok na športovanie.
Aj vďaka podpore a spolupráci s ŠK Krasňany majú členovia občianskeho združenie 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 mini ihriská s umelou trávou
na Hubeného a na Tbiliskej.
V zimných mesiacoch využívajú telocvične na Knihovníckej škole, Polygrafickom učilišti, na
Strednej škole IT a v telocvični Domu športu.
Od roku 2015 v mesiacoch január - marec, kedy sa nedá trénovať na ihriskách s prírodnou trávou, si
prenajímajú 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.
Členovia občianskeho združenia sa snažia o budovanie vzťahu detí a mládeže k pohybu a športovým
aktivitám, k budovaniu vzťahu k svojmu klubu FK Rača a takisto k svojej Mestskej časti Rača, ktorú
reprezentujú. Viesť ich k zodpovednosti, disciplíne, zdravému životnému štýlu a vytváraniu vzťahov
v kolektíve a osvojovanie si správnych návykov. Cieľom športu je zdokonaľovanie telesného,
funkčného a pohybového rozvoja a vytvorenie kladného a trvalého vzťahu detí a mládeže
k pohybovým aktivitám.
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia občianskeho združenia Kengura
o poskytnutie dotácie na zabezpečenie kvalitnej športovej prípravy pre deti a mládež a to na uhradenie
štartovného na turnajoch, organizovanie turnajov, organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajov,
účasť na sústredeniach, nákup tréningových pomôcok a tréningovej výstroje a nákup materiálneho
vybavenia.
Začiatok projektu:
1. január 2017
Koniec projektu:
31. december 2017
Miesto realizácie projektu:
Černockého ul.2, 831 53 Bratislava
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Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

48.000 €
10.000 €
10.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 7 600 €
r.2015 - 8 000 €
r. 2016 - 8 000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, 2%, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
3.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA
Žarnovická 3, 831 06 Bratislava
Ing. Tomáš Kayser, predseda
Deti a karate 2017

Opis projektu:
Karate klub SEIWA vznikol v roku 1989 ako občianske združenie. Je to nezisková organizácia. Od
jeho vzniku pôsobí v Mestskej časti Bratislava-Rača. V súčasnosti má klub 50 členov. Hlavným
cieľom je systematická práca s mládežou, ktorej dávajú karate a bojové umenia možnosť rozvoja
fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a zásad etiky karate a bojových
umení. Väčšina členov klubu je vo veku od 6-17 rokov. Jedným z cieľov je u tejto vekovej skupiny
v „dobe internetu a počítačov“ vytvoriť a udržať vzťah k športu a pohybovým aktivitám.
Ďalšou činnosťou je organizovanie letných /týždňové/, jarných a jesenných /víkendové/ sústredení pre
členov klubu.
Karate, ktoré sa učí je v tréningovo-výchovnom procese zamerané na kompletnú fyzickú, psychickú
a technickú prípravu, podporuje výchovu k húževnatosti, pracovitosti, cieľavedomosti, úspešnosti,
rodinným tradíciám, k úcte k starším a nadriadeným, ale aj národnej hrdosti. Preto ho dnes odporúčajú
lekári ako šport pre mládež od 6 do 15 rokov.
Hlavným trénerom je Ing. Tomáš Kayser – tréner II. triedy, 5. dan v karate a 3.dan v kobudo,
reprezentant SR v karate, vicemajster sveta v kata, 2 x 3.miesto na MS v kobudo, 2. miesto na ME
v kobudo, inštruktor okinavského karate a kobudo. Pravidelne sa zúčastňuje na seminároch
na Okinawe v Japonsku. Je držiteľom ocenenia Račianske srdce za rozvoj športu.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť u detí trvalý návyk športovania ako zdravý životný štýl
a upevňovať telesné a duševné zdravie. Nedostatok pohybových aktivít je často výsledkom nie úplne
pozitívneho rodičovského vzoru, v rámci ktorého výrazne absentuje príklad aktívneho pohybového
režimu. Viesť deti k športu a zapojiť do procesu aj ich rodičov je veľmi dôležité, pretože šport je
najlepšou prevenciou proti súčasným civilizačným nástrahám. Významné poslanie predloženého
projektu spočíva v tom, že vytvára motivačné faktory podporujúce a umožňujúce zapájanie detí a ich
rodičov do systému prípravy. Myšlienka projektu zahŕňa najmä, aby naučili deti a mládež účelne
tráviť svoj voľný čas. Vybrať si podľa svojich možností aktivity, naučiť sa orientovať v zmysluplnom
trávení voľného času, vedieť odmietnuť ponuky nevhodne tráveného voľného času, zvládnuť využiť
aktivity vo voľnom čase ako kompenzáciu stresových situácií a ako vedieť rozvíjať svoje záujmy
individuálne, ale i v skupine. Aby členovia klubu mohli zrealizovať svoju myšlienku, je potrebné
vytvoriť optimálne podmienky, prispôsobiť sa modernej dobe a poskytovať deťom všetky prístupné
moderné prostriedky vhodné k ich rozvoju.
Klub plánuje organizovať celoročnú športovú prípravu detí, mládeže a dospelých v zrekonštruovanej
minitelocvični. V nových podmienkach je potrebné zabezpečenie kvalitnej materiálno-technickej
základne, progresívneho náradia, náčinia a pomôcok. Nie je dôležitá len atraktívnosť a modernosť
prostredia, ale hlavne bezpečnosť. Ak zariadenia majú potrebnú pevnosť a stabilitu, vyhovujúci
výrobný materiál, sú dobre udržiavané s vyhovujúcim a zodpovedajúcim technickým stavom,
pravidelne kontrolované, riziko úrazu sa znižuje na minimum.
Klub organizuje v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Rača súťaž v karate Račiansky strapec.
Súťaž je súčasťou programu Račianskeho vinobrania. Zúčastňujú sa na nej kluby zo západného
Slovenska a Bratislavy a patrí do oficiálneho programu športových a kultúrnych podujatí.
Propagácia MČ Rača bude zabezpečená na oficiálnej stránke Karate klubu SEIWA www.seiwa.sk a aj
na všetkých podujatiach organizovaných Karate klubom SEIWA.
Športový klub karate SEIWA prostredníctvom predloženého projektu žiada o poskytnutie
dotácie na revitalizáciu náradia a náčinia potrebného na výučbu karate a na doplnenie

5

materiálno technického zabezpečenia pre chod športového klubu venujúceho sa prevažne
račianskej mládeži, organizovanie a účasť na seminároch.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. január 2017
31. december 2017
MČ Bratislava Rača, Bratislava,
3.000 €
1.500 €
1.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 700 €
r. 2015 - 700 €
r. 2016 - 1000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, dotácie
BSK, 2% z daní.
4.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

ŠK Krasňany, o.z.
Riazanská 3, 831 03 Bratislava
Martin Horňák, predseda
Zveľadenie športového areálu a údržba hracej plochy
ŠK Krasňany

Opis projektu:
Klub sa stará o športový areál na Peknej ceste 2/A, ktorý je využívaný nielen hráčmi združenia, ale v
prevažnej miere je využívaný mládežníckymi družstvami FK Rača, žiakmi susediacej školy ŠKIŠ na
Kadnárovej ulici, ale aj verejnosťou pri rôznych športových akciách.
Okrem športovej činnosti je cieľom klubu udržiavanie a zveľaďovanie jedného z mála športových
areálov v lokalite Krasňany. Nakoľko je počas týždňa v doobedňajších hodinách využívané žiakmi
susediacej školy a v poobedných hodinách obrovským množstvom detí z OZ Kengura a v
neposlednom rade aj hráčmi klubu, je potrebné aby uvedený areál spĺňal nielen podmienky na kvalitný
športový vývoj detí a mládeže, ale aj kultúrne a hygienické normy.
Neustále upratovanie, či revitalizácia areálu si vyžaduje nespočetné množstvo odpracovaných
brigádnických hodín, ale aj financií. Keďže členovia klubu si snažia športovú činnosť hradiť z
vlastných nákladov, k0lub nedisponuje dostatočným množstvom financií na údržbu tohto verejnosti
prístupného areálu.
Športové ihrisko je využívané aj pri organizovaní rôznych športových podujatí, či už v spolupráci s
Mestskou časťou Bratislava-Rača, alebo rôznymi občianskymi združeniami. Nakoľko bolo v blízkosti
vybudované nové komunitné centrum, črtá sa aj spolupráca pri záujmových činnostiach s
prevádzkovateľmi centra.
Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie finančnej
dotácie na čiastočné uhradenie údržby ihriska, ktoré si vyžaduje výmenu zeminy, pieskovanie,
podsievanie trávnika, hnojenie, kosenie a zavlažovanie. Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa
zaväzujú bezplatne poskytnúť hraciu plochu a šatňu mládežníckym družstvám o.z. KENGURA.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. január 2017
31. december 2017
Pekná cesta 2/A
15.000 €
6.000 €
4.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 3.750 €
r. 2015 - 5.000 €
r. 2016 - 5.000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie.
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5.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

LEONIDAS
Mudrochova 15, 831 06 Bratislava
Peter Jakubec, predseda
Realizovanie športových podujatí v Mestskej časti
Bratislava-Rača

Opis projektu:
LEONIDAS je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom organizovania športových aktivít
pre širokú verejnosť, hlavne so zameraním na obyvateľov MČ Bratislava-Rača.
Jeho členovia pravidelne, už viac ako desať rokov organizujú športové podujatia LEONIDAS CUP
a Maradona CUP, čo sú športové podujatia v hokejbale a vo futbale, určené pre partie obyvateľov
Mestskej časti Bratislava-Rača všetkých vekových kategórií. Okrem toho členovia združenia
participujú na bežeckom podujatí Memoriál Janka Jakubca, čím významne prispievajú k dobrej
organizácii tohto pre Raču významného bežeckého podujatia.
Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie finančnej
dotácie na uhradenie prevádzkových nákladov spojených s organizáciou týchto podujatí, na
nákup cien pre víťazov a organizačné zabezpečenie uvedených športových podujatí.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:

01. jún 2017
31. december 2017
MČ Bratislava Rača, Bratislava,

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

2.490 €
1.190 €
800 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 800 €
r. 2015 - 700 €
r. 2016 - 800 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
6.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Klub pozemného hokeja Rača
Mrázová 18, 831 06 Bratislava
Ing. Peter Romanec, predseda
Detský camp - " Rača cup 2017 "

Opis projektu:
Klub pozemného hokeja Rača ( KPH Rača ) je športovou organizáciou so 225-timi členmi.
Zastrešuje všetky vekové kategórie s hlavným zameraním na deti a mládež.
Poslaním klubu je podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným zameraním na šport pre deti
a mládež, rozvoj športovej aktivity v Mestskej časti Rača a propagácia pozemného hokeja ako
olympijského športu.
Zámerom projektu "Rača cup 2017" je usporiadať počas letných prázdnin detský camp na ihrisku
KPH Rača, s cieľom rozvoja športovej aktivity miestnych detí, oboznámenie sa s olympijským
športom - pozemným hokejom, získanie motorickej hybnosti, zmysluplné vyplnenie voľného času.
Hravou formou uviesť deti do sveta športu. Camp bude ukončený záverečným turnajom RAČA CUP
pre deti a mládež, kde si prakticky overia, čo sa naučili.
Cieľom projektu je usporiadanie detského denného tábora (campu) so zameraním na športové aktivity
detí a mládeže hlavne Mestskej časti Bratislava-Rača. Členovia klubu prostredníctvom fundovaných
trénerov sa snažia formou športovej aktivity detí a mládeže počas prázdnin, odľahčiť rodičov od
starostlivosti o svoje deti a deťom zmysluplne vyplniť voľný čas - dostať ich od počítačov
k aktívnemu športu. Zároveň priviesť deti a mládež k výberu tohto športu a tým rozvíjať športové
aktivity detí a mládeže počas celého roka. Tento projekt už členovia uskutočnili aj v predchádzajúcich
dvoch rokoch a po campe sa veľa detí vrátilo k športu aj po prázdninách a dosahujú pekné športové
úspechy.
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Mestskú časť Bratislava-Rača bude klub prezentovať formou banerov počas trvania campu na ihrisku
pozemného hokeja Rača, ako aj článkami v račianskych novinách, kde sú pravidelným
prispievateľom .
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie
na zabezpečenie mládežníckeho turnaja Rača CUP 2017 a to na nákup športového materiálu,
účastníckych tričiek, cien na záverečný turnaj, technické zabezpečenie campu a občerstvenie pre
účastníkov záverečného turnaja.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:

01. máj 2017
30. september 2017
MČ Bratislava - Rača, Jurkovičova č.5

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

2.500 €
2.450 €
1.200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - neboli poskytnuté dotácie
r. 2015 - 500 €
r. 2016 – 1.200 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
7.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Klub pozemného hokeja Rača
Mrázová 18, 831 06 Bratislava
Igor Romanec, predseda
Rozvoj športu v Mestskej časti Bratislava- Rača

Opis projektu:
Klub pozemného hokeja Rača (KPH Rača) je športovou organizáciou s 225-timi členmi .
Zastrešuje všetky vekové kategórie, s hlavným zameraním na deti a mládež.
Poslaním klubu je podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným zameraním na šport pre deti a
mládež, rozvoj športovej aktivity v Mestskej časti Bratislava-Rača, propagácia pozemného hokeja ako
olympijského športu.
Projekt je zameraný na nábor detí a mládeže zo základných škôl v Rači do športového klubu
pozemného hokeja KPH Rača. Na ihrisku na Jurkovičovej ulici sa deti a mládež oboznámia s
pravidlami pozemného hokeja, budú si rozvíjať pohybovú kultúru a motoriku, charakterové vlastnosti
v kolektívnom športe. Po zvládnutí teoretickej časti budú trénovať a merať si sily s inými oddielmi
pozemného hokeja, čím sa u nich vytvorí pocit súťaživosti a rivality, prípadne i víťazstva v kolektíve.
Za posledné roky klub zaznamenal úbytok mládeže na športoviskách a preto si vedenie klubu dalo
záväzok, že privedie čo najväčší počet detí späť k športu, aby vyrástla zdravá a otužilá generácia.
K tomuto projektu vychovali nových mladých trénerov, aby vedeli dať deťom kvalitné základy
pozemného hokeja a telesnej výchovy ako takej.
Na zabezpečenie projektu je nutné technické vybavenie. Zámerom projektu "Rozvoj športu v Mestskej
časti Bratislava-Rača" je v marci 2017 a septembri 2017 spraviť nábor detí zo základných škôl v
pôsobnosti mestskej časti. Priviesť deti zo základných škôl k aktívnej športovej činnosti, k
zmysluplnému využívaniu voľného času po školských povinnostiach, rozvíjať motoriku, zmysel pre
prácu v kolektíve, povinnosť a zodpovednosť.
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie na
nákup bránok na pozemný hokej, nákup hokejok a loptičiek a nákup rozlišovacích viest
a kužeľov.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. marec 2017
15. december 2017
MČ Bratislava – Rača, Jurkovičova č.5
6.250 €
4.550 €
1.200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
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r. 2014 - neboli poskytnuté dotácie
r. 2015 - 500 €
r. 2016 - 1.200 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
8.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

SLOVAN BRATISLAVA KARATE
Plickova 6, 831 06 Bratislava
Igor Derka, predseda
Zabezpečenie financovania aktivít klubu SLOVAN
BRATISLAVA KARATE

Opis projektu:
SLOVAN BRATISLAVA KARATE vznikol koncom roka 2013. Víziou klubu je vytvorenie veľkého
mládežníckeho karate klubu. K dnešnému dňu klub pôsobí v Rači, v Starom Meste, v Novom Meste,
vo Vrakuni, v Petržalke, v Ružinove a v Devínskej Novej Vsi. Členmi klubu je cca 400 ľudí, hlavne
mládež do 15 rokov. V klube sa venujú športovému karate - najnovšiemu olympijskému športu.
Hlavným trénerom je MUDr. Martin Čulen, držiteľ 8. Danu. Klub má k dispozícií 10 kvalifikovaných
trénerov. Ako jediný karate klub na Slovensku má k dispozícií japonského trénera.
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o pridelenie finančnej
dotácie na doplnenie športovej výstroje a výzbroje, doplnenie materiálneho vybavenia,
zabezpečenie letného výcvikového sústredenia a nákup tréningového oblečenia.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. marec 2017
31. december 2017
MČ Bratislava Rača
13.200 €
5.000 €
500 €

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
9.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Športový hokejbalový klub Račištorf,
Koľajná 30, 831 06 Bratislava
Rudolf Kazmer, predseda
Materiálno technické zabezpečenie klubu na rok 2017

Opis projektu:
ŠHbK Račištorf už 24 rokov združuje obyvateľov mestskej časti Rača pre športovú činnosť. Od jeho
založenia klub štartoval v rôznych hokejbalových ligách v kategóriách od dorastu až po mužskú ligu.
Momentálne klub pôsobí v Malokarpatskej hokejbalovej lige. Cieľom projektu je združovanie
obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača pre športovú činnosť a reprezentáciu Mestskej časti
Bratislava- Rača. Prínosom projektu je zviditeľňovanie Mestskej časti na celom území SR cez
pôsobenie občianskeho združenia v hokejbalovej lige, ako aj účasti klubu na rôznych hokejbalových
turnajoch.
Prostredníctvom
predloženého
projektu
žiadajú
zástupcovia
klubu
o dotácie
na finančné materiálno technické zabezpečenie klubu, štartovné do súťaží a poplatky
na rozhodcov.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2017
31. december 2017
MČ Bratislava Rača, Bratislava, Slovensko
3.270 €
1.000 €
800 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 500 €
r. 2015 - 500 €
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r. 2016 - 500 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

10.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Futbalový klub Rača
FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava
Branko Kovačič, predseda
Zabezpečenie materiálno – technického chodu futbalového klubu
na rok 2017 a výstavba oplotenia okolo futbalového ihriska

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.
Náklady na údržbu areálu značne prevyšujú rozpočet futbalového klubu a tým neostávajú klubu
financie na optimálne zabezpečenie a materiálne vybavenie. V priebehu nasledujúcich týždňov klub
plánuje vybudovať oplotenie okolo hracej plochy, aby zabránili nežiaducemu vstupu na hraciu plochu
a následným vzniknutým škodám.
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie na
uhradenie nákladov spojených s vybudovaním oplotenia okolo ihriska, na športovú činnosť
klubu a na nákup športovej výstroje.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01.február 2017
30.jún 2017
Černockého ul.2, 831 53 Bratislava
30.000 €
20.000 €
9.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 7. 000 €
r. 2015 - 9. 500 €
r. 2016 - 9. 500 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
11.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Športový klub Račišdorf
Na pasekách 16, 831 06 Bratislava
Marcel Laurinský, predseda
Podpora futsalu v MČ Rača

Opis projektu:
Občianske združenie ŠKR pôsobí v MČ Bratislava-Rača od svojho vzniku už viac ako päť rokov. Za
ten čas si našiel svojich členov a sympatizantov z obyvateľov MČ, ktorí svoj voľný čas trávia
plnohodnotne, rozvíjajú a podporujú svoj vývoj a zdravý životný štýl, aktívnym oddychom. ŠKR si
zakladá na na výborných medziľudských vzťahoch a príjemným trávením voľného času, ktoré rozvíja
aj mimo svojich tradičných aktivít, akými sú súťažné zápasy alebo tréningy. Projekt obsahuje kľúčové
zložky pre fungovanie športového klubu a jeho nosnú zložku, ktorou je futsalový tím. Jednou z nich je
možnosť zasiahnuť do súťaží organizovaných občianskym združením SLOVENSKÝ FUTSAL –
BRATISLAVA (SF-B), ktorý spadá pod Slovenský futsal a ten následne pod Slovenský futbalový
zväz. SF-B pravidelne organizuje súťaže, ktorých sa zúčastňujú mužstvá z Bratislavského regiónu,
medzi nimi aj ŠKR. Aj v nasledujúcom kalendárnom roku by členovia klubu radi pokračovali v práci
s ľuďmi, ktorých futsal napĺňa a tým prihlásili mužstvo aj do ďalšieho súťažného ročníka.
V aktuálnom súťažnom ročníku je ŠK Račišdorf účastníkom druhej najvyššej súťaže vo futsale
na Slovensku.
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Pre zlepšovanie kvality a vyššiu konkurencieschopnosť je nutné, aby mali zabezpečený tréningový
proces, ktorý prebieha v priestoroch športovej haly v Pezinku, kde podmienkami (ekonomickými
a športovými) hala pre futsal je pravdepodobne jedna z najlepších v Bratislavskom okolí. Keďže futsal
je hra, ktorá sa hrá v halách, je potrebné si prenajímať telocvične, resp. haly, čo je na celý kalendárny
rok finančne náročné.
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie na
uhradenie štartovného do súťaží, nákup dresov, lôpt a tréningových pomôcok.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. január 2017
31. december 2017
MČ Bratislava – Rača , Bratislava
5350 €
1337,50 €
450 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 800 €
r. 2015 - 1.000 €
r. 2016 - 600 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
12.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Združenie priateľov tanca H&T
Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava
Lucia Maniková, predseda
Účasť na medzinárodnej tanečnej súťaži 34. ročník World Dance
Master 2017, Poreč, Chorvátsko.

Opis projektu:
Misiou organizácie je poskytovať mladým ľuďom od najmladšieho veku až po dospelosť podmienky
na rozvoj fyzickej zdatnosti, pohybovej koordinácie cestou tanca, budovať pozitívny vzťah k obci
a mestu formou reprezentácie na súťažiach.
Vízia organizácie je patriť dlhodobo, či trvale k popredným tanečným klubom v SR so schopnosťou
úspešne reprezentovať obec, mesto, SR na medzinárodných tanečných podujatiach. Tanečný klub
H&T pôsobí na území BA – Rače už 19 rokov, v súčasnosti združuje cca 90 tanečníkov z Rače,
Krasňan a Východného. Klub sa zameriava na širokú škálu moderného tanca – hip hop, show dance,
brejk dance disco, ladies style a nové rozvíjajúce sa štýly, na podporné tanečné štýly. Pri tréningoch sa
zameriava aj na balet, gymnastiku, akrobaciu.
Klub sa zúčastňuje na tanečných súťažiach na SR i v zahraničí, úspešne reprezentuje Raču, Bratislavu
i SR - patrí na popredné miesta v celoslovenskom rebríčku skupín zameraných na moderný tanec.
Tanečníci klubu sú mnohonásobní Majstri Európy a sveta.
Tanečníci klubu H&T Dance group sú obyvatelia mestskej časti Rača. Klub svojou činnosťou
významne prispieva k práci s deťmi a mládežou už takmer 20 rokov, rozvíja ich športovú zdatnosť,
umelecké a hudobné cítenie a rozvíja ich tímovú spoluprácu a súčasne svojou účasťou na súťažiach
všetkých úrovní úspešne reprezentuje MČ Rača, Bratislavu aj SR.Náklady na túto činnosť sú vysoké,
v najväčšej miere ich znášajú rodičia tanečníkov. Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého
projektu žiadajú poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s účasťou na
medzinárodných súťaži a to na uhradenie štartovného, ubytovania a nákladov na výrobu
kostýmov, kulís a tanečných pomôcok.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. január 2017
30. júl 2017
Poreč, Chorvátsko
22.620 €
3.000 €
2.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 2.000 €
r. 2015 - 1.900 €
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r. 2016 - 2.000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
13.
Predkladateľ:
Názov projektu:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Športový klub Hurikán Bratislava
Rozvoj florbalu detí a mládeže v Mestskej časti Rača
organizované florbalovým extraligovým družstvom Hurikán Bratislava
Kadnárová 23, 831 52 Bratislava
Adam Kalčok, predseda

Opis projektu:
Rozvoj florbalu detí a mládeže v Mestskej časti Bratislava-Rača je organizovaný florbalovým
extraligovým družstvom Hurikán Bratislava. Pod vedením vyškolených florbalových trénerov ponúka
možnosť absolvovať tréningový proces 2x do týždňa pre starších a 2x pre mladších nádejných
račianskych florbalistov. Tréningy sa konajú od konca septembra 2016 každý pondelok a stredu v
telocvični na ZŠ Tbiliská. V roku 2017 plánujú pokračovať v aktivitách začatých v roku 2016, ktorými
sú rozvoj florbalu u račianskych detí a mládeže formou pravidelného tréningového procesu,
konajúceho sa v ich mestskej časti. K zvýšeniu úrovne tréningového procesu by bolo prospešné, ak by
sa zakúpilo chýbajúce florbalové vybavenie ako napríklad mantinely, brankárske výstroje, hokejky,
bránky a podobne. Na budúcoročnú účasť našich račianskych družstiev v regionálnych súťažiach
SZFB by bolo potrebné zabezpečiť aj nové florbalové dresy. Na nových dresoch račianskych družstiev
by mohlo byť uvedené logo Rače, ako aj na webovej stránke www.hurikan.org a prípadne aj
mantineloch. Hlavný prínos projektu je v tom, aby sme deti pritiahli k športu, ktorý je dnes veľmi
populárny a je finančne nenáročný. V roku 2016 už členovia klubu s projektom začali a momentálne
už na tréningoch pôsobí cca 25 detí a mládežníkov.
Prostredníctvom
predloženého
projektu
žiadajú
zástupcovia
klubu
o dotácie
na materiálne vybavenie, na nákup mantinelov, bránok, dresov a brankárskej výstroje.
Začiatok projektu:
01. január 2017
Koniec projektu:
31. december 2017
Miesto realizácie projektu:
MČ Bratislava-Rača, Bratislava,
Celkový rozpočet projektu:
9.400 €
Požadovaná výška dotácie:
6.350 €
Odporúčaná výška dotácie:
500 €
Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača
14.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 6 , 831 06 Bratislava
Ing. Anton Hamran, generálny sekretár
ITTF WJC Svetový pohár kadetov v stolnom tenise 2017

Opis projektu:
V termíne 3 - 5. novembra 2017 sa uskutoční už 21. ročník najstaršieho mládežníckeho turnaja
v Európe v kategórii kadetov, tj do 15.rokov veku hráčov. Toto podujatie patrí medzi najobľúbenejšie,
o čom svedčí aj účasť stolných tenistov z viac ako 25 krajín. Na organizácii tohto podujatia sa od jeho
vzniku podieľa aj Mestská časť Bratislava - Rača a záštitu nad týmto turnajom tradične preberá
starosta mestskej časti. Podujatie je dostatočne medializované a logo mestskej časti sa uvádza vo
všetkých sprievodných tlačovinách a zároveň je celoročne prezentované v stolnotenisovej hale .
Organizácia tohto aj pre Raču významného športového podujatia je finančne náročná. Zväz
zabezpečuje celé organizačné zabezpečenie turnaja, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky
a preto sa obracia so svojou žiadosťou o finančnú podporu mestskej časti, ako tradičného partnera pri
organizácii.
Tento rok sa na turnaji zúčastní cca 20 mládežníckych reprezentácií z celého sveta na čele
s mládežníckou reprezentáciou Slovenska.
Uvedené športové podujatie spolu so svojim sprievodným programom je vynikajúcou možnosťou
prezentácie Rače nielen na Slovensku, ale aj smerom do zahraničia.
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Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie dotácie
na organizačné zabezpečenie ITTF WJC Svetový pohár kadetov v stolnom tenise 2017, konajúce
sa v dňoch 3.11.2017 – 5.11.2017 a to na uhradenie časti ubytovania a stravy pre účastníkov
turnaja.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. január 2017
31. december 2017
športová hala SSTZ na Černockého ul.2,
35.000 €
4.000 €
1.500 €

Akciu do roku 2016 organizoval klub MOSTEX Rača, ktorý bol príjemcom dotácii od Mestskej časti
Bratislava-Rača.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, projekty.

15.
Predkladateľ:
Názov projektu:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Občianske združenie Mládež ulice
Športové turnaje & mladí ľudia z Rendezu
Cyprichova 22, 831 54 Bratislava
Mgr. Peter Kulifaj

Opis projektu:
OZ Mládež ulice vzniklo v roku 2000 s cieľom venovať sa deťom, mladým ľuďom a rodinám
z bežného, sídliskového aj sociálne znevýhodneného prostredia. Od roku 2012 pôsobí v Mestskej časti
Bratislava - Rača v časti Východné/Rendez. Realizujú terénnu sociálnu prácu založenú na
nízkoprahových princípoch. Poskytujú voľnočasové, rozvojové, preventívne a sociálne služby,
komunitnú prácu a s klientmi organizované aktivity. Sú vykonávateľmi opatrení podľa § 10 zákona č.
305/2004 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane deti a sociálnej kuratele, registrovanom na Bratislavskom
samosprávnom kraji.
V rámci nízkoprahového programu pre deti a mládež, ktorý realizujú od roku 2012 systematicky
a dlhodobo v časti Východné/Rendez v Rači si vybudovali vzťahy založené na dôvere. Ľudia zo
sídliska združenie poznajú, aktivity sa im páčia a navštevujú ich. Pracujú najmä na tom, aby mladí
ľudia aktívne participovali na zorganizovaní komunitných podujatí (Sídlisková Pohodička, športové
turnaje a pod.) alebo sa ich zúčastňovali, ak na nich spolupracujú s Mestskou časťou Bratislava -Rača
(upratovanie, Šarkaniáda, Hurá prázdniny a pod.). V rámci tohto projektu by preto v tejto tradícií radi
pokračovali a zrealizovali nasledovné aktivity:
1) futbalový turnaj Nízkoprahový cup 2017 - tento turnaj organizujú už niekoľko rokov a radi by v
ňom pokračovali. Na futbalový turnaj, ktorý organizujú mladí z nízkoprahového programu pozvú aj
ostatné nízkoprahové programy z iných mestských častí. Je to dôležité najmä pre budovanie
vzájomných vzťahov, pozitívnej väzby k svojej mestskej časti a komunite, pretože sa vďaka turnaju
môžu mladí predviesť a ukázať, ako dokážu svojpomocne zorganizovať niečo pre svojich kamarátov.
Podporujú zdravé sebavedomie a súťaživosť, fair - play a prepájanie detí a mladých ľudí z rôznych
sociálnych skupín. Súčasťou turnaja bude prípravná fáza a taktiež aj jej vyhodnotenie, kde sa budú
rozprávať o pozitívach a o tom, ako turnaj nabudúce ešte vylepšiť.
2) floorbalový turnaj Floorball cup 2017 - je druhou športovou aktivitou, ktorá má v organizácií
tradíciu. Princíp a cieľ pre ktorý chcú turnaj organizovať je podobný ako pri Nízkoprahovom cupe,
avšak na floorball by radi pozvali aj „dospelých“ podporovateľov, priateľov, ktorí takto vytvoria tímy
s deťmi a mladými ľuďmi a zažijú spolu príjemný športový deň.
3) Nízkoprahový program pre deti a mládež - realizujú už niekoľko rokov v časti Východné/Rendez
a počas tohto projektu v ňom chcú pokračovať. Budú sa venovať deťom a mládeži v čase po škole
priamo na sídlisku a v nízkoprahovom klube, ktorý je vo fáze budovania. Budú poskytovať podporu,
prijatie a bezpečný priestor pre deti a mládež, volnočasové aktivity, doučovanie, rozvojové
a preventívne aktivity a tiež aj sociálne služby. Počas nízkoprahového programu budú realizovať
prípravu aj vyhodnotenie oboch turnajov, dávať priestor na konzultácie pri ich organizovaní a priestor
klubu, aby sa v ňom naše organizačné stretnutia mohli uskutočňovať.
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie dotácie nákup
športového vybavenia, cien pre víťazov, zdravotnú službu na športových podujatiach.
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Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. máj 2017
31. december 2017
športová hala SSTZ na Černockého ul.2
3.000 €
3.000 €
1.400 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2014 - 900 €
r. 2015 - 700 €
r. 2016 - 750 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, projekty.

Dotácie, ktoré boli odporúčané Miestnou Radou MZ MČ Bratislava-Rača na schválenie
starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača :

1.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

KOI –Rybársky klub Nepočujúcich
Rajecká 32, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Lucia Mladá, predseda
CARP DEAF FEEDER 2017

Opis projektu:
Rybársky klub nepočujúcich organizuje každoročne medzinárodnú súťaž nepočujúcich v športovom
rybárstve, ktorej cieľom je rozvíjať priateľstvo, vzájomnú spoluprácu v športe a kultúre a spoznávať
našu krajinu a zahraničie.
Cieľom projektu je usporiadanie rybárskych pretekov pre nepočujúcich rybárov nielen zo Slovenska,
ale aj zahraničia.
Táto súťaž sa má uskutočniť 3. Júna 2017 na súkromnom rybníku Rača v čase od 7.00 – 19.00 h.
Súťaž bude prístupná verejnosti.
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú dotáciu
na organizáciu tohto podujatia, nákup cien pre víťazov, poplatky spojené s organizáciou
a občerstvenie pre účastníkov podujatia.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. jún 2017
30. jún 2017
súkromný rybársky rybník Na pántoch
1030 €
380 €
200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2016 – 200 €
Iné zdroje financovania projektu: 2%, vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

2.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Perun o.z.
Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51
Rastislav Uličný, predseda
Račiansky kros 2017

Opis projektu:
Občianske združenie už 6 rokov podporuje, spoluorganizuje a organizuje bežecké podujatia pre
rekreačných aj výkonnostných bežcov. Členovia občianskeho združenia sa snažia bežcom vytvoriť
vhodné podmienky, aby sa im behanie a šport ako taký zapáčil a venovali sa mu či už pre radosť,
alebo pre zlepšenie svojho zdravia.
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Cieľom projektu je zorganizovať dňa 3. júna 6. ročník úspešného športového podujatia určeného
širokej verejnosti a taktiež pritiahnuť návštevníkov z celej Bratislavy a hlavne Mestskej časti
Bratislava-Rača do lesov Malých Karpát. Beh bude mať formu preteku, avšak na svojich podujatiach
sa snažia členovia klubu propagovať šport ako aktivitu, ktorú robia pre radosť z pohybu a spoločného
času stráveného v prírode. Súťaženie je až na poslednom mieste.
Beh ponúkne obyvateľom Mestskej časti Bratislava-Rača možnosť sa zúčastniť ďalšej športovej akcie
a prípadne to spojiť aj s rodinným výletom, keďže sa celé podujatie bude organizovať priamo pri
vstupe do Mestských lesov. Keďže štart aj cieľ je v tesnej blízkosti letného kúpaliska Rača, tak
takýmto spôsobom sa podporia aj miestne zariadenia a atrakcie.
Račiansky kros má za sebou 5 úspešných ročníkov (2012-2016) a má už svoje stále miesto medzi
lesnými behmi organizovanými na území Bratislavy v priebehu roka.
Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho zduženia žiadajú finančnú
dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, občerstvenie pre účastníkov behu, ceny pre
víťazov a výrobu štartových čísel a výrobu reklamných tričiek.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

01. február 2017
31. jún 2017
MČ Bratislava Rača
1640 €
740 €
200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 300 €
r. 2016 - 300 €
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
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5. Stanovisko stálych komisií
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016– oblasť šport

Komisia

Komisia finančná, majetková a podnikateľská

Komisia školstva, kultúry a športu

zapracované
A/N

stanovisko
odporúča schváliť dotáciu pre
- TJ REAL RENDEZ - vo výške
LEONIDAS – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA– vo výške
ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA– vo výške
Futbalový klub Rača– vo výške
Združenie priateľov tanca HαT– vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Športový klub Račišdorf – vo výške
Občianske zruženie Mládež ulice, - vo výške
SLOVAN BRATISLAVA KARATE - vo výške
Športový klub Hurikán Bratislava - vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške
Perun, o.z. – vo výške
KOI - Rybársky klub Nepočujúcich – vo výške
odporúča schváliť dotáciu pre
- TJ REAL RENDEZ - vo výške
LEONIDAS – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA– vo výške
ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA– vo výške
Futbalový klub Rača– vo výške
Združenie priateľov tanca HαT– vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Športový klub Račišdorf – vo výške
Občianske zruženie Mládež ulice, - vo výške
SLOVAN BRATISLAVA KARATE - vo výške
Športový klub Hurikán Bratislava - vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz - vo výške
Perun, o.z. – vo výške
KOI - Rybársky klub Nepočujúcich – vo výške

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného
prostredia a verejného poriadku
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre spoluprácu
s občianskymi združeniami
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500,- €
800,- €
1.000,- €
4.000,- €
10.000,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
450,- €
1.400,- €
500,- €
500,- €
1.500,- €
200,- €
200,- €
500,- €
800,- €
1.000,- €
4.000,- €
10.000,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
450,- €
1.400,- €
500,- €
500,- €
1.500,- €
200,- €
200,- €

A

A

zdôvodnenie

