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1.      Návrh uznesenia  
 

  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 

 
dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Rača         600,- € 
Ranná starostlivosť, n.o.        1.550,- € 
Krasňanko, o.z.            600,- € 

 

 
 
 
 
 
 
2.                  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Miestna rada MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 

 
 

MZ MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Bratislava-Rača       600,- € 
Ranná starostlivosť, n.o.        1.550,- € 
Krasňanko, o.z.            600,- € 
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3. Dôvodová správa 
 

Občianske združenia a spolky 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 v znení VZN č. 7/2017. Všetky občianske združenia a spolky splnili 
podmienky, ktoré vyžaduje VZN a nemajú žiadne podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 
Všetci žiadatelia o dotáciu majú vysporiadané záväzky voči Mestskej časti Bratislava-Rača.  
Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v  schválenom rozpočte na rok 2017 vyčlenených 7000,- €. (Funkčná 
klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001). 
Podľa platného VZN č. 3/2016 bolo možné prerozdeliť v prvom termíne tri štvrtiny finančných 
prostriedkov vyčlenených  na jednotlivé účely, t. j. 5250,- €. V prvom polroku sme pridelili 4250,- €.  
V druhom kole je možné prideliť 2750,- €, ktoré navrhujeme prerozdeliť nasledovne.  
 
 

4. Materiál 
 

A 
Predkladateľ:                               Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia     
                                                       Bratislava-Rača (ZO JDS Rača) 
Sídlo organizácie:                        Žarnovická 7,  831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                   PhDr. Alžbeta Capková  
Zodpovedná osoba:                      Terézia Richterová  
Názov projektu:                           „ Rozšírenie cvičenia seniorov o aquafitness“ 
Dátum doručenia žiadosti:          21.06.2017 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
V prvom kole 2017 dotácia vo výške 300 € - doteraz nebola vyúčtovaná. 
 

Popis 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.  
V roku 2016 začala ZO JDS Bratislava-Rača organizovať cvičenie seniorov vo Fitcentre na Tbiliskej 
15/a v Rači, s cieľom  umožniť pravidelný pohyb širšiemu okruhu seniorov, t.j. aj tým seniorom,  ktorí 
majú isté obmedzenia v súvislosti so zdravotným stavom. V súčasnosti chcú cvičenie rozšíriť 
o aquafitness. Toto cvičenie znižuje záťaž opotrebovaným kĺbom a umožní aj ľuďom – neplavcom 
fyzickú aktivitu. Pri cvičení aquafitness chcú využiť  kapacity bazéna v Hoteli Barónka v Rači, 1x 
týždenne v mesiacoch september až december 2017, pričom toto cvičenie chcú umožniť po dohode aj 
pre  seniorov z iných inštitúcii či občianskych združení v Rači, ako je denný stacionár, alebo denné 
centrum pre seniorov. 
    
Požadovaný účel: 
- prenájom bazéna:       600,- € 
 

Začiatok projektu:                   september 2017 
Koniec projektu:          december  2017 
Miesto realizácie projektu:     Hotel Barónka, Bratislava-Rača  
Celkový rozpočet projektu:                    1200,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                         600,- € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  rok 2017 - 300,-€ 
           rok 2016 - 800,-€ 
                                                                                      rok 2015 - 300,-€ 
                                                                                      rok 2014 - 300,-€ 
                         
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
Odporúčaná výška dotácie:           600,- €  
(Výška dotácie naviazaná na účel: prenájom bazéna na cvičenie) 
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B 
Predkladateľ:                               Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača 
Sídlo organizácie:                        Hybešova 23,831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                   Dušan Máťuš  
Zodpovedná osoba:                     Dušan Máťuš  
Názov projektu:                           „Týždenný pobyt v Tatrách“ 
Dátum doručenia žiadosti:          26.06.2017 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016:  podľa zmluvných podmienok 
V prvom kole 2017 dotácia vo výške 500 € - doteraz nebola vyúčtovaná. 
 

Popis projektu: 
SZI, Základná organizácia Rača je dobrovoľné  združenie, členmi sú občania ľahšie a ťažšie postihnutí 
z Rače. Jeho cieľom  je pomoc svojim členom, pre ktorých organizuje rekondičné pobyty, výlety. 
Každoročne organizuje športové hry na malom Slavíne.  
Dotáciu požadujú na týždenný výlet do Tatier, za účelom spríjemnenia života svojim členom pobytom 
v Tatrách. Dotáciou si chcú znížiť celkové náklady  na tento rekondičný  pobyt.  Svojim členom chcú 
umožniť kúpanie v termálnom  kúpalisku, výlety do prírody a návštevu historickým miest.  
 

Požadovaný účel:  
- doprava:       500,- € 
- ubytovanie:       1000,- € 
 
Začiatok projektu:                    15.10.2017 
Koniec projektu:                      22.10.2017 

 Miesto realizácie projektu:      Tatranské Matliare 
Celkový rozpočet projektu:                        8950,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:                         1500,- € 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:   rok 2017 - 500,- € 
   rok 2016 - 750,- € 
               rok 2015 - 300,- € 
               rok 2014 - 250,- € 
Iné zdroje financovania projektu: účastníci zájazdu, ZO SZI 
 

Odporúčaná výška dotácie:          0,- €  
 

Podľa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom je dotáciu možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na ten 
istý účel iba raz.  
V prvom polroku 2017 Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača žiadala dotáciu na 
rekondičný pobyt v Tatrách, pričom im bola poskytnutá dotácia vo výške 500,- € 
 
 
C 
Predkladateľ:                              JMPROFI, s.r.o. 
Sídlo organizácie:                        Mudrochova 3, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:                   PhDr. Jana Maniková 
Zodpovedná osoba:           PhDr. Jana Maniková 
Názov projektu:                          Račianska Senior Akadémia – 5. ročník račianskej SA,      
                                                      otvorenie 2 nových predmetov využitie dotácie na tlač  
                                                      študijných materiálov, pracovné materiály, študijné           
                                                      pomôcky, literatúru, pitný režim 
 
Dátum doručenia žiadosti:          30.06.2017 (pečiatka pošty), na úrad dňa 03.07.2017 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
V prvom kole 2017 dotácia vo výške 150 € -  bola vyúčtovaná. 



 
 

5 
 

Popis projektu: 
Račianska Senior Akadémia je projekt venovaný podpore seniorov v MČ Rača, ponúka seniorom 
program sledujúci trend celoživotného vzdelávania v súlade so životným obdobím seniora a jeho 
postavením v spoločnosti, podporuje zachovanie, resp. zlepšenie psychického aj fyzického zdravia, 
podporuje spoločenské a sociálne väzby seniora.  
Senior Akadémia plánuje otvoriť 2 nové predmety, 1semester 2-semestrálneho štúdia predmetu „Hudba 
a umenie v našom živote“ a 1. semester 2-semestrálneho štúdia predmetu „Dejiny a vývoj vybraných 
športov“. Vzhľadom na to, že účastnícky poplatok je nízky a nedokáže pokryť všetky náklady na 
realizáciu, žiadajú o príspevok k realizácii projektu.  
 

Požadovaný účel:   
- administratívno-technické zabezpečenie:  300,- € 
- príprava projektu:                 300,- € 
- príprava materiálov, certifikátov, letákov:  200,- € 
- internetová podpora:     200,- € 
 

Začiatok projektu:                 október  2017 
Koniec projektu:          december 2017 

 Miesto realizácie projektu:      Zasadačka Obecného úradu Rača  
Celkový rozpočet projektu:          3350,- €                                                  
Požadovaná výška dotácie:               1000,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  rok 2017 - 150,- € 
           rok 2016 - 150,- € 
                                                                                      rok 2015 - 150,- € 
                                                                                      rok 2014 - 300,- € 
  
Iné zdroje financovania projektu: účastnícky poplatok 
Odporúčaná výška dotácie:         0,- €  
Podľa VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácii právnickým osobám a fyzickým osobám – 
podnikateľom je dotáciu možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na ten 
istý účel iba raz. V prvom polroku 2017 JMPROFI s.r.o žiadala dotáciu na tlačoviny, diplomy, plagáty, 
letáky, študijné materiály, knihy, kancelársky papier, zakladače na študijné materiály, náplň do tlačiarne, 
iné potreby a na zabezpečenie web stránky vo výške 400,- €, pričom im bola poskytnutá dotácia vo 
výške 150,- €.  
V druhom polroku 2017 dotáciu 1000,- € žiadajú na totožný účel ako príprava projektu, administratívno-
technické zabezpečenie, príprava materiálov, certifikátov, letákov a internetová podpora. 
 
 
D 
Predkladateľ:                               Raná starostlivosť, n.o 
Sídlo organizácie:                         Panenská 28,  811 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca:                    Otília Čechová  
Zodpovedná osoba:                      Tatiana Bednáriková  

       Názov projektu:                           „Centrum včasnej intervencie špecializované na zrak“ 
Dátum doručenia žiadosti:          30.05.2017 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: žiadne – nebola poskytnutá žiadna dotácia 
V prvom kole 2017 dotácia vo výške 500 € - doteraz nebola vyúčtovaná. 
 

Popis projektu: 
Nezisková organizácia Raná starostlivosť je poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie pre 
rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodneným vo veku do 7 rokov. V máji 2017 otvorila 
Centrum včasnej intervencie v budove Zdravotného strediska Tbiliská. Ide o vôbec prvé centrum na 
Slovensku, ktoré bude špecializované na zrakové znevýhodnenie u detí. 
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Požadovaný účel:   
- špeciálne pomôcky a hračky na stimuláciu zraku:       700,- € 
- príprava a tlač propagačných materiálov:                                      1000,- € 
- cestovné na návštevy v rodinách:                                                    300,- € 
- výroba a montáž vstavaných uzamykateľných skriniek:      600,- € 
- obedy, ovocie a pitný režim počas zážitkové dňa na biofarme:      400,- € 
 
Začiatok projektu:                  01.09.2017  
Koniec projektu:        31.12.2017 

 Miesto realizácie projektu:    Tbiliská, Bratislava-Rača, Pod Gaštankou v Modre, 
                                                                                       Biofarma príroda v Stupave  

Celkový rozpočet projektu:                        4000,-€                                                  
Požadovaná výška dotácie:                        3000,-€ 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  rok 2017 - 500,- € 
           rok 2016 - 0,- € 
                                                                                      rok 2015 - 0,- €                                   
                                                                                      rok 2014 - 0,- €  
                        
Iné zdroje financovania projektu: Nadácia pre deti Slovenka, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia 
SLSP 
 
Odporúčaná výška dotácie:          1550,- €  
 
 
E 
Predkladateľ:                               Krasňanko o.z  
Sídlo organizácie:                 Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava 
Štatutárny zástupca:                    Marta Štefánková  
Zodpovedná osoba:                      Marta Štefánková  
Názov projektu:                            Ruka - nástroj ducha  
Projekt doručený dňa:                 30.06.2017 
 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2016: podľa zmluvných podmienok 
V prvom kole 2017 dotácia vo výške 500 € - doteraz nebola vyúčtovaná. 
 

Krasňanko vzniklo z  potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie preferujúce 
individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi, tzv. Montessori 
pedagogika. Funguje v prenajatom rodinnom domčeku v Rači na Hruškovej ulici. Cieľom práce 
združenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť sprevádzať svet v celistvosti 
a súvislostiach, rozvíjať sa po duševnej ale aj telesnej stránke. Kladie sa dôraz na rozvoj sebadisciplíny 
– dieťa sa učí ovládať svoje správanie, učí sa rešpektovať pravidlá.    
 

Popis projektu:  
Plánujú s deťmi trénovať klasické manuálne práce, čo je v dnešnej dobe už takmer rarita, ale deti to 
veľmi potrebujú a milujú. Za týmto účelom si nechajú vyrobiť a upraviť pre deti ponk – truhlársku 
pracovnú hoblicu a nakúpiť jednoduché pracovné náradie. 
 
Požadovaný účel: 
- truhlárska hoblica:                                             400,-€ 
- závesný systém na náradie, náradie do dielne:  200,-€ 
 

Začiatok projektu:    30.09.2017 
Koniec projektu:    31.12.2017 
Miesto realizácie projektu:   Hybešova, Bratislava-Rača 
Celkový rozpočet projektu:   800,- € 
Požadovaná výška dotácie:   600,- € 
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Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  rok 2017 - 500,- € 
               rok 2016 - 850,- € 
               rok 2015 - 800,- € 
               rok 2014 - 800,- € 
 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy 
 
Odporúčaná výška dotácie :           600,-€ 
 
Občianske združenie Krasňanko požiadalo o dotáciu aj v oblasti školskej a športovej. 
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5. Stanoviská stálych komisií 
    Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť sociálne veci 
 
 
 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

odporúča MZ M Č Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 
nasledovné organizácie: 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Rača               600,- € 
Ranná starostlivosť, n.o.               1550,- € 
Krasňanko, o.z.                                                                    600,- € 
 

A 

  

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

 

 

    

Komisia  životného prostredia výstavby, 
územného plánu a dopravy 

     

Komisia sociálna a  bytová  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 
nasledovné organizácie: 
Jednota dôchodcov na Slovensku, Rača               600,- € 
Ranná starostlivosť, n.o.               1550,- € 
Krasňanko, o.z.                                                                    600,- € 
 

 A 
  
 


