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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 
dotáciu pre SRRS-RZ pri Materskej škole, oz (Cyprichova 74) vo výške 350,00 € na projekt  
Hravá záhrada - Záhrada pozostáva z viacerých prvkov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2.   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
 

 
a) starostovi  MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre: 

 
Občianske združenie Jeleň (Elimu) vo výške 275,00 € na projekt „Klub Robotika  
GO UP“ – nákup technického vybavenia pre zabezpečenie a rozšírenie činnosti  
Klubu Robotika 

 
b) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre: 

 
SRRS-RZ pri Materskej škole, oz (Cyprichova 74) vo výške 350,00 € na projekt  
Hravá záhrada - Záhrada pozostáva z viacerých prvkov  
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3. Dôvodová správa 
 
V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2017 v oblasti školstva určená suma 2.500 €, z toho  
v prvom termíne (apríl 2017) bolo v zmysle VZN č. 3/2016 rozdelených 75% z celkovej sumy,  
t.j. 1875 € a to tak, že  maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi  
v jednom rozpočtovom roku neprekročila 30% z celkovej čiastky vyčlenenej dotácie  
v rozpočtovom roku na príslušný rok t.j. 750 €.  
V prvom kole prideľovania dotácií bola suma 1875 € v plnej výške pridelená.  V druhom kole 
prideľovania dotácií zostáva suma 625,00 €. 
V II. kole k termínu 30.06.2017 boli do podateľne miestneho úradu pre oblasť školstvo doručené  
4 žiadosti o dotáciu, z ktorých jednu Komisia školská, kultúrna, športová a  pre podporu podnikania 
a vinohradníctva odporúčala preradiť do oblasti životné prostredie. Schválenie ďalšej dotácie  
na základe jej výšky je v kompetencii starostu. Miestnemu zastupiteľstvu je predložená jedna žiadosť 
z oblasti školstvo, ktorá spĺňa všetky podmienky určené VZN č. 3/2016 v znení VZN  
č. 7/2017, žiadatelia nemajú voči mestskej časti žiadne záväzky. 
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4. Materiál 
 

1. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  
Predkladateľ: SRRZ – RZ pri Materskej škole, občianske združenie, 
Sídlo organizácie: Cyprichova 74,831 53 Bratislava 
Štatutárny zástupca:         Mgr. Jaroslav Kubaljak 
 
 Názov projektu: Hravá záhrada – Záhrada pozostáva z viacerých prvkov  

Dátum prijatia žiadosti:        30. júna 2017 

Popis realizácie projektu: 

Záhrada pozostáva z viacerých prvkov, ktoré sa dajú budovať jednotlivo, podľa časových 
a finančných možností. Základnými prvkami záhrady je drevo, prírodný materiál, rastliny a stromy. 
Na realizácii sa budú podieľať rodičia detí MŠ, pod odborným dohľadom, skúsených majstrov 
s prácou s drevom (spoločnosť Na vidieku). Dotácia by bola využitá  
na zostrojenie vonkajšej kuchynky, kde sa deti môžu hrať na kuchárov. 

Časový harmonogram projektu/účelu použitia dotácie: júl-október 2017. 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:  550,00 € 
b) Požadovaná výška dotácie:   400,00 € 
c) Odporúčaná výška dotácie:  350,00 € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:  dotácia nebola poskytnutá. 

 
 
2. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU  
Predkladateľ: Občianske združenie Jeleň (Elimu) 
Sídlo organizácie: Kadnárova 97, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca:          Jana Ferencová 
 
Názov projektu: „Klub Robotika GO UP“ – nákup technického 

vybavenia  
pre zabezpečenie a rozšírenie činnosti Klubu Robotika 

Dátum prijatia žiadosti:        28. júna 2017 

Popis realizácie projektu a použitia dotácie: 

Klub Robotika v deťoch od 7 rokov, mládeži a dospelých podporuje tvorbu, skladanie 
a programovanie. Aktuálne ponúka možnosť kreatívno-edukatívneho programovania  
so stavebnicou LEGO®WeDo 2.0 pre obmedzené množstvo záujemcov (8) . Cieľom Klubu Robotika 
je prostredníctvom projektu rozšíriť svoju ponuku činnosti po obsahovej stránke tzn. rozšíriť svoje 
portfólio programovania aj na iné aplikácie (napr. learning with Ozobot, LEGO®Mindstorms® 
Education EV3) a zároveň znásobiť materiálne vybavenie tak,  
aby mohlo byť otvorených viac Klubov Robotika aj pre väčší počet záujemcov. 
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Podpora Klubu Robotika a jeho projektu „Klub Robotika GO UP“ prispeje nielen k naplneniu dopytu 
v MČ Rača po tomto type aktivít, ale obohatí aj súčasnú ponuku voľnočasových aktivít v MČ Rača. 
V budúcnosti je reálna spolupráca so základnými školami v záujme zabezpečenia kvalitného 
technicko-edukačného vybavenia spolu s možnou realizáciou kvalitného, inovatívneho vzdelávania 
žiakov bez vynaloženia finančných prostriedkov  
na materiálne vybavenie. 

Časový harmonogram projektu:    01.07.2017 – 30.06.2018 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:    2 858,05  € 
b) Požadovaná výška dotácie:       998,65  € 
c) Odporúčaná výška dotácie:       275,00  € 

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

 
 
 



5. Stanoviská stálych komisií 
     
Materiál: Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo 

 

Komisia stanovisko zapracované 
A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná                    
a majetková  

Odporúča schváliť dotáciu pre: 
 

1. Občianske združenie Jeleň (Elimu) vo výške 275,00 € na projekt „Klub 
Robotika GO UP“ – nákup technického vybavenia pre zabezpečenie  
a rozšírenie činnosti Klubu Robotika 

2. SRRS-RZ pri Materskej škole, oz (Cyprichova 74) 
vo výške 350,00 € na projekt  Hravá záhrada – Záhrada pozostáva  
z viacerých prvkov 

 

 

 

 

A 

 

 

 
 

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

1. Občianske združenie Jeleň (Elimu) vo výške 275,00 € na projekt „Klub 
Robotika GO UP“ – nákup technického vybavenia pre zabezpečenie  
a rozšírenie činnosti Klubu Robotika 

2. SRRS-RZ pri Materskej škole, oz (Cyprichova 74) 
vo výške 350,00 € na projekt  Hravá záhrada – Záhrada pozostáva  
z viacerých prvkov 

 

 

A 

 

 

 
 

Komisia  životného 
prostredia, výstavby, 
územného plánu               
a  dopravy 

     

 
Komisia sociálna a bytová  

   


