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1. 
Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava- Rača po prerokovaní materiálu 

 
schvaľuje 

 
finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
 

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vo výške 400 € 
- Priatelia Rače OZ (plastika „Veterníky“) vo výške              500 € 
- Priatelia Rače OZ ( antigrafiti náter) vo výške              400 € 
- Ateliér Šikula vo výške                                                                     350 € 

 
 
 
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 dotáciu pre: 

-  Stará jedáleň, OZ vo výške      200 € 

 

 

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

   

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vo výške 400 € 
- Priatelia Rače OZ (plastika „Veterníky“) vo výške              500 € 
- Priatelia Rače OZ ( antigrafiti náter) vo výške              400 € 
- Ateliér Šikula vo výške                                                                     350 € 
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3. Dôvodová správa 
 
             K 30.6.2017 bolo za oblasť kultúra prijatých 5 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 v znení 
VZN č. 7/2017 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám 
- podnikateľom. Na dotácie v oblasti kultúry bolo v rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok 2017 
vyčlenených 7.000 €. Podľa platného VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 boli v prvom 
termíne pridelené dotácie vo výške 5.050 €. V druhom termíne môžu byť pridelené dotácie vo 
výške 1.950 €. 
Z celkového počtu 5 podaných žiadostí, spĺňajú ustanovenia VZN č. 3/ 2016 v znení VZN č. 
7/2017   o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom, piati žiadatelia, ktorí majú voči MČ vyrovnané pohľadávky do lehoty 
splatnosti. 
 
Funkčná klasifikácia: 08 20 Ekonomická klasifikácia: 642 002 
 
 
4. Materiál 
 
1: 
Predkladateľ:                      Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET 
Sídlo organizácie:                Hagarova 4, 831 52 Bratislava 
Štatutárny zástupca:          Ing. Gabriela Kukolová 
Názov projektu:                  Denný tábor v Rači 
Projekt doru čený dňa:       19.6.2017 
 
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: 
Denný tábor v Rači  - vyškolených animátorov, dobrovoľníkov, hry, zábavu, poučenie, 
jednoducho zmysluplné využitie voľného času ponúka AMAVET rodičom detí, ktorí hľadajú 
aktivity pre svoje deti v čase prázdnin, kedy ich možnosti dovolenky sú obmedzené, a nemajú 
alternatívu, kde umiestniť svoje deti. 
Denný tábor AMAVETu vytvorí priestor pre hravú vedu, ktorá nielen zabaví, ale aj hravou 
formou oboznámi s fyzikálnymi, chemickými javmi v bežnom živote. 
Požadovaný účel: Náklady na materiálne zabezpečenie programu  – materiál na jednotlivé 
experimenty 300 €, strava detí ( obedy, olovrant, pitný režim, ovocie) 300 €, prenájom kanoe-
katamarany, vesty, pádla, pomocný materiál 150 €.  
 
Začiatok projektu:   I. turnus 24.7. – 28.7.2017 
Koniec projektu:   II. turnus 31.7. – 4.8.2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  2.290 € 
Požadovaná výška dotácie:     600 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
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2016 -  200 € 
2016 -  300 € 
2017 -  500 €  Deň detí s vedou v Rači 3.6.2017 (MDD) Účel: materiál na jednotlivé    
                       experimenty, sladké odmeny, ceny do súťaží, ubytovanie a stravu pre 2 deti v    
                       letnom tábore 
 

Vyúčtovanie dotácie v I. kole 2017: Nevyúčtovaná 
 

 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1.690 € 
 
Odporúčaná výška dotácie :  400 €   

 
2: 
Predkladateľ:                     Priatelia Rače OZ 
Sídlo organizácie:               Závadská 4, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:         Viktor Bielko 
Názov projektu:                 Reštaurovanie výtvarného diela „Veterníky“ 
 
OZ Priatelia Rače je dobrovoľným, neziskovým, nezávislým, nepolitickým 
a verejnoprospešným združení obyvateľov a priateľov Mestskej časti Bratislava-Rača. Poslaním 
združenia je podpora Rače a jej dlhodobo udržateľného kultúrneho, spoločenského a sociálneho 
rozvoja pri súčasnom zohľadnení jej miestnych a historických špecifík, rôznorodosti, kultúrneho 
dedičstva a tradícií tak, aby bola Rača a jej jednotlivé časti Východné, Krasňany, príjemným 
a kvalitným miestom pre život. 
 
Opis projektu: 
Vo vnútrobloku domov na Plickovej ulici sa nachádza silne poškodené dielo s názvom 
Keramická stena "Veterníky". Autorkou diela je akademická maliarka Jana Melíšková-Kay, 
ktorá toto dielo vytvorila v roku 1973. Dielo je zhotovené z betónu v kombinácii s glazovanou 
keramikou. V súčasnosti je značne poškodené, chýba na ňom časť keramických platní 
tvoriacich farebnú mozaiku po oboch stranách, ktorá je nosným prvkom diela. Na 
zostávajúcich častiach mozaiky je v dôsledku poveternostných vplyvov poškodená glazúra, 
vďaka čomu dielo naďalej rýchlo degraduje.  
Úspešným reštaurovaním získa dielo dôstojný vzhľad a významným spôsobom prispeje ku 
skultúrneniu parku a skvalitneniu života obyvateľov a návštevníkov lokality. Forma 
prezentácie MČ Rača bude v podobe erbu a názvu mestskej časti priamo na informačno – 
pamätnej tabuli umiestnenej na diele. Zároveň bude publikovaný článok o obnove 
v Račianskom výbere a po ukončení prác stretnutie pri diele so zástupcami MČ s príspevkom 
do TV Bratislava. K žiadosti je priložený súhlas Mestského úradu ochrany pamiatok 
v Bratislave na reštaurovanie plastiky „Veterníky“ a súhlas dediča autorských práv diela Petra 
Kaya /syna autorky/ s odborným reštaurovaním.   
 
Požadovaný účel: Farebné scelenie a retuš tmelených častí 642 €, režijné náklady – 
spotrebný materiál, doprava 113 € 
  
Začiatok projektu:   máj 2017 
Koniec projektu:   október 2017 
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Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Rača 
Celkový rozpočet projektu:  2.955 € 
Požadovaná výška dotácie:     755 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2016 -  450 €   
2017 -  450 €   Účel: „3. roč. Jarná brigáda “ - farba na zábradlie a ploty, štetce, brúsny papier,  
                         návrh a tlač letákov, občerstvenie 
 
Vyúčtovanie dotácie v I. kole 2017: Vyúčtovaná 
 
Iné zdroje financovania projektu:  
Dotácia z reg. dotačn. schémy BSK na podporu kultúry 2.000 € 
Povinné 10% financovanie z dotácie BSK 200 € 
Odporúčaná výška dotácie :   500 €        
 
3: 
Predkladateľ:                Priatelia Rače OZ 
Sídlo organizácie:          Závadská 4, 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:    Viktor Bielko 
Názov projektu:            Zatraktívnenie verejných priestorov železničnej stanice Rača 
 
OZ Priatelia Rače je dobrovoľným, neziskovým, nezávislým, nepolitickým 
a verejnoprospešným združením obyvateľov a priateľov Mestskej časti Bratislava-Rača. 
Poslaním združenia je podpora Rače a jej dlhodobo udržateľného kultúrneho, spoločenského 
a sociálneho rozvoja pri súčasnom zohľadnení jej miestnych a historických špecifík, 
rôznorodosti, kultúrneho dedičstva a tradícií tak, aby bola Rača a jej jednotlivé časti Východné, 
Krasňany, príjemným a kvalitným miestom pre život. 
 
Opis projektu: 
Zámerom OZ je zatraktívnenie stien schodišťa a podchodu na nástupište č.2 na železničnej 
stanici v Bratislave-Rači. ŽSR v mesiaci apríl 2017 tieto verejné priestory opravila a stroho 
vymaľovala. Podchod pôsobí veľmi prázdnym a nepríťažlivým dojmom. 
Po vzore na železničnej stanici v Pezinku by chcelo OZ realizovať projekt zatraktívnenia 
v podobe namaľovania predovšetkým obrazcov symbolizujúcich Raču a jej neoddeliteľnú 
súčasť na mape železničnej histórie a následne aplikovať antigrafiti náter, kvôli čo 
najdlhšiemu uchovaniu týchto diel. Zároveň by sa spropagovalo aj jedinečné Železničné 
múzeum v miestnej časti Východné. Po spustení integrovaného systému dopravy 
v Bratislavskom kraji by sa stanica využívala častejšie a návštevníci by určite ocenili príjemné 
prostredie a prezentáciu jedinečných miest, ktoré v Rači máme v podobe železničnej 
tematiky. K zatraktívneniu verejných priestorov železničnej stanice Rača dostalo OZ Priatelia  
 
Rače predbežný súhlas z GR ŽSR. Po doplnení grafických návrhov na úpravu /termín 
31.8.2017/ prisľúbili ŽSR OZ aj finančný príspevok na materiál.      
 
Požadovaný účel: Antigrafiti náter – materiál na maľovanie (farby a spreje) 500 € 
  
Začiatok projektu:   august 2017 
Koniec projektu:   december 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Rača 
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Celkový rozpočet projektu:  1.520 € 
Požadovaná výška dotácie:     500 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2016 -  450 €   
2017 -  450 €   Účel: „3. roč. Jarná brigáda “ - farba na zábradlie a ploty, štetce, brúsny papier,  
                         návrh a tlač letákov, občerstvenie 
 
Vyúčtovanie dotácie v I. kole 2017: Vyúčtovaná 
   
Iné zdroje financovania projektu:  
Orange zamestnanecký grant 500€ 
ŽSR 520 € 
Odporúčaná výška dotácie :  400 €         
 
 
4: 
Predkladateľ:                 Ateliér Šikula 
Sídlo organizácie:          Šúrska , 831 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca:     Zuzana Šikulová 
Názov projektu:             Materiál na tvorbu 
 
OZ Ateliér Šikula je združenie zaoberajúce sa výtvarnými technikami, recykláciou materiálov, 
kladnému vzťahu k prírode, spoločnému majetku a zlepšeniu životného prostredia.  
Opis projektu: 
OZ Ateliér Šikula bolo zriadené predovšetkým na prácu s deťmi. Organizujú výtvarné krúžky, 
denné letné výtvarné tábory, jarný výtvarný tábor, ktoré sú veľmi obľúbené a hojne 
navštevované. V ateliéri deti vytvárajú diela, ktoré si odnášajú domov. Ceny výtvarných 
materiálov sa neustále zvyšujú, no Ateliér Šikula nechce zvyšovať cenu za účasť v krúžku, 
preto žiada o dotáciu MČ Bratislava-Rača. Svoju činnosť chce rozšíriť aj v denných  centrách, 
kde sa stretávajú seniori a ponúknuť im tvorivé workshopy, kde si môžu vytvoriť vlastné 
výtvarné diela, v podobe obrazov, sculptúr a iných predmetov.   
 
Požadovaný účel: Výtvarný materiál – 1.500 € 
 
  
Začiatok projektu:   september 2017 
Koniec projektu:   december 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 
Celkový rozpočet projektu:  2.000 € 
Požadovaná výška dotácie:  1.500 € 
      

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2016 -  600 €   
2017 -  600 €   Účel: „Denný tábor pre 10detí zdarma“– denný tábor 130,-€/týždeň/1dieťa-   
                         strava, pitný režim, materiál 
                         Krúžok pre deti na 2 h / 10 € 
 
Vyúčtovanie dotácie v I. kole 2017: Nevyúčtovaná 



7 
 

 
Iné zdroje financovania projektu:  
Vlastné zdroje:  500€ 
Odporúčaná výška dotácie :    350 € ( 250 € pre potreby Ateliéru Šikula, 100 € na výtvarné    
                                                               dielne v rámci Jablkového hodovania)     
 
5: 
Predkladateľ:                     Stará jedáleň OZ 
Sídlo organizácie:               Kadnárova 68, 831 51 Bratislava 
Štatutárny zástupca:         Miroslav Dudlák 
Názov projektu:                 Začíname od strechy 
Projekt doru čený dňa:       30.6.2017 
 
OZ Stará jedáleň bolo založené za účelom stretávania sa starších detí, mladých ľudí a ľudí z 
okolia, v priestoroch bývalej jedálne Strednej školy masmediálnej komunikácie. Stará jedáleň 
bude poskytovať bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času a zároveň zázemie pre 
občianske združenia Mládež ulice a OZ Varianty. Priestory budú určené na kultúrne, 
spoločenské podujatia, workshopy, alebo vzdelávacie podujatia, pohybové aktivity a aktivity 
komunitného charakteru. 
 
Opis projektu: 
OZ Stará jedáleň získalo od BSK do prenájmu bývalú budovu školskej jedálne na obdobie  25 
rokov. Budova sa 13 rokov nevyužíva,  je vo veľmi zlom technickom stave a potrebuje nutne 
celkovú rekonštrukciu. 
Občianske združenie sa zaviazalo BSK, že do konca roka opraví strechu, aby sa budova 
ochránila pred ďalším znehodnocovaním. Finančné prostriedky chcú využiť na prípravné 
projektové práce (statik, geodet) a hydroizolácie. Súčasťou prác je aj zhotovenie 
videozáznamu k projektu s využitím záberov z dronu. Video by sa využívalo najmä 
prostredníctvom sociálnych sietí na motivovanie individuálnych darcov (sponzorov) a tiež 
vzbudenie záujmu u mladých ľudí. 
Požadovaný účel: Hydroizolácia strechy 600 m2 3.500 €, geodetické zameranie 250 €, 
posudok statika 250 €, zhotovenie propagačného videa 200 € 
 
 
Začiatok projektu:   jún 2017 
Koniec projektu:   november 2017 
Miesto realizácie projektu:  Bratislava 
Celkový rozpočet projektu:  8.440 € 
Požadovaná výška dotácie:  4.200 € 
 
 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
2017 -  100 € Účel: „Revitalizácia exteriérovej časti Starej jedálne“-  zakúpenie pomôcok    
BOZP (rukavice, ochr. okuliare a pod.) 
 
Vyúčtovanie dotácie v I. kole 2017: Nevyúčtovaná 
 
Iné zdroje financovania projektu: 4.240 € 
Odporúčaná výška dotácie :   200 € na zhotovenie propagačného videa 
 



 
5. Stanoviská stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017  - oblasť kultúra 
 

 

Komisia stanovisko 
zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

odporúča schváliť dotáciu pre  
 

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vo výške   400 € 
- Priatelia Rače OZ vo výške                      500 €                

Priatelia Rače OZ vo výške                      400 €                 
- Ateliér Šikula vo výške                                                                  350 €                      

 
 

A 

     

   

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

odporúča schváliť dotáciu pre  
   
 

- Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET vo výške   400 € 
- Priatelia Rače OZ vo výške                      500 €               

Priatelia Rače OZ vo výške                                   400 €                 
- Ateliér Šikula vo výške                                                                  350 €                      

 
 

 A 

  

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

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


