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1. 

Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 

finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 
 

 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške     2.000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške  1.000,- € 
- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške     800,- €  
- BMX Klub Ra ča, o.z. – vo výške       900,- € 
- Triax Bratislava, o.z. – vo výške    1.500,- €  
- Šachový klub Krasňany,  o.z. – vo výške        950,- €  

 

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      300,- € 
-  Klub športového potápania Neptún, o.z..– vo výške 300,- € 
-  ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške    300,- €  
-  Klub športového potápania Žralok, o.z. – vo výške 320,- € 
 
 

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

- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške     2.000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške  1.000,- € 
- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške     800,- €  
- BMX Klub Ra ča, o.z. – vo výške       900,- € 
- Triax Bratislava, o.z. – vo výške    1.500,- €  
- Šachový klub Krasňany,  o.z. – vo výške        950,- €  

 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 

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 
v znení VZN č. 7/2017  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 pridelili žiadateľom sumu   35.250 €, čo je 75% z celkovej sumy 47.000 €. 
V druhom termíne disponujú členovia komisie na prerozdelenie sumou 11.750 €. 
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 VZN 3/2016 v znení VZN č. 7/2017. Medzi žiadateľmi sú aj nové 
kluby a to Klub športového potápania Žralok, Triax a Klub športových potápačov Neptún 
Bratislava. 
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. Členovia klubu Triax 
významne spolupracujú so športovým referentom pri organizovaní viacerých podujatí 
v Mestskej časti Bratislava-Rača. 
 
 
4. Materiál 
 
 
1. 
Predkladateľ:  ŠK Krasňany, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Riazanská  3, 831 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 
Názov projektu:  Materiálno-technické zabezpečenie klubu a pôsobenie                  

v súťaži 2017 
Opis projektu:  
Futbalový klub pôsobí od roku 1955 a svoju činnosť vykonáva na futbalovom ihrisku na Peknej 
ceste 2/A. V minulom roku sa hráčom klubu podaril historický úspech, keď aj vďaka podpore 
Mestskej časti Bratislava-Rača postúpil do vyššej súťaže. Pôsobenie vo vyššej súťaži je však 
spojené aj so zvýšenými výdavkami pre klub.  
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.  
Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie 
finančnej dotácie na čiastočné uhradenie nákladov spojených s pôsobením v súťaži a to 
štartovné do súťaži, materiálno technické zabezpečenie mužstva a poplatkov futbalovému 
zväzu.  
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Začiatok projektu:   1. júl 2017 
Koniec projektu:   31. december  2017 
Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta 2/A  
Celkový rozpočet projektu:  5 000 €  
Požadovaná výška dotácie:  2 000 € 
Odporúčaná výška dotácie:  2 000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2015 – 5 000 € 
r.2016 -  5 000 € 
r.2017 -  5 000 €  
Účel poskytnutej dotácie:  Zveľadenie športového areálu a údržba hracej plochy“ – 
revitalizácia, valcovanie, kosenie, hnojenie, zavlažovanie ihriska. 
Dotácia z prvého kola bola vyúčtovaná podľa zmluvných podmienok. 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 

2. 
Predkladateľ:  Združenie priateľov tanca H&T, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 
Názov projektu: Letné tréningové sústredenie  

 
 
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 MČ Bratislava-Rača už 19 rokov, 
v súčasnosti združuje cca 90 tanečníkov z Rače, Krasnian 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 a 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 Bratislava-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 časti  nákladov spojených s účasťou na letnom športovom sústredení 
v Svätom Jure a to na ubytovanie, stravu, odmeny pre účastníkov a materiálne vybavenie. 
Začiatok projektu:   1. august 2017 
Koniec projektu:   31. august 2017 
Miesto realizácie projektu:  Svätý Jur 
Celkový rozpočet projektu:  9 000 €  
Požadovaná výška dotácie:  1000 € 
Odporúčaná výška dotácie:  1000  € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
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r. 2015 - 1 900 €  
r. 2016 - 2 000 € 
r. 2017 - 2 000 €  
Účel poskytnutej dotácie: Účasť na medzinárodnej tanečnej súťaži 34. ročník World Dance 
Master 2017, Poreč, Chorvátsko – štartovné, ubytovanie, výroba kostýmov, kulís a 
tanečných pomôcok. 
Dotácia z prvého kola bola vyúčtovaná podľa zmluvných podmienok. 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
 
3. 
Predkladateľ:  Volejbalový klub ZK IMA, ob čianske združenie 
Sídlo organizácie:  Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Balacenková, predseda 
Názov projektu:  "V zdravom tele zdravý duch - detí a mládeže v Rači"   
 
Opis projektu:  
Hlavným cieľom činnosti klubu je organizovanie voľného času detí a mládeže so športovým 
zameraním na volejbal v Mestskej časti Bratislava-Rača a tým prispievať k zdravému vývoju 
mladej generácie a kvalitnému životnému štýlu mladej generácie do ďalšieho života. 
Vychovávať čestných, pracovitých, vzdelaných a empatických mladých ľudí so zmyslom pre 
fair play. 
Súčasťou činnosti klubu je organizovanie nesúťažných turnajov "Rodičia s deťmi", kde je 
zámerom  priblíženie športovej činnosti rodičom detí, kedy rodičia spolu so svojim dieťaťom 
hrajú volejbal  a súťažia medzi sebou. Pri týchto podujatiach sú deti s rodičmi, spoločne športujú 
a rodičia spoznajú bližšie aktivity svojho dieťaťa v kolektívnej činnosti volejbalového klubu. 
Prínosom je spoznanie sa rodičov detí navzájom a najmä súťaženie rodičov a detí v dobre 
organizovanom športovom a spoločenskom podujatí. 
Volejbalový klub ZK IMA VK Bratislava-Rača úzko spolupracuje s vedením  ZŠ Tbiliská a SŠ 
de La Salle pri zabezpečovaní a organizovaní školských volejbalových súťaží MIDICOOL 
VOLLEY v kategórii dievčat a chlapcov organizovaných Ministerstvom školstva SR v 
spolupráci so SVF. 
V rámci kolektívu  organizácie ZK IMA VK Bratislava-Rača trénuje celkom 60 členov 
v Mestskej časti Bratislava-Rača v 5. družstvách  račianskych detí a mládeže, ktorí sú 
pravidelne trénovaní už od roku 1998 kvalifikovanými volejbalovými trénermi. Tréneri klubu 
vychovali aj mládežníckych  reprezentantov SR . 
Okrem súťažných zápasov organizujú aj nesúťažné volejbalové turnaje v úzkej spolupráci 
a s podporou MČ Bratislava-Rača. V nedeľu 17.09.2017 sa uskutoční 16. ročník 
-  Vinobraneckého  medzinárodného mini volejbalového turnaja chlapcov, dievčat a prípraviek. 
Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prenájmov telocviční na zabezpečenie 
kvalitného tréningového procesu. 

Začiatok projektu:            september 2017 
Koniec projektu:           december 2017 
   Miesto realizácie projektu:  ZŠ Tbiliská  a SŠ de La Salle 
   Celkový rozpočet projektu:  1932 € 
   Požadovaná výška dotácie:    800 € 
   Odporúčaná výška dotácie:    800 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r.2014 -   800 € 
r. 2015 -  800 € 
r. 2016 -1200 €  
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 
príspevky. 
 
4. 
Predkladateľ:                       BMX klub Rača, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Hečkova 3 , 831 51 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Rapčan , predseda 
Názov projektu: Usporiadanie pretekov v bikrose v Mestskej časti Bratislava -

Rača počas Račianskeho vinobrania 2017 

Opis projektu: 
BMX klub Rača je organizácia, ktorá združuje záujemcov o športové odvetvie bikros 
prípadne aj o ďalšie odvetvia cyklistiky.  
BMX klub Rača, v súlade so svojimi možnosťami, vytvára svojim členom podmienky na 
športovú prípravu (trénovanie) a na športovanie (výkonnostné a rekreačné), čím im 
umožňuje aktívne trávenie voľného času a týmto spôsobom napomáha tiež k utužovaniu a 
k ochrane ich zdravia. BMX klub Rača podporuje športovanie detí a mládeže ako jednej z 
foriem ich zdravého vývinu, upevňovania ich zdravia a ich výchovy k aktívnemu tráveniu 
voľného času a k zdravému životnému štýlu. BMX klub Rača organizuje a usporadúva 
športové súťaže dospelých, detí a mládeže v BMX a v iných cyklistických odvetviach a 
disciplínach, ako sú cyklotrial, horská cyklistika (MTB – four cross, trial, cross country a 
pod.), cestná cyklistika, atď.   
Cieľom projektu je usporiadanie nižšie uvedených pretekov v Mestskej časti Bratislava-
Rača počas Račianskeho vinobrania:  
9.9.2017, Račiansky pohár BMX – klasické preteky BMX a tiež preteky MTB na trati BMX 
.10.9.2017, Slovenský pohár BMX – 8. kolo, klasické preteky BMX tiež preteky MTB na 
trati BMX.  
Vyššie uvedené preteky sú určené pre deti, mládež a dospelých – organizovaných 
(registrovaných) športovcov a aj pre neorganizovaných (neregistrovaných).  
Usporiadanie týchto pretekov nemá byť samoúčelné, ale má za cieľ v pretekoch 
majstrovstiev Slovenska a v Slovenskom pohári ukázať najmä deťom a mládeži športové 
majstrovstvo ich rovesníkov a predstaviť im najlepších a najúspešnejších mladých 
slovenských športovcov.  
Súťaže zručnosti na bicykli sú atraktívnou zábavou najmä pre deti predškolského veku 
a pre mladší stupeň školákov.  
Ďalším cieľom usporiadania pretekov pre deti, mládež a dospelých (najmä 
neorganizovaných a neregistrovaných), je zapojiť ich do športovej činnosti v pretekoch 
Račiansky pohár BMX a poskytnúť im možnosť overiť si vlastné pohybové schopnosti, 
zručnosti a výkonnosť v cyklistike – v disciplínach bikros (BMX) a horská cyklistika 
(MTB), a týmto spôsobom im dať impulz a poskytnúť možnosť na zlepšenie ich telesnej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti, ako aj návod na zmysluplné a aktívne využívanie 
voľného času.  
Prínosom tohto projektu pre Mestskú časť Bratislava-Rača, by uvedené preteky mohli byť 
ďalším podnetom na rozvoj športovej činnosti mládeže v MČ Rača, reprezentácia mestskej 
časti prostredníctvom športovcov BMX klubu Rača.  

 

  Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
  poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie pretekov, nákup ocenení pre víťazov   
  a účastníkov pretekov a zdravotné zabezpečenie preteku. 
  
Začiatok projektu:     1.september  2017 
Koniec projektu:   30.september  2017 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača, Hečkova 3  
Celkový rozpočet projektu:  1. 790 €  
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Požadovaná výška dotácie:   900 € 
Odporúčaná výška dotácie:      900 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r. 2013 - 750 € 
r. 2014.- 950 € 
r. 2015 - 950 € 
r.2016 -  900 € 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské  
príspevky. 
 
5. 
Predkladateľ:  Triax Bratislava , občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Janka Alexyho 1/A, Bratislava 841 01  
Štatutárny zástupca: Michal Varga, predseda  
Názov projektu: Materiálno - technické zabezpečenie športového klubu TRIAX    

pre skvalitnenie organizovania športových podujatí v Mestskej 
časti Bratislava-Rača 

Opis projektu:  
Občianske združenie Triax sa venuje prevažne práci z mládežou. Je úzko spojené s Mestskou 
časťou Bratislava-Rača, nakoľko v poslednom čase spolupracuje so športovým referentom 
miestneho úradu pri organizácii športových podujatí nielen pre školopovinnú mládež, ale aj pre 
verejnosť. Športové akcie zabezpečuje nielen personálne, ale aj materiálne. Každoročne sa 
významne podieľa na organizovaní najväčšieho bežeckého podujatia v Rači Račiansky 
polmaratón, Račianska desiatka, ďalej na memoriáli Janka Jakubca,  Račianskej medziškolskej 
olympiáde, Rača v pohybe a kopec ďalších. Okrem toho plánujú členovia klubu rozšíriť našu 
činnosť na prácu s mládežou počas mimoškolských aktivít formou Triatlonu a základov 
pohybovej prípravy. 
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú o poskytnutie dotácií na zakúpenie športových 
pomôcok,  ktoré plánujú využívať nielen  pri organizovaní športových podujatí v spolupráci so 
športovým referentom, ale aj pri náboroch a práci so školskou mládežou v  Mestskej časti 
Bratislava-Rača.  
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu finančnú dotáciu 
na nákup športových kužeľov, prenosných zábran, plaveckých bójok, kolíkov na sieťky, 
cien pre víťazov a výrobu propagačných materiálov. 

Začiatok projektu:   1. august 2017 
Koniec projektu:   30. december 2017 
Miesto realizácie projektu:  Plaváreň Pasienky 
Celkový rozpočet projektu:  5150  €  
Požadovaná výška dotácie:  2500  € 
Odporúčaná výška dotácie:  1500 €    
V predchádzajúcom období neboli poskytnuté dotácie od Mestskej časti. 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky. 
 
6. 
Predkladateľ:  Šachový klub Krasňany, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Cyprichova 28, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Mgr. Viktor Mikulášek, predseda 
Názov projektu: Doplnenie a obnova šachového materiálu na podporu súťaží, na 

tréning a vzdelávanie, evidenciu partií a riadenie súťaží 
Opis projektu:  
Šachový klub Krasňany je klub zaoberajúci sa propagáciou šachu na území Mestskej časti 
Bratislava-Rača. Členovia vedú šachový krúžok pre deti na ZŠ s MŠ J. A. Komenského a svoju 
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klubovú činnosť vykonávajú v Krasňanskej besede. Členovia klubu sa zúčastňujú súťaží 
riadených Slovenským šachovým zväzom a rôznych turnajov v zahraničí. V spolupráci 
s Mestskou časťou Bratislava-Rača pravidelne organizujú šachový turnaj pre žiakov 
základných škôl pod názvom Račianska Veža a v rámci Račianskeho vinobrania družobnú 
šachovú súťaž so šachistami z rakúskeho Golsu. 
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 
finančnú dotáciu na nákup nových šachových súprav, šachových hodín, magnetickej 
tabule a figúrok, prenosného počítača, tlačiarne a projektora, skrine na materiál a na  
zabezpečenie účasti v šachových turnajoch. 
 
Začiatok projektu:   júl 2017 
Koniec projektu:   október 2017 
Miesto realizácie projektu: Krasňanská beseda, ZŠ s MŠ Hubeného  
Celkový rozpočet projektu:                950 € 
Požadovaná výška dotácie:    950 € 
Odporúčaná výška dotácie:   950 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r. 2014 - 500 € 
r .2015 - 300 € 
r.2016 -  500 € 
Iné zdroje financovania projektu:  vlastné zdroje. 
 
7. 
Predkladateľ:  Perun, občianske združenie  
Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 
Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 
Názov projektu: Račiansky kros 2017 - jeseň 
 
Opis projektu:  
Občianske združenie už niekoľko rokov podporuje, spoluorganizuje a organizuje bežecké 
podujatia pre rekreačných aj výkonnostných bežcov. Členovia občianskeho združenia 
pravidelne na jar a na jeseň organizujú Račiansky kros, kde 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.  
Cieľom projektu je zorganizovať 7. 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 (2012-2017) a má už svoje stále miesto 
medzi lesnými behmi organizovanými na území Bratislavy v priebehu roka. 
Požadovaný účel dotácie: 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 tri čiek. 

Začiatok projektu:   1. november  2017 
Koniec projektu:   30. december 2017 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
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Celkový rozpočet projektu:  1390 € 
Požadovaná výška dotácie:    650 € 
Odporúčaná výška dotácie:    300 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
r. 2015 - 300 € 
r. 2016 - 300 € 
r. 2017 - 300 €  
Účel poskytnutej dotácie: „Račiansky kros 2017“ jar - organizácia preteku, nákup cien, 
občerstvenie, výroba štartových čísel a reklamných tričiek. 
Dotácia z prvého kola bola vyúčtovaná podľa zmluvných podmienok. 
Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

8. 
Predkladateľ:  Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o.z.      
Sídlo organizácie:  Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Bizoň, PhD., predseda 
Názov projektu:  45. ročník Memoriálu Petra Ladiča 

Opis projektu:  
Občianske združenie KŠP Neptún je klub, zaoberajúci sa športovým potápaním. V minulosti 
vykonával činnosť v plaveckom bazéne Na Pántoch a v súčasností pôsobí v plavárni Pasienky. 
Klub organizuje viaceré športové súťaže celoslovenského charakteru a v jeho radoch pôsobí aj 
račianska mládež. Momentálne v klube pôsobí 23 členov obyvateľov MČ Bratislava-Rača. 
Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia klubu žiadajú dotáciu o usporiadanie  
súťaže 45. Ročník memoriálu Petra Ladiča dňa 21.10.2017 v plavárni Pasienky 
s predpokladanou účasťou 200 pretekárov všetkých vekových kategórií. 
Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu finančnú dotáciu 
prenájom plavárne Pasienky, nákup cien pre víťazov, technické zabezpečenie 
a časomieru, občerstvenie pre organizátorova pretekárov a nákup dotykových dosiek. 

Začiatok projektu:   1.november 2017 
Koniec projektu:   30. november 2017 
Miesto realizácie projektu:  Plaváreň Pasienky 
Celkový rozpočet projektu:  3500 €  
Požadovaná výška dotácie:  1000 € 
Odporúčaná výška dotácie:    300 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
V predchádzajúcom období neboli poskytnuté dotácie od Mestskej časti. 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky. 

9. 
Predkladateľ:  ŠK pre Radosť, občianske združenie  
Sídlo organizácie:  Jelenecká 47/D, 949 01 Nitra 
Štatutárny zástupca: Anna Prieložná, predseda 
Názov projektu:  Cross Country Rača – Kamzík 2017  
 
Opis projektu:  
Občianske združenie sa zaoberá organizáciou bežeckých podujatí. Jedným z pretekov, ktoré 
klub spoluorganizuje, je aj  Cross Country Baba-Kamzík. Jedná sa o bežecké športové podujatie 
určené širokej verejnosti. Pretek zahŕňa troje preteky na troch rôznych tratiach so spoločným 
cieľom na Kamzíku. Jeden z pretekov sa volá Rača-Kamzík. Štart pretekov bol nad amfiteátrom 
v Rači. Z Rače sa bežala najkratšia trať v dĺžke 16 km.  
V rámci podpory mládežníckeho športu boli na tejto trati vyhlásené aj kategórie juniorov 
a junioriek. Mládež platí iba symbolické - dotované štartovné 3 €. Rodiny platia zvýhodnené 
zľavnené štartovné. 
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Behy majú formu preteku, avšak ako už z názvu vyplýva, na podujatiach sa organizátori snažia 
propagovať šport ako aktivitu, ktorú robia pre Radosť. Pre Radosť z pohybu a spoločného času 
stráveného v prírode. Súťaženie je až na poslednom mieste. Podujatie sa koná v spolupráci 
s MČ Bratislava-Rača formou propagácie MČ v sprievodných tlačovinách a webovej stránke 
združenie  a je súčasťou jediného Slovenského pohára v horskom behu. Celkovo sa na podujatí 
zúčastnilo vyše 700 aktívnych účastníkov. Podujatie má štatút Majstrovstiev SR v horskom 
behu 2017. 
Požadovaný účel: Uhradenie časti nákladov spojených s organizáciou bežeckého 
podujatia Cross Baba - Kamzík 2017 – výroba účastníckych medailí. 

Začiatok projektu:   1. apríl 2017 
Koniec projektu:   30. apríl 2017 
Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  
Celkový rozpočet projektu:  16.620 € 
Požadovaná výška dotácie:       600 € 
Odporúčaná výška dotácie:       300 € 
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 
r.2014 – 700 € 
r.2015 – 600 € 
r.2016 – 600 € 
Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 
10. 
Predkladateľ:  Klub športového potápania Žralok, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Štefana Králika 3/A, 841 07 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Bachratý, predseda 
Názov projektu:  Plavecké pomôcky pre deti z račianskych škôlok 

 

Opis projektu:  
Klub športového potápania Žralok je členom Zväzu potápačov Slovenska. Pôsobí v plavárni 
v hoteli Barónka a momentálne združuje vyše 150 členov prevažne detí a mládeže. Členovia 
klubu sa pravidelne zúčastňujú na pretekoch po celom Slovensku, ale aj medzinárodných 
pretekov a vychoval viacero reprezentantov Slovenska. 

Zástupcovia klubu v minulom roku rozbehli spoluprácu s račianskymi materskými školami 
formou mimoškolskej aktivity, kedy sa venujú deťom vo výučbe plávania a základov potápania. 
Členovia klubu sa výrazne podieľali aj na rekonštrukcii bazéna v hoteli Barónka. 

Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu finančnú dotáciu 
na  nákup pomôcok na výučbu plávania pre deti a to plaveckých slížov, plaveckých dosiek, 
plaveckých pontónov a rukávnikov a hračiek do vody. 

Začiatok projektu:   1.január 2017 
Koniec projektu:   31. december 2017 
Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača, hotel Barónka 
Celkový rozpočet projektu:  500 €  
Požadovaná výška dotácie:  320 € 
Odporúčaná výška dotácie:  320 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
V predchádzajúcom období neboli poskytnuté dotácie od Mestskej časti. 
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky. 
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5. Stanovisko stálych komisií  
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017  – oblasť šport 

 
 
 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

odporúča schváliť dotáciu pre  
 

        -     Perun,o.z. – vo výške     300,- € 
       -     Klub športového potápania Neptún, o.z..– vo výške 300,- € 
       -      ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške    300,- €  

- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške     2.000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške  1.000,- € 
- Klub športového potápania Žralok, o.z. – vo výške 320,- € 
- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške  800,- €  
- BMX Klub Ra ča, o.z. – vo výške    900,- € 
- Triax Bratislava, o.z. – vo výške    1.500,- €  
- Šachový klub Krasňany,  o.z. – vo výške     950,- €  
 

A 

  

Komisia školstva, kultúry a športu 

odporúča schváliť dotáciu pre  
        -     Perun,o.z. – vo výške     300,- € 
       -     Klub športového potápania Neptún, o.z..– vo výške 300,- € 
       -      ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške    300,- €  

- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške     2.000,- € 
- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške  1.000,- € 
- Klub športového potápania Žralok, o.z. – vo výške 320,- € 
- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške  800,- €  
- BMX Klub Ra ča, o.z. – vo výške    900,- € 
- Triax Bratislava, o.z. – vo výške    1.500,- €  
- Šachový klub Krasňany,  o.z. – vo výške     950,- € 

 

 

 

 
 
 

A 

 

  

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

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


