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1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
dotáciu pre:
1. Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 900,00 €
na projekt Vzdelávanie interaktívne
2. SRRZ-RZ pri Materskej škole (Gelnická 34) vo výške 900,00 € na projekt
Slnečné plachty
3. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo výške 400,00
€ na projekt „Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci naučte nás správne
rozprávať!“
4. SRRZ-RZ pri Materskej škole (Cyprichova 74) vo výške 400,00 € na projekt
Hravá záhrada - prvok: pracovný pult pre malých majstrov

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:

1) SRRZ-RZ pri Materskej škole (Plickova 16) vo výške 300,00 € na projekt Pre zdravé
nôžky našich detí
2) Krasňanko o.z. vo výške 230,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu
s deťmi
3) Občianské združenie Lasallian vo výške 300,00 € na projekt Lasalliansky fest 2018Rodičia deťom
4) Súkromná základná umelecká škola vo výške 320,00 € na projekt Umením bližšie
k deťom
b) MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre:
5. Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 900,00 €
na projekt Vzdelávanie interaktívne
6. SRRZ-RZ pri Materskej škole (Gelnická 34) vo výške 900,00 € na projekt
Slnečné plachty
7. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo výške 400,00
€ na projekt „Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci naučte nás správne
rozprávať!“
8. SRRZ-RZ pri Materskej škole (Cyprichova 74) vo výške 400,00 € na projekt
Hravá záhrada - prvok: pracovný pult pre malých majstrov
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3. Dôvodová správa
V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2018 v oblasti školstva určená suma 5.000 €, z toho
možno v prvom termíne rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 3.750 €. Maximálna výška dotácie
poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30%
z celkovej čiastky vyčlenenej dotácie v rozpočtovom roku na príslušný rok t.j. 1.500 €.
Miestna rada MZ na svojom zasadnutí dňa 20.03.2018 odporučila starostovi MČ BratislavaRača schváliť dotáciu žiadateľov – oblasť školstvo, ktorých navrhnutá výška dotácie,
v zmysle §4 ods. 6 písm. a) VZN 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení VZN č. 7/2017, nepresahuje 330 €. Týka
sa to týchto žiadostí o dotáciu:
1) SRRZ-RZ pri Materskej škole (Plickova 16) vo výške 300,00 € na projekt Pre zdravé
nôžky našich detí,
2) Krasňanko o.z. vo výške 230,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu
s deťmi,
3) Občianské združenie Lasallian vo výške 300,00 € na projekt Lasalliansky fest 2018Rodičia deťom,
4) Súkromná základná umelecká škola vo výške 320,00 € na projekt Umením bližšie
k deťom.
Celková výška dotácie schvaľovanej starostom MČ Bratislava-Rača je 1.150,00 €.
MZ MČ Bratislava-Rača predkladáme na schválenie návrh dotácie – oblasť školstvo
v zmysle §4 ods. 6 písm. b) VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017:
1) Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 900,00 €
na projekt Vzdelávanie interaktívne,
2) SRRZ-RZ pri Materskej škole (Gelnická 34) vo výške 900,00 € na projekt Slnečné
plachty,
3) Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo výške 400,00 €
na projekt „Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci naučte nás správne
rozprávať!“,
4) SRRZ-RZ pri Materskej škole (Cyprichova 74) vo výške 400,00 € na projekt
Hravá záhrada - prvok: pracovný pult pre malých majstrov.
Celková výška dotácie schvaľovanej MZ MČ Bratislava-Rača je 2.600,00 €.
Všetky žiadosti spĺňajú všetky podmienky určené VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017.
Žiadatelia nemajú voči mestskej časti žiadne záväzky.
Finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2018 vo výške
5.000,00 €.
Kód zdroja: 41, funkčná klasifikácia: 0111, ekonomická klasifikácia : 642002, akcia : 0901.
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4. Materiál
1. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej
škole
Tbiliská 2, 831 06 Bratislava
Stanislav Klačanský

Názov projektu:

Vzdelávanie interaktívne

Dátum prijatia žiadosti:

21. februára 2018

Popis realizácie projektu a použitia dotácie:
Zakúpenie a inštalácia interaktívnej tabuli s príslušenstvom (notebook, projektor) vo 4. triede
predškolákov a vytvárať pre deti tejto triedy moderný, produktívny priestor na vzdelávanie.
Interaktívna tabuľa (ďalej len „IT“) je prostriedok, ktorý ponúka množstvo stimulov,
vizualizácie, novosť, imagináciu. IT umožňuje zariadiť do výchovno-vzdelávacieho procesu
inovačné formy vzdelávania. Umožňuje učiteľke ponúknuť deťom aktivity hrového
charakteru, v ktorých sa rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieťaťa (kognitívny rozvoj,
tvorivosť, stimulácia interakcie a komunikácia detí, podpora socializácie, rozvoj
matematických a prírodných poznatkov, kritické myslenie, gramotnosť a podobne.
Časový harmonogram projektu:

marec 2018 - jún 2018

Rozpočet projektu:
a) Celkový rozpočet projektu:
b) Požadovaná výška dotácie:
c) Odporúčaná výška dotácie:

2 000,-€
1 500,- €
900,- €

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch:
2016

600,- €

2. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

SRRZ-RZ pri Materskej škole
Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Ing. Katarína Siebenstich

Názov projektu:

Slnečné plachty

Dátum prijatia žiadosti:

27. februára 2018

Popis realizácie projektu:
Závažným nedostatkom na šk. dvore sú netienené a nekryté pieskové plochy. Deti od jari
do jesene využívajú piesok k hrám. Na školskom dvore sa deti zdržujú najmä
v dopoludňajších hodinách. V uvedenom čase sú na našom školskom dvore všetky
pieskoviská a terasy netienené a deti sú na priamom slnku.
Z dôvodu voľného pohybu túlavých mačiek po Rači sa aj ich pričinením v pieskoviskách
rozširujú parazity – škrkavka, toxoplazmóza, pásomnica a ďalšie infekcie. Predísť týmto
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nepríjemným zdravotným komplikáciám sa môže prekrytím pieskovísk. Školský dvor s jeho
atrakciami využíva 140 detí, rodičia súrodenci- obyvatelia MČ Bratislava-Rača.
Časový harmonogram projektu/účelu použitia dotácie:
15.4.2018- 5.5.2018
prieskum trhu
5.5.2015-25.6.2018
realizácia slnečných plachiet
25.6.2018-30.6.2018
vyhodnotenie projektu
Rozpočet projektu:
a) Celkový rozpočet projektu:
b) Požadovaná výška dotácie:
c) Odporúčaná výška dotácie:
Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:

1 900,- €
1 000,- €
900,- €
600,- €

2015
3. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Vajnorská 98/D
PaedDr Jana Lednická

Názov projektu:

„Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci
naučte nás správne rozprávať!“

Dátum prijatia žiadosti:

01.03.2018

Popis realizácie projektu a použitia dotácie:
Projekt bude realizovaný formou skupinových stretnutí detí z jednotlivých materských škôl
v pôsobnosti MČ Bratislava-Rača s logopédmi CPPPaP. Zlepšenie školskej pripravenosti
v oblasti jazykových a rečových schopnosti predškolákov a deti s odloženou školskou
dochádzkou. Taktiež prebehnú aj tri vzdelávacie stretnutia s pedagogickými pracovníkmi MŠ
zamerané predovšetkým na rozvoj komunikačných schopností predškolákov pred vstupom
do školy.
Časový harmonogram projektu:

január 2018 – jún 2018

Rozpočet projektu:
d) Celkový rozpočet projektu:
e) Požadovaná výška dotácie:
f) Odporúčaná výška dotácie:

995,-€
615,- €
400.- €

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch:
2015:

200,- €

Poznámka: Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie je rozpočtová
organizácia a je zriadená MŠVVAŠ SR.
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4. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

SRRZ-RZ pri Materskej škole
Cyprichova 74,831 53 Bratislava
Puliš Miroslav

Názov projektu:

Hravá záhrada - prvok: pracovný pult pre malých
majstrov

Dátum prijatia žiadosti:

28. februára 2018

Popis realizácie projektu a použitia dotácie:
Dotácia je žiadaná na zostrojenie pracovného pultu pre malých majstrov, kde deti môžu
rozvíjať svoje technické zručnosti- premerať, postaviť alebo niečo zošraubovať. Tieto činnosti
dávajú priestor na spoznávanie svojich schopností a rozširujú obzory aj nám - dospelým.
Tieto činnosti majú svoje opodstatnenie v súčasnej elektronickej a digitálnej dobe.
Časový harmonogram projektu:

apríl - jún 2018

Rozpočet projektu:
g) Celkový rozpočet projektu:
h) Požadovaná výška dotácie:
i) Odporúčaná výška dotácie:

450,- €
400,- €
400,- €

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch:
2017:

350,- €

Zhrnutie
Dotácia schvaľovaná MZ MČ Bratislava-Rača
celkový
požadovaná odporúčaná
rozpočet
výška
výška
projektu v € dotácie v € dotácie v €

por. žiadateľ

1
2

Občianske združenie SRRZ-RZ pri MŠ
(Tbiliská 2)
Občianske združenie SRRZ-RZ pri MŠ
(Gelnická 34)

2000

1500

900

1900

1000

900

3

Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

995

615

400

4

SRRZ-RZ pri MŠ (Cyprichova 74)

450

400

400

Súčet

2600
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5. Stanoviská stálych komisií
Materiál: Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť školstvo
Komisia

Komisia finančná
a majetková

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

Komisia životného
prostredia, výstavby,
územného plánu
a dopravy
Komisia sociálna a
bytová

stanovisko

Odporúča schváliť dotáciu pre:
1. Občianske združenie SRRZ-RZ pri MŠ (Tbiliská 2) vo výške 900,00 € na projekt Vzdelávanie
interaktívne
2. SRRZ-RZ pri MŠ (Plickova 16) vo výške 300,00 € na projekt Pre zdravé nôžky našich detí
3. SRRZ-RZ pri MŠ (Gelnická 34) vo výške 900,00 € na projekt Slnečné plachty
4. Krasňanko o.z. vo výške 230,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu s deťmi
5. Občianské združenie Lasallian vo výške 300,00 € na projekt Lasalliansky fest 2018 - Rodičia
deťom
6. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo výške 400,00 €
na projekt „Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci naučte nás správne rozprávať!“
7. Súkromná základná umelecká škola vo výške 320,00 € na projekt Umením bližšie k deťom
8. SRRZ-RZ pri MŠ (Cyprichova 74) vo výške 400,00 € na projekt Hravá záhrada - prvok:
pracovný pult pre malých majstrov
Odporúča schváliť dotáciu pre:
1. Občianske združenie SRRZ-RZ pri MŠ (Tbiliská 2) vo výške 900,00 € na projekt Vzdelávanie
interaktívne
2. SRRZ-RZ pri MŠ (Plickova 16) vo výške 300,00 € na projekt Pre zdravé nôžky našich detí
3. SRRZ-RZ pri MŠ (Gelnická 34) vo výške 900,00 € na projekt Slnečné plachty
4. Krasňanko o.z. vo výške 230,00 € na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu s deťmi
5. Občianské združenie Lasallian vo výške 300,00 € na projekt Lasalliansky fest 2018 - Rodičia
deťom
6. Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie vo výške 400,00 €
na projekt „Predškoláčik bude žiačik“ alebo „Dospeláci naučte nás správne rozprávať!“
7. Súkromná základná umelecká škola vo výške 320,00 € na projekt Umením bližšie k deťom
8. SRRZ-RZ pri MŠ (Cyprichova 74) vo výške 400,00 € na projekt Hravá záhrada - prvok:
pracovný pult pre malých majstrov

zapracované
A/N

A

A

zdôvodnenie

