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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje
finančné dotácie pre nasledovné organizácie:
-

-

LEONIDAS, o.z. – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. – vo výške
ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške
Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške
Združenie priateľov tanca HαT, ,o.z. – vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. Projekt:
Detský turnaj v pozemnom hokeji a prípravný camp
- Rača Cup 2018 – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. Projekt: Účasť
majsteriek Slovenska na pohári Európskych majstrov
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z. - vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz, ,o.z. - vo výške
House Of Power, ,o.z. - vo výške
Sportmedia, s.r.o.
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
Krasňanko, o.z. – vo výške
CRAZY JUMP, o.z. – vo výške
Športový klub LIDO, o.z. – vo výške

1.000,- €
1.100,- €
4.000,- €
7.500,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
– vo výške

1.200,- €
600,- €
1.200,- €
1.000,- €
400,- €
900,- €
400,- €
850,- €
600,-€

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:

- KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške
- Perun,o.z. – vo výške
- Perun,o.z. – vo výške
- Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške
- ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške

300,- €
300,- €
300,- €
300,- €
300,- €

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:

b)
-

-

LEONIDAS, o.z. – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z. – vo výške
ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške
Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške
Združenie priateľov tanca HαT, ,o.z. – vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. Projekt:
Detský turnaj v pozemnom hokeji a prípravný camp
- Rača Cup 2018 – vo výške
Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. Projekt: Účasť
majsteriek Slovenska na pohári Európskych majstrov
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z. - vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz, ,o.z. - vo výške
House Of Power, ,o.z. - vo výške
Sportmedia, s.r.o.
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
Krasňanko, o.z. – vo výške
CRAZY JUMP, o.z. – vo výške
Športový klub LIDO, o.z. – vo výške
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1.000,- €
1.100,- €
4.000,- €
7.500,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
– vo výške

1.200,- €
600,- €
1.200,- €
1.000,- €
400,- €
900,-€
400,-€
850,- €
600,-€

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 2018 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 majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 35.250 € čo je 75% z celkovej sumy
47. 000 €. 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 platného VZN.
Medzi žiadateľmi sa objavili aj nové združenia House Of Power občianske združenie,
Sportmedia, s.r.o, Plavecká akadémia občianske združenie, CRAZY JUMP občianske
združenie.
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. Športové kluby Karate
SEIWA, Leonidas a Kengura sa pravidelne podieľajú na organizácii športových podujatí počas
hodov a vinobrania. Športové kluby FK Rača a ŠK Krasňany ochotne bezodplatne poskytujú
svoje priestory pri realizácii kultúrnych a športových akcií.
Funkčná klasifikácia: 0810, ekonomická klasifikácia: 642001
4. Materiál
1.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

KOI - Rybársky klub Nepočujúcich, občianske združenie
Rajecká 32, 821 07 Bratislava - Vrakuňa
Lucia Mladá, predseda
CARP DEAF FEEDER 2018

Opis projektu:
KOI - Rybársky klub Nepočujúcich bol založený na rozvoj telesnej kultúry a športu
orientovaného na rybársku činnosť s cieľom rozvíjania medziľudských vzťahov, priateľstva,
osvetovú činnosť týkajúcu sa športového rybolovu a spolupráce s ďalšími ľuďmi.
Rybársky klub nepočujúcich organizuje každoročne medzinárodnú súťaž nepočujúcich
v športovom rybárstve, ktorej cieľom je rozvíjať priateľstvo, vzájomnú spoluprácu v športe a
kultúre a spoznávať našu krajinu a zahraničie a umožniť tak znevýhodneným občanom
stretávať sa za účelom športového a kultúrneho vyžitia.
Cieľom projektu je usporiadanie rybárskych pretekov pre nepočujúcich rybárov nielen zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia pod názvom CARP DEAF FEEDER 2018.
Táto súťaž sa plánujú členovia združenie uskutočniť 7. júla 2018 na súkromnom rybníku Rača
v čase od 7.00 – 19.00 h. Súťaž bude prístupná verejnosti.
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Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu
finančnú dotáciu na organizáciu tohto podujatia, nákup cien pre víťazov, poplatky
spojené s organizáciou a občerstvenie pre účastníkov podujatia.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projekt:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. jún 2018
30. Júl 2018
súkromný rybársky rybník Na pántoch
970 €
320 €
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2016 - 200 €
r. 2017 - 200 €
Iné zdroje financovania projektu: 2%,vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské
príspevky.
2.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Perun, občianske združenie
Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51
Rastislav Uličný, predseda
Račiansky kros ZIMA

Opis projektu:
Občianske združenie už niekoľko rokov podporuje, spoluorganizuje a organizuje bežecké
podujatia pre rekreačných aj výkonnostných bežcov. Členovia združenia sa snažia bežcom
vytvoriť podmienky, aby sa ľuďom beh ako taký zapáčil a venovali sa mu či už pre radosť, pre
zlepšenie kvality svojho zdravia, alebo výkonnostne za účelom zlepšovania sa a prekonávania
vlastných cieľov.
Cieľom projektu je zorganizovať 1. zimný ročník športového podujatia určeného širokej
verejnosti a taktiež pritiahnuť návštevníkov z celej Bratislavy a hlavne z Mestskej časti
Bratislava-Rača do lesov Malých Karpát. Beh bude mať formu preteku, avšak s dôrazom na
propagáciu športu pre radosť. Beh sa uskutočnil 18. februára 2018.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho
zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, občerstvenie pre
účastníkov behu, ceny pre víťazov a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu
preteku.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. február 2018
31. jún 2018
MČ Bratislava Rača
2000 €
950 €
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 300 €
r. 2016 - 300 €
r. 2017 - 200 €
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
3.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Perun, občianske zruženie
Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51
Rastislav Uličný, predseda
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Názov projektu:

Račiansky kros LETO a Račiansky kros JESEŇ

Opis projektu:
Svojimi podujatiami chcú členovia združenia podporiť rozvoj masovej a rekreačnej telesnej
výchovy. Beh ponúkne obyvateľom MČ 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 (amfiteáter Knižková dolina). Taktiež možno pritiahne
ľudí z iných mestských častí alebo okolia Bratislavy, ktorí radi športujú a trávia čas v prírode.
Račiansky kros má za sebou 7. úspešných ročníkov (2012-2017) a má už svoje stále miesto
medzi lesnými behmi organizovanými na území Bratislavy v priebehu roka. Tento rok chcú
členovia občianskeho združenia, aby si mohli tento beh účastníci vyskúšať v 3. ročných
obdobiach- Račiansky kros LETO– pravdepodobne to budú aj majstrovstvá Slovenska v krose
a Račiansky kros JESEŇ.
Tento rok organizátori plánujú behy rozšíriť aj o kratšie trate, aby vyšli v ústrety aj mládeži a
tým, čo sa behu len začínajú venovať.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho
zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, občerstvenie pre
účastníkov behu, ceny pre víťazov a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu
preteku.
Začiatok projektu:
1. február 2018
Koniec projektu:
31. december 2018
Miesto realizácie projektu:
MČ Bratislava Rača
Celkový rozpočet projektu:
3660 €
Požadovaná výška dotácie:
1910 €
Odporúčaná výška dotácie:
300 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 300 €
r. 2016 - 300 €
r. 2017 - 200 €
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
4.
Predkladateľ:
Názov projektu:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Plavecká akadémia, občianske združenie
Plavecké pomôcky pre deti z Rače
Š. Králika 3/A, 841 07 Bratislava
Ing. Róbert Bachratý

Opis projektu:
Občianske združenie sa venuje organizovaniu plaveckých kurzov pre deti, cez plávanie pre
mamičky, tehotné ženy a aquababy, teda plávanie rodičov s ich niekoľkomesačnými deťmi až
po večerné rekreačno-kondičné kurzy pre dospelých. Plavecké centrá sú otvorené pre deti od
šesť mesiacov. Najmenšie plávajú s rodičmi, staršie deti zaraďujú podľa ich plaveckých
schopností do kurzov "korytnačka", "delfín" alebo "žralok". Tí, ktorí majú chuť a výdrž môžu
postúpiť na úroveň výkonnostného plávania do športového klubu KŠP Žralok. Všetky deti sú v
Plaveckej akadémii pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov plávania.
Veľkým prínosom má plávanie pre zdravie detí z pohľadu kardiovaskulárneho systému,
pohybového aparátu. Zároveň slúži ako prevencia sociálno-patologickým javom tým, že deti
zmysluplne trávia voľný čas a robia niečo pre seba. Tým, že sa budú deti zlepšovať je tu aj
možnosť zúčastňovať sa rôznych súťaží, čo v konečnom dôsledku je opäť prezentácia aj pre
samotnú mestskú časť. Plávanie sa realizuje v priestoroch bazéna v hotela Baronka, kde
Plavecká akadémia pôsobí. V prospech mestskej časti zabezpečujú plávanie pre deti z okolitých
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materských a základných škôl. Prezentácia Mestskej časti bude zabezpečená v rámci
internetovej stránky www.plaveckaakademia.sk, ktorú denne navštívi niekoľko sto ľudí, na
oficiálnej facebookovej stránke, na Instragrame.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
o poskytnutie dotácie na nákup športového vybavenia a pomôcok na plávanie.
Začiatok projektu:
1. marec 2018
Koniec projektu:
31. december 2018
Miesto realizácie projektu:
plaváreň Barónka, plaváreň SOŠ Pánty
Celkový rozpočet projektu:
550 €
Požadovaná výška dotácie:
320 €
Odporúčaná výška dotácie:
300 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 320 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
projekty.
5.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

ŠK pre Radosť, občianske združenie
Vážska 305/41, 911 05 Trenčín
Anna Prieložná, predseda
Cross Country Rača-Kamzík 2018

Opis projektu:
Občianske združenie sa zaoberá organizáciou bežeckých podujatí. Jedným z pretekov, ktoré
klub spoluorganizuje, je aj Cross Country Baba-Kamzík. Jedná sa o športové podujatie určené
širokej verejnosti so štartom v Rači a s cieľom na Kamzíku.
Cross Country Rača - Kamzík sú preteky na troch tratiach. 53km z Kamzíka, na Pezinskú Babu
a späť, 26km z Pezinskej Baby na Kamzík a 16km z Rače na Kamzík. Trať z Rače je určená
bežcom a chodcom pre začiatočníkov. Na tejto trati sa beží aj kategória „beh so psom“.
Združenie podporuje športovanie širokej verejnosti, mládeže a seniorov. Špeciálna kategória
EASY, je učená pre ľudí, ktorí sa behaniu nevenujú pravidelne. Zároveň sa ich takto snažia
motivovať k pravidelnej športovej aktivite. Týmto spôsobom, plánujú priblížiť horský beh
rodinám a predstaviť im aké možnosti ponúkajú Male Karpaty rozprestierajúce sa nad
Bratislavou.
Behy majú formu preteku, avšak na našich podujatiach sa členovia združenia snažia
propagovať šport ako aktivitu, ktorú robia pre Radosť, určenú všetkým vekovým kategóriám.
Pre Radosť z pohybu a spoločného času stráveného v prírode. Súťaženie je až na poslednom
mieste.
Požadovaný účel: Uhradenie časti nákladov spojených s organizáciou bežeckého
podujatia Cross Baba - Kamzík 2018 - uhradenie nákladov na ceny pre víťazov.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

29. apríl 2018
29. apríl 2018
MČ Bratislava Rača
16.620 €
600 €
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r.2015 – 600 €
r.2016 – 300 €
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r.2017 – 300 €
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
6.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

LEONIDAS, občianske združenie
Mudrochova 15, 831 06 Bratislava
Peter Jakubec, predseda
Organizovanie športových podujatí v Mestskej časti
Bratislava-Rača

Opis projektu:
LEONIDAS je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom organizovania športových
aktivít pre širokú verejnosť, hlavne so zameraním na obyvateľov MČ Bratislava-Rača.
Jeho členovia pravidelne, už viac ako desať rokov organizujú športové podujatia LEONIDAS
CUP a Maradona CUP, čo sú športové podujatia v hokejbale a vo futbale, určené pre partie
obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača všetkých vekových kategórií. Okrem toho členovia
združenia participujú na bežeckom podujatí Memoriál Janka Jakubca, čím významne
prispievajú k dobrej organizácii tohto pre Raču významného bežeckého podujatia. V tomto
kalendárnom roku plánujú rozšíriť svoju činnosť o turnaj v stolnom tenise.
Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prevádzkových nákladov spojených
s organizáciou týchto podujatí, na nákup cien pre víťazov a organizačné zabezpečenie
uvedených športových podujatí.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:

1. jún 2018
31. december 2018
MČ Bratislava Rača, Bratislava,

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

2.720 €
1.620 €
1.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 700 €
r. 2016 - 800 €
r. 2017 - 800 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

7.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, občianske združenie
Žarnovická 3, 831 06 Bratislava
Ing. Tomáš Kayser, predseda
Deti a karate 2018

Karate klub SEIWA vznikol v roku 1989 ako občianske združenie. Je to nezisková organizácia.
Od jeho vzniku pôsobí v Mestskej časti Bratislava-Rača. Tréningy sa konajú v telocvični na ZŠ
Tbiliská. V súčasnosti má klub 50 členov. Svojimi tréningami sa zameriava najmä na prácu
s deťmi a mládežou.
Hlavným cieľom je systematická práca s mládežou, ktorej dávajú karate a bojové umenia
možnosť rozvoja fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a zásad
etiky karate a bojových umení.
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Klub sa zameriava hlavne na výchovu a prácu s mládežou. Väčšina členov klubu je vo veku
od 6-17 rokov. Jedným z cieľov je u tejto vekovej skupiny v „dobe internetu a počítačov“
vytvoriť a udržať vzťah k športu a pohybovým aktivitám.
Ďalšou činnosťou je organizovanie letných /týždňové/, jarných a jesenných /víkendové/
sústredení pre členov klubu.
Karate, ktoré sa v klube učí je v tréningovo-výchovnom procese zamerané na kompletnú
fyzickú, psychickú a technickú prípravu, podporuje výchovu k húževnatosti, pracovitosti,
cieľavedomosti, úspešnosti, rodinným tradíciám, k úcte k starším a nadriadeným, ale aj
národnej hrdosti. Preto ho dnes odporúčajú lekári ako šport pre mládež od 6 do 15 rokov.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť u detí trvalý návyk športovania ako zdravý životný štýl a
upevňovať telesné a duševné zdravie. Nedostatok pohybových aktivít je často výsledkom nie
úplne pozitívneho rodičovského vzoru, v rámci ktorého výrazne absentuje príklad aktívneho
pohybového režimu. Viesť deti k športu a zapojiť do procesu aj ich rodičov je veľmi dôležité,
pretože šport je najlepšou prevenciou proti súčasným civilizačným nástrahám. Významné
poslanie projektu spočíva v tom, že vytvára motivačné faktory podporujúce a umožňujúce
zapájanie detí a ich rodičov do systému prípravy. Myšlienka projektu zahŕňa najmä to, aby
naučili deti a mládež účelne tráviť svoj voľný čas. Vybrať si podľa svojich možností aktivity,
naučiť sa orientovať v zmysluplnom trávení voľného času, vedieť odmietnuť ponuky nevhodne
tráveného voľného času, zvládnuť využiť aktivity vo voľnom čase ako kompenzáciu stresových
situácií a ako vedieť rozvíjať svoje záujmy individuálne, ale i v skupine. Aby tréneri klubu
vedeli zrealizovať túto myšlienku, je potrebné vytvoriť optimálne podmienky, prispôsobiť sa
modernej dobe a poskytovať deťom všetky prístupné moderné prostriedky vhodné k ich
rozvoju.
Klub plánuje organizovať celoročnú športovú prípravu detí, mládeže a dospelých v
zrekonštruovanej minitelocvični. V nových podmienkach je potrebné zabezpečenie kvalitnej
materiálno-technickej základne, progresívneho náradia, náčinia a pomôcok. Nie je dôležitá len
atraktívnosť a modernosť prostredia, ale hlavne bezpečnosť. Ak zariadenia majú potrebnú
pevnosť a stabilitu, vyhovujúci výrobný materiál, sú dobre udržiavané s vyhovujúcim a
zodpovedajúcim technickým stavom, pravidelne kontrolované, riziko úrazu sa znižuje na
minimum.
Klub organizuje v spolupráci s Miestnym úradom v Rači súťaž v karate Račiansky strapec.
Súťaž je súčasťou programu Račianského vinnobrania. Zúčastňujú sa na nej kluby zo
západného Slovenska a Bratislavy. Propagácia MČ Rača bude zabezpečená na oficiálnej
stránke Karate klubu SEIWA www.seiwa.sk, aj na všetkých podujatiach organizovaných
Karate klubom SEIWA.
Požadovaný účel: Športový klub karate SEIWA prostredníctvom predloženého projektu
žiada o poskytnutie dotácie na revitalizáciu náradia a náčinia potrebného na výučbu
karate a na doplnenie materiálno technického zabezpečenia pre chod športového klubu
venujúceho sa prevažne račianskej mládeži, organizovanie a účasť na seminároch.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
31. december 2018
MČ Bratislava Rača, Bratislava,
3.000 €
1.500 €
1.100 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 700 €
r. 2016 - 1.000 €
r. 2017 - 1.000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
dotácie BSK, 2% z daní.
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8.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

ŠK Krasňany, občianske združenie
Riazanská 6, 831 03 Bratislava
Martin Horňák, predseda
Skvalitnenie športovej činnosti v športovom areáli na Peknej
ceste 2/A

Opis projektu:
Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste 2/A.
Je jeden z mála klubov pôsobiacich v tejto časti Mestskej časti Bratislava-Rača. Klub v
minulom ročníku pôsobil v 5. Lige Obfz Bratislava mesto. Skončil na 6 mieste, čo je
historickým úspechom klubu. Členovia klubu sa starajú aj vďaka podpore Mestskej časti
Bratislava-Rača o celý športový areál na Peknej ceste 2/A. Po vzájomnej dohode medzi
vedením klubu ŠK Krasňany a vedením klubu FK Rača, je ihrisko prevažne využívané
mládežníckymi družstvami FK Rača na tréningový proces. Mužstvá FK Rača pravidelne
využívajú športový areál päť dní v týždni. Údržba areálu na Peknej ceste 2/A si vyžaduje
nemalé finančné prostriedky. Hracia plocha je v prevažnej miere využívaná mládežníckymi
mužstvami FK Rača, ktoré ju využívajú na svoj tréningový proces päť dní v týždni. Zvýšeným
pohybom po hracej ploche, dochádza k jej devastovaniu a zvýšeným nákladom na jej údržbu.
Pravidelné kosenie, hnojenie a polievanie si vyžaduje obrovské finančné prostriedky, čo nie je
možne zabezpečiť iba zo zdrojov klubu ŠK Krasňany. Okrem údržby hracej plochy treba
pravidelne udržiavať celý športový areál tak, aby zodpovedal nielen technickým, ale aj
hygienickým normám.
Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie finančnej dotácie na čiastočné uhradenie údržby ihriska, ktoré si vyžaduje
výmenu zeminy, pieskovanie, podsievanie trávnika, hnojenie, kosenie a zavlažovanie.
Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa zaväzujú bezplatne poskytnúť hraciu plochu
a šatňu mládežníckym družstvám o.z. KENGURA.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
31. december 2018
Pekná cesta 2/A
14.400 €
7.000 €
4.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 5.000 €
r. 2016 - 5.000 €
r. 2017 - 7.000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie.
9.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Klub priateľov futbalu Kengura, občianske združenie
Trenčianska 18, 821 09 Bratislava
Milan Adámek, predseda
Udržanie kvalitných podmienok na trénovanie

Opis projektu:
9

OZ Klub priateľov futbalu Kengura podporuje svojimi prostriedkami činnosť v mládežníckych
družstvách FK Rača. V súčasnosti združujú v klube FK Rača 220 futbalistov od 4 do 19 rokov,
rozdelených v 12 mládežníckych kategóriách. Účelom a snahou daného projektu je zapojenie
detí a mládeže v Mestskej časti Bratislava-Rača do športovej, pohybovej aktivity, všeobecnej
pohybovej prípravy, zabezpečiť ich športovú prípravu v FK Rača a zabezpečiť skvalitnenie
podmienok na športovanie.
Aj vďaka podpore MČ Bratislava Rača a spolupráci s klubom ŠK Krasňany majú členovia
občianskeho združenia možnosť od marca do novembra trénovať na ihrisku ŠK Krasňany, kde
tréningový proces absolvujú hráči od kategórie U 6 po kategóriu U 13. Ihrisko v letných
mesiacoch využívajú aj družstvá U 15 – U 19. Kategórie U 15 – U 19 trénujú na ihrisku FK
Rača na Černockého 2. Všetky družstvá svoje domáce zápasy hrajú na ihrisku FK Rača na
Černockého 2. K tomu ešte využívajú viacúčelové ihriská s umelou trávou na Hubeného a na
Tbiliskej. V zimných mesiacoch využívajú na tréningový proces telocvične na Knihovníckej
škole na Kadnárovej, Polygrafickom učilišti na Račianskej, na Strednej škole IT na Hliníckej,
ZŠ vo Svätom Juri na Kollárovej a v telocvični Domu športu na Junáckej.
Od roku 2015 v mesiacoch január-marec, kedy sa nedá trénovať na ihriskách s prírodnou
trávou, si prenajímajú aj veľkú umelú trávu v CAŠ na Mladej Garde. Toto zimné obdobie je
finančne náročné, ale ak chcú, aby račianske deti športovo napredovali a udržali krok
s konkurenčnými družstvami, je to nevyhnutné. V letných mesiacoch sa zúčastňujú sústredení,
kde je prebieha intenzívny tréning, ktorý napomáha hráčom v ich futbalovom raste.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia
občianskeho združenia Kengura o poskytnutie dotácie na zabezpečenie kvalitnej
športovej prípravy pre deti a mládež a to na uhradenie štartovného na turnajoch,
organizovanie turnajov, organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajov, účasť na
sústredeniach, nákup tréningových pomôcok a tréningovej výstroje a nákup
materiálneho vybavenia, prenájmy ihrísk a telocviční a poplatky futbalovému zväzu.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.január 2018
31. december 2018
Mestská časť Bratislava-Rača, Bratislava, Slovensko
52.000 €
10.000 €
7.500 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 8 000 €
r. 2016 - 8 000 €
r. 2017- 10.000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, 2%, účastnícke poplatky, sponzorské
príspevky.
10.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Futbalový klub Rača, občianske zruženie
FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava
Branko Kovačič, predseda
Materiálno technické zabezpečenie chodu klubu Futbalový
klub Rača

Opis projektu:
Futbalový klub FK Rača je najmasovejší klub pôsobiaci na území Mestskej časti BratislavaRača. V poslednom čase sa dobrou prácou v klube zvýšila hlavne mládežnícka základňa.
Seniorské mužstvo pôsobí v najvyššej Bratislavskej lige a to v Majstrovstvách regiónu
Bratislava. Okrem pôsobenia v tejto náročnej súťaži sa mužstvo zúčastňuje aj súťaže
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Slovenského pohára a rôznych turnajov. FK Rača pôsobí v športovom areáli na Černockého
ulici.
Zabezpečovať finančne chod klubu je pomerne náročné, hlavne pri početnej členskej základni.
Na základe rozhodnutia Bratislavského futbalového zväzu klub, pokiaľ chce pôsobiť
v najvyššej súťaži BFZ musí disponovať krytou tribúnou pre divákov a vylepšiť priestory šatní
a športového areálu. Vybudovaním novej šatne pre mládežnícke mužstvá, vybudovaním novej
tribúny sa nielen skvalitnia podmienky na tréningový proces, ale zvýši sa aj komfort pre
divákov pri sledovaní zápasov.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s vybudovaním krytej tribúny,
novej šatne a na športovú činnosť klubu, doplnenie materiálneho vybavenia, poplatky
spojené s organizáciou futbalových stretnutí.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
30. december 2018
Černockého ul.2, 831 53 Bratislava
90.000 €
24.000 €
9.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 8. 800 €
r. 2016 9. 500 €
r. 2017 9. 000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
dotácie od iných subjektov.
11.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Združenie priateľov tanca H&T, občianske združenie
Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava
Lucia Maniková, predseda
H&T CUP POD HVIEZDAMI

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 BA – Rače už 19 rokov, v súčasnosti združuje
cca 90 tanečníkov z Rače, Krasňan 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,
akrobaciu.
H&T organizoval od r. 2004 do r. 2015 celkom 11 ročníkov jednej z najväčších tanečných
súťaží na Slovensku. V r. 2016 a 2017 túto súťaž nemohli realizovať, nakoľko neboli k
dispozícii vhodné priestory.
Po rekonštrukcii račianskeho amfiteátra sa rozhodli využiť tento priestor a súťaž H&T CUP
obnoviť a zorganizovať v nových podmienkach dňa 16.06.2018.
Projekt je zameraný na rozvoj tanca na Slovensku, zviditeľnenie tanečných disciplín u detí,
mládeže ale i dospelých. Rozvoj pohybu a športu.
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Tanečnú súťaž budú sprevádzať doplnkové športové akcie, napr. detský beh či joga v areáli
kúpaliska a tiež tanečné workshopy.
Večerné predstavenie pre divákov zabezpečí ohňová šou AntaAgni.
H&T pripravuje 12. ročník známej súťaže H&T CUP po prvý krát v Amfiteátri v Knížkovej
doline. Organizátor aj členovia klubu sú Račania, a prinesú túto významnú tanečnú súťaž do
Rače, čím sa zviditeľní obec.
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 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 nákladov spojených s organizáciou podujatia, prenájom prístreškov, ceny
pre účastníkov, poplatky pre porotu, organizačnotechnické zabezpečenie akcie.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.február 2018
30.júl 2018
MČ Bratislava-Rača
12.300 €
3.900 €
2.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 1.900 €
r. 2016 - 2.000 €
r. 2017 - 3.000 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
12.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Športový hokejbalový klub Račištorf,
Koľajná 30, 831 06 Bratislava
Rudolf Kazmer, predseda
Materiálno technické zabezpečenie klubu

Opis projektu:
ŠHbK Račištorf už 25 rokov združuje obyvateľov mestskej časti Rača pre športovú činnosť.
Od jeho založenia klub štartoval v rôznych hokejbalových ligách v kategóriách od dorastu až
po mužskú ligu. Momentálne klub pôsobí v Malokarpatskej hokejbalovej lige. Cieľom projektu
je združovanie obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača pre športovú činnosť a reprezentáciu
Mestskej časti Bratislava- Rača. Prínosom projektu je zviditeľňovanie Mestskej časti na celom
území SR cez pôsobenie občianskeho združenia v hokejbalovej lige, ako aj účasti klubu na
rôznych hokejbalových turnajoch.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu
o dotácie na finančné materiálno technické zabezpečenie klubu, štartovné do súťaží
a poplatky na rozhodcov.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:

1. január 2018
31. december 2018
MČ Bratislava Rača, Bratislava, Slovensko
3.420 €
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Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.000 €
800 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 500 €
r. 2016 - 500 €
r. 2017 - 800 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
13.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie
Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
Ing. Peter Romanec, predseda
Detský turnaj v pozemnom hokeji a prípravný camp - Rača
Cup 2018

Opis projektu:
Klub pozemného hokeja Rača ( KPH Rača ) je športovou organizáciou so 225-timi členmi.
Zastrešuje všetky vekové kategórie s hlavným zameraním na deti a mládež.
Poslaním klubu je podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným zameraním na šport pre
deti a mládež, rozvoj športovej aktivity v Mestskej časti Bratislava-Rača a propagácia
pozemného hokeja ako olympijského športu.
Zámerom projektu "Rača cup 2018" je usporiadať počas letných prázdnin detský camp na
ihrisku KPH Rača, s cieľom rozvoja športovej aktivity miestnych detí, oboznámenie sa s
olympijským športom - pozemným hokejom, získanie motorickej hybnosti, zmysluplné
vyplnenie voľného času. Hravou formou uviesť deti do sveta športu. Camp bude ukončený
záverečným turnajom RAČA CUP pre deti a mládež, kde si prakticky overia, čo sa naučili.
Cieľom projektu je usporiadanie detského denného tábora (campu) so zameraním na športové
aktivity detí a mládeže hlavne Mestskej časti Bratislava-Rača. Členovia klubu prostredníctvom
fundovaných trénerov sa snažia formou športovej aktivity detí a mládeže počas prázdnin,
odľahčiť rodičov od starostlivosti o svoje deti a deťom zmysluplne vyplniť voľný čas - dostať
ich od počítačov k aktívnemu športu. Zároveň priviesť deti a mládež k výberu tohto športu a
tým rozvíjať športové aktivity detí a mládeže počas celého roka. Tento projekt už členovia
uskutočnili aj v predchádzajúcich dvoch rokoch a po campe sa veľa detí vrátilo k športu aj po
prázdninách a dosahujú pekné športové úspechy.
Mestskú časť Bratislava-Rača bude klub prezentovať formou banerov počas trvania campu na
ihrisku pozemného hokeja Rača, ako aj článkami v Račianskom výbere, kde sú pravidelným
prispievateľom .
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie dotácie na zabezpečenie mládežníckeho turnaja Rača CUP 2018 a to na
nákup športového materiálu, nákup stolov a lavíc účastníckych tričiek, cien na záverečný
turnaj, technické zabezpečenie campu a občerstvenie pre účastníkov záverečného
turnaja.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:

1. máj 2018
30. september 2018
MČ Bratislava - Rača, Jurkovičova č.5

Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

2.880 €
2.360 €
1.200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 500 €
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r. 2016 - 1.200 €
r. 2017 - 2.400 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
14.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie
Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava
Igor Romanec, predseda
Účasť majsteriek Slovenska na pohári Európskych majstrov

Opis projektu:
Klub pozemného hokeja Rača (KPH Rača) je športovou organizáciou s 225-timi členmi.
Zastrešuje všetky vekové kategórie, s hlavným zameraním na deti a mládež.
Poslaním klubu je podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným zameraním na šport pre
deti a mládež, rozvoj športovej aktivity v Mestskej časti Bratislava-Rača, propagácia
pozemného hokeja ako olympijského športu.
Zámerom projektu je pripraviť družstvo žien KPH Rača na účasť v pohári Európskych majstrov
v pozemnom hokeji.
Družstvo žien KPH Rača vyhralo domácu súťaž v halovom pozemnom hokeji a následne
postúpilo na turnaj o v pohári Európskych majstrov v pozemnom hokeji. Na tomto turnaji, ktorý
sa uskutoční v Slovinskom meste Moravské Toplice sa družstvo žien KPH Rača stretne so
siedmimi majstrami európskych krajín.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti na spomínanom turnaji, prípravu na turnaj,
dopravu na zápasy, ubytovanie počas turnaja a samotnú dopravu na turnaj v Slovinsku.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
31. máj 2018
MČ Bratislava – Rača, Slovinsko
4.810 €
3.000 €
1.200 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 500 €
r. 2016 - 1.200 €
r. 2017 - 2400 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
15.
Predkladateľ:
Názov projektu:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, občianske zruženie
Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača
organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK
PdF UK Hurikán Bratislava
Kadnárová 23, 831 52 Bratislava
Adam Kalčok, predseda

Opis projektu:
Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Bratislava-Rača je organizované florbalovým
extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava. Pod vedením vyškoleného
florbalového trénera ponúkajú členovia klubu možnosť absolvovať tréningový proces 2x do
týždňa pre starších a 2x pre mladších nádejných račianskych florbalistov. Tréningy sa konajú
od konca septembra 2017 každý pondelok a stredu v telocvični na ZŠ Tbiliská. V roku 2018
plánujú členovia klubu pokračovať v aktivitách začatých už v roku 2016, ktorými sú rozvoj
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florbalu u račianskych detí a mládeže formou pravidelného tréningového procesu, konajúceho
sa v ich mestskej časti. Hlavný prínos predloženého projektu je v tom, aby deti pritiahli k športu,
ktorý je dnes veľmi populárny aj vďaka Slovenskom organizovaných ženských Majstrovstiev
Sveta v roku 2017 a čo je pre rodičov nemenej dôležité je, že tento šport je finančne nenáročný.
Projekt začal v roku 2016 a momentálne už sa na tréningoch zúčastňuje 30 detí a mládežníkov.
V ďalšom školskom roku, by rozšírili pôsobnosť aj na ZŠ s MŠ J.A.Komenského. Požadovaný
účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu o dotácie na
materiálne vybavenie, na nákup mantinelov, bránok, dresov a brankárskej výstroje.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
31. december 2018
MČ Bratislava-Rača, Bratislava,
9.370 €
5.870 €
600 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 500 €
16.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 6 , 831 06 Bratislava
Ing. Anton Hamran, generálny sekretár
ITTF WJC Svetový pohár kadetov v stolnom tenise 2018

Opis projektu:
V termíne 2 - 4. novembra 2018 sa uskutoční v stolnotenisovej hale na Černockého ulici už 22.
ročník najstaršieho mládežníckeho turnaja v Európe v kategórii kadetov, tj do 15.rokov veku
hráčov. Toto podujatie patrí medzi najobľúbenejšie, o čom svedčí aj účasť stolných tenistov z
viac ako 25 krajín. Na organizácii tohto podujatia sa od jeho vzniku podieľa aj Mestská časť
Bratislava-Rača a záštitu nad týmto turnajom tradične preberá starosta mestskej časti. Podujatie
je dostatočne medializované a logo mestskej časti sa uvádza vo všetkých sprievodných
tlačovinách a zároveň je celoročne prezentované v stolnotenisovej hale .
Organizácia tohto aj pre Raču významného športového podujatia je finančne náročná. Zväz
zabezpečuje celé organizačné zabezpečenie turnaja, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky
a preto sa obracia so svojou žiadosťou o finančnú podporu mestskej časti, ako tradičného
partnera pri organizácii.
Tento rok sa na turnaji zúčastní cca 20 mládežníckych reprezentácií z celého sveta na čele s
mládežníckou reprezentáciou Slovenska.
Uvedené športové podujatie spolu so svojim sprievodným programom je vynikajúcou
možnosťou prezentácie Rače nielen na Slovensku, ale aj smerom do zahraničia.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
o poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie ITTF WJC Svetový pohár kadetov v
stolnom tenise 2018, konajúce sa v dňoch 2.11.2018 - 4.11.2018 a to na uhradenie časti
ubytovania a stravy pre účastníkov turnaja.
Začiatok projektu:
1. január 2018
Koniec projektu:
31. december 2018
Miesto realizácie projektu:
športová hala SSTZ na Černockého ul.2,
Celkový rozpočet projektu:
35.000 €
Požadovaná výška dotácie:
4.000 €
Odporúčaná výška dotácie:
1.200 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
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r. 2017 – 1.500 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
projekty.
17.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

House Of Power, občianske združenie
Pekná cesta 2/A, 831 54, Bratislava 35
Ján Šulek, predseda
Materiálno technická podpora klubu na rok 2018

Opis projektu:
Novovzniknuté občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na
Peknej ceste 2/A. V budove bývalej Jednoty si prenajalo priestory, ktoré prerobilo na
telocvičňu určenú na tréning boxu, Thajského boxu a iných úpolových športov. Členovia
združenia sa venujú práci s račianskou mládežou a obyvateľmi MČ Bratislava-Rača.
V priestoroch telocvične sa každý prostredníctvom výučby a výcviku úpolových športov pod
dohľadom fundovaných trénerov zapája nielen do boja proti kriminalite a civilizačným
chorobám, ale aj zlepšuje svoju fyzickú a psychickú kondíciu.
Dvaja členovia klubu dosahujú výrazné športové úspechy a aj tento rok sa im podarilo
kvalifikovať na Majstrovstvá Sveta v Thajskom Boxe do Bangkoku. Jakub Benko a Viktória
Lipianská sú medailistami z vrcholných svetových podujatí, čím vzorne reprezentujú
Slovensko a v neposlednom rade aj Bratislavu a Mestskú časť Bratislava-Rača. Účasť na
vrcholnom podujatí si vyžaduje kvalitnú prípravu spojenú s účasťou na prípravnom kempe
v Thajsku, čo je finančne náročné.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu
finančnú dotáciu na nákup športovej výstroje, športovej výzbroje, doplnky výživy a účasť
na sústredeniach a kempoch.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
31. december 2018
Pekná cesta 2/A, Bratislava, Slovensko, Thajsko
9.100 €
3.000 €
1.000 €

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
18.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Sportmedia, s.r.o.
Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava- Staré Mesto
Róbert Hošták,
Športservis Bratislavský MTB Maratón

Opis projektu:
Spoločnosť Sportmedia, s.r.o. sa venuje organizácii športových podujatí a vydávaniu
záujmových časopisov. Zo športových podujatí organizujú každý rok najväčší slovenský
bicyklový festival BIKEFEST v Kálnici, v Bratislave Bratislavský MTB maratón a v Senci
organizujú pádlovacie preteky Senec SUP Race. Vydávajú časopisy o cyklistike Biker a
Cyklistika, o behaní Running, o vodných športoch Windsurfer, o zdravom životnom štýle
Relax, o vede Zázračná planéta, o histórii Pravdivá história a o zvieratách Svet zvierat.
Poskytnutú dotáciu od Mestskej časti Bratislava-Rača plánujú využiť na organizáciu
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Bratislavského MTB Maratónu, ktorý plánujú usporiadať dňa 29. septembra so štartom
a cieľom v amfiteátri v Knižkovej doline a odhadujú účasť 450 športovcov.
Mestskú časť Bratislava-Rača plánujú prezentovať ako hlavného partnera maratónu spolu s
logom mestskej časti na všetkých propagačných materiáloch, v inzercii v časopisoch, na webe,
na billboardoch a podobne.
Prínosom pre mestskú časť bude zviditeľnenie Rače ako procyklisticky orientovanej mestskej
časti, ktorá vytvára možnosti športovo kultúrneho vyžitia pre svojich obyvateľov. To vytvorí
pozitívny obraz nielen u jej súčasných obyvateľoch, ale aj u návštevníkov tejto mestskej časti..
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s nákupom cien, výrobou
štartových čísel, prenájmom časomiery, prevádzkou webu a na občerstvenie pre
účastníkov preteku.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

29. september 2018
30. december 2018
Černockého ul.2, 831 53 Bratislava
15.000 €
1.000 €
400 €

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
dotácie od iných subjektov.

19.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

BMX klub Rača, občianske združenie
Hečkova 3 , 831 51 Bratislava
Ing. Mikuláš Rapčan , predseda
Usporiadanie pretekov Račiansky pohár v BMX a MTB pre
registrovaných a neregistrovaných športovcov v Mestskej
časti Bratislava-Rača, na trati BMX, Hečkova ul., v termíne
21. a 22. apríla 2018.

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,
Cieľom projektu je usporiadanie preteku Račiansky pohár BMX, klasické preteky BMX a
tiež preteky MTB na trati BMX.
Vyššie uvedené preteky sú určené pre deti, mládež a dospelých - organizovaných
(registrovaných) športovcov a osobitné preteky pre neorganizovaných (neregistrovaných).
Usporiadanie týchto pretekov nemá byť samoúčelné, ale má za cieľ v pretekoch
Račianskeho a Slovenského pohára, ukázať najmä deťom a mládeži športové majstrovstvo
ich rovesníkov a predstaviť im najlepších a najúspešnejších mladých slovenských
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športovcov a medzi nimi úspešných reprezentantov Slovenska.
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, že by uvedené preteky mohli
byť ďalším podnetom na rozvoj športovej činnosti mládeže v MČ Bratislava-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, údržbu trate a organizačné
zabezpečenie preteku.
Začiatok projektu:
21. apríl 2018
Koniec projektu:
22. apríl 2018
Miesto realizácie projektu:
MČ Bratislava – Rača, Hečkova 3
Celkový rozpočet projektu:
2.000 €
Požadovaná výška dotácie:
900 €
Odporúčaná výška dotácie:
900 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 950 €
r.2016 - 900 €
r.2017 – 900 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské
príspevky.
20.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Krasňanko o.z., občianske združenie
Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava
Marta Štefánková, predseda
Aby deti pohyb bavil - zábavné športové náradie

Opis projektu:
Občianske združenie Krasňanko vykonáva svoju činnosť v prenajatom dome na Hruškovej
ulici. Združenie vzniklo z potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie
preferujúce individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi.
Cieľom práce občianskeho združenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť
spoznávať svet, rozvíjať sa po duševnej ale aj telesnej stránke. Deťom v dnešnej dobe chýba
pohyb - trávia veľa času pozeraním elektronických médií, a to bohužiaľ už od najútlejšieho
veku. Pohyb je pre nich nadmieru dôležitý a pokiaľ majú príležitosti, hýbu sa veľmi rady.
Ideálne je, keď sa hýbu na čerstvom vzduchu. Zamestnanci centra chcú deti v pohybe
podporovať a vybaviť záhradu nášho centra hracími prvkami - preliezačkou a hrazdou, na ktorej
si deti budú môcť cvičiť hrubú motoriku. Ďalej deťom kúpili takzvané hojdacie dosky, na
ktorých si môžu cvičiť stabilitu a obratnosť, posilňovať svaly a rozvíjať jemnú aj hrubú
motoriku, a úžasne sa pri tom zabavia. A taktiež v záhrade plánujú deťom urobiť malé
basketbalové ihrisko - len jeden kôš, aby si mohli deti cvičiť koordináciu pohybov, hádzanie
lopty, driblovanie, triafanie do koša. Centrum počas svojej existencie navštevovalo spolu asi
100 detí. Ku každému dieťaťu pristupujeme s rešpektom rovnako ako trváme na tom, aby deti
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rešpektovali nás a naše spoločne vytvorené pravidlá a hranice. Pri tom je vždy dôležitá
spolupráca s rodičmi detí.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu
finančnú dotáciu na nákup rôznych druhov a osadenie hracích prvkov v priestoroch
centra.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.január 2018
31. december 2018
Mestská časť Bratislava - Rača
2.000 €
1.300 €
400 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2015 - 800 €
r.2016 - 850 €
r.2017 – 2075 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

21.
Predkladateľ:
Názov projektu:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

CRAZY JUMP, Občianske združenie
Materiálnotechnické zabezpečenie chodu klubu a účasť na
Majstrovstvách sveta
Hečkova 12, 831 51 Bratislava
Jana Puhová, predseda

Opis projektu:
Crazy JUMP je občianske združenie, venujúce sa športu nazývanému Jump Rope alebo Rope
Skipping. Na Slovensku ide o veľmi mladý šport, no vo svete sa teší veľkej obľube u rôznych
vekových kategórií. Ako už názov napovedá ide o skákanie cez švihadlo, ale nie také aké si
pamätáme zo školských čias. Jump rope spája množstvo kondičných cvičení s oku lahodiacimi
trikmi podporenými príjemnou (zábavnou) hudbou. Občianske združenie sa venuje prevažne
deťom a mládeži, ktorým vštepujú základy zdravého životného štýlu, práci v tíme a neustálemu
odhodlaniu zlepšovať sa. Už päť rokov sa snažia posúvať kvalitu tohto športu stále dopredu, a
preto organizujú a navštevujú množstvo worshopov, sústredení a súťaží doma i v zahraničí.
Deťom sa venujú tréneri 3krát do týždňa bez nároku na odmenu, sú dobrovoľníci, preto náklady
na tréningy pozostávajú iba z prenájmu telocvične a nákupu švihadiel, ktoré sa častým
používaním ničia, preto je potrebné ich pravidelne vymieňať.
Pre účasť na vrcholných podujatiach je tiež potrebné tímové oblečenie, ktorým chcú
reprezentovať nielen klub ale aj Slovensko a Mestskú časť Bratislava-Rača.
V tomto roku plánujú účasť na niekoľkých súťažiach v Bratislave, Českej republike ale i v
Nemecku.
V júli 2019 sa opäť uskutočnia Majstrovstvá sveta v tomto športe a radi by sa členovia klubu
zúčastnili ako reprezentácia Mestskej časti Bratislava-Rača.
Recipročne ponúkajú vystúpenia počas významných kultúrnospoločenských a športových
podujatí organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Rača.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
o poskytnutie dotácie nákup športového vybavenia, materiálneho vybavenia, jednotného
oblečenia, úhradu poplatkov za prenájom telocviční.
Začiatok projektu:

1. január 2018
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Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

31. december 2018
Mestská časť Bratislava-Rača
7.038 €
3.706 €
850 €

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
projekty.
22.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:

Športový klub LIDO
Babuškova 3, 82103 Bratislava
JUDr. Filip Gilányi, predseda

Názov projektu:

Zabezpečenie tréningových podmienok na florbal

Opis projektu:
Športový klub LIDO bol založený v roku 2002 za účelom vykonávania športu a na účasť
športovcov na športových súťažiach. Hlavnou oblasťou záujmu klubu je športové odvetvie
florbalu. ŠK LIDO dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho florbalu a so svojimi
mládežníckymi mužstvami je tradičnými účastníkmi súťaži v Bratislave.
Účelom projektuje snaha vytvoriť priaznivé podmienky na zapojenie detí hlavne z
Mestskej časti Rača do športových aktivít, aby si osvojili vzťah k športu a aby sa naučili
pravidelne kolektívne športovať bez toho, aby sa na nich a ich rodičov kládli vyššie
finančné nároky než je pre nich primerané.
Vecná náplň projektuje zabezpečiť prostriedky na uhradenie nákladov na prenájom
športovej haly/telocvične na účel florbalových tréningov pre deti vo veku 6 - 1 0 rokov
(mladšia a staršia prípravka). Pravidelná športová aktivita im okrem zručností získaných
na tréningoch napomôže získať a rozvíjať hodnoty športu, ako sú fair- play, kolektívny
duch alebo zodpovednosť a morálka.
Cieľom projektuje napomôcť deťom a mládežníkom stať sa zdravými a harmonickými
dospelými ľuďmi.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu požadujú zástupcovia klubu
dotácie na úhradu prenájmu telocvične na Spojenej škole Jána De La Salle.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2018
31. december 2018
MČ Bratislava Rača
2.400 €
2.000 €
600 €

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača.
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
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5. Stanovisko stálych komisií
Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č.3/2016– oblasť šport
Komisia
Komisia mandátová

stanovisko

zapracované A/N

Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre:
-

KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške
Perun,o.z. – vo výške
Perun,o.z. – vo výške
Plavecká akadémia,.z..– vo výške
ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške

300,- €
300,- €
300,- €
300,- €
300,- €

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:

Komisia finančná, majetková a podnikateľská

-

LEONIDAS – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATESEIWA – vo výške
ŠK Krasňany– vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA– vo výške
Futbalový klub Rača– vo výške
Združenie priateľov tanca HαT– vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Športový klub Hurikán Bratislava- vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz- vo výške
House Of Power, občianske združenie- vo výške
Sportmedia, s.r.o.
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
Krasňanko, o.z. – vo výške
CRAZY JUMP, o.z. – vo výške

-

Športový klub LIDO, o.z. – vo výške
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1.000,- €
1.100,- €
4.000,- €
7.500,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
600,- €
1.200,- €
1.000,- €
400,- €
900,-€
400,- €
850,- €
600,-€

A

zdôvodnenie

Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre:
-

KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške
Perun,o.z. – vo výške
Perun,o.z. – vo výške
Plavecká akadémia,.z..– vo výške
ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške

300,- €
300,- €
300,- €
300,- €
300,- €

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:

Komisia školstva, kultúry a športu

-

LEONIDAS – vo výške
ŠPORTOVÝ KLUB KARATESEIWA – vo výške
ŠK Krasňany– vo výške
Klub priateľov futbalu KENGURA– vo výške
Futbalový klub Rača– vo výške
Združenie priateľov tanca HαT– vo výške
Športový hokejbalový klub Račištorf– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Klub pozemného hokeja Rača– vo výške
Športový klub Hurikán Bratislava- vo výške
Slovenský stolnotenisový zväz- vo výške
House Of Power, občianske združenie- vo výške
Sportmedia, s.r.o.
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
Krasňanko, o.z. – vo výške
CRAZY JUMP, o.z. – vo výške

-

Športový klub LIDO, o.z. – vo výške

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy,
životného prostredia a verejného poriadku
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre
spoluprácu s občianskymi združeniami
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1.000,- €
1.100,- €
4.000,- €
7.500,- €
9.000,- €
2.000,- €
800,- €
1.200,- €
1.200,- €
600,- €
1.200,- €
1.000,- €
400,- €
900,-€
400,- €
850,- €
600,-€

