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1.      Návrh uznesenia  

 
  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

Slovenský zväz invalidov – ZO Rača (rekondičný pobyt na 

Orave) 

600,- € 

 

Raná starostlivosť, n.o. (nákup sady Wechslerových testov, 

zahraničnej odbornej literatúry, materiál na workshop) 

1.870,- € 

Deti a dorast, s.r.o. (ležadlo/gymnastické podložky/koberec, 

dataprojektor s plátnom, fit lopty/pomôcky na cvičenie) 
1.400,- € 

DSS Sibírka, r.o. (keramická hlina, farby-glazúry, hodváb, 

farby na hodváb, maliarske plátno, farby) 

330,- € 

Rodinné centrum Ráčik, o.z. (materiál na ubytovanie, 

občerstvenie) 

300,- € 

 

Stará jedáleň, o.z. (propagačné materiály) – ten istý účel, 

nedodali požadované doklady 

0,- € 

 

 

 

 

 

2.                  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 04.09.2018 nebolo uznášaniaschopné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

3. Dôvodová správa 
 

Občianske združenia a spolky predložili svoje žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom. Všetky občianske združenia a spolky splnili podmienky, ktoré 

vyžaduje VZN a nemajú žiadne podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v  schválenom rozpočte na rok 2018 vyčlenených 18.000,- €. 

(Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001). 

Podľa platného VZN č. 3/2016  bolo možné prerozdeliť v prvom kole tri štvrtiny finančných 

prostriedkov vyčlenených  na jednotlivé účely, t. j. 13.500,-€, ktoré boli aj pridelené. V druhom kole je 

možné prideliť 25 %, čo predstavuje 4.500, €, ktoré navrhujeme prerozdeliť nasledovne. Všetci 

žiadatelia o dotáciu majú vysporiadané záväzky voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

 

4. Materiál 
  

1. Dotácia  

Predkladateľ:                            Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača 

Sídlo organizácie:                     Hybešova 23,831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                Dušan Máťuš  

Názov projektu:                         „Rekondičný pobyt na Orave“ 

Dátum doručenia žiadosti:        29.06.2018 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017:  podľa zmluvných podmienok 

Vyúčtovanie dotácie za prvý polrok 2018: k 01.08.2018 nebola vyúčtovaná – projekt trval                       

do mesiaca jún 

 

Popis projektu: 
SZI je združenie, ktorých členovia sú telesne postihnutí občania a ich priatelia. Väčšina ľudí žije v Rači, 

Krasňanoch a na Východnom. Toto dobrovoľné  združenie, organizuje pre svojich členov rekondičné 

pobyty, výlety. Každoročne organizuje športové hry na Malom Slavíne. Spoločne sa stretávajú na 

členských schôdzach, zapájajú sa do brigády pri čistení okolia Kultúrneho strediska Žarnovická.  

Dotáciu požadujú na rekondičný pobyt na Orave.  
 

Požadovaný účel:  

- doprava   1000,- € 

- vstupenky na kúpalisko    200,- € 

- návšteva hradu + skanzenov   200,- € 

- návšteva múzeí     100,-€ 
 

 

Začiatok projektu:                      23.09.2018 

Koniec projektu:                 29.09.2018 

Miesto realizácie projektu: Penzión Juliánin dvor - Zuberec 

Celkový rozpočet projektu:        13050,- €                                                

Požadovaná výška dotácie:           1500,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: 1. polrok 2018 – 500,- € 

          rok 2017 - 500,- € 

          rok 2016 - 750,- € 

          rok 2015 - 300,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: účastníci zájazdu 

 

Odporúčaná výška dotácie:          600,- € 

(Výška dotácie naviazaná na účel: dopravu, vstupenky hrady, skanzeny, múzea a kúpaliská. 

2.  Dotácia 
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Predkladateľ:                            Stará jedáleň, občianske združenie 

Sídlo organizácie:                     Kadnárova 68,831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                Miroslav Dudlák  

Názov projektu:                         „Podporujeme Starú jedáleň“ 

Dátum doručenia žiadosti:        02.07.2018 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017:  v roku 2017 bola poskytnutá dotácia vo výške 200,- €. Občianske 

združenie Stará jedáleň vrátilo celú poskytnutú dotáciu vo výške 200,- €.  

Vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2018: bola vyúčtovaná 

 

Popis projektu: 
Stará jedáleň o.z. chce vybudovať priestor a zázemie na napĺňanie nášho poslania - vybudovaním                   

a prevádzkou jedinečného a unikátneho centra „Stará jedáleň“ v priestoroch bývalej jedálne pri SOŠ 

masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej ulici, v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj 

iní obyvatelia komunity tráviť bezpečne svoj čas. 

Dotáciu chcú použiť na pokrytie nákladov spojených s propagačnými materiálmi, ktorými odprezentujú 

Starú jedáleň ale aj komunitné podujatia, ktoré budú organizovať v roku 2018.  
Dotáciu chcú ďalej použiť na financovanie účtovníctva, ktoré je potrebné na chod občianskeho 
združenia – pozn. na tento účel sa dotácia neposkytuje. 
 
Požadovaný účel:  

- propagačné materiály  1000,- € 

- účtovníctvo    500,- € 
 

Začiatok projektu:                      august 2018 

Koniec projektu:                 december 2018 

Miesto realizácie projektu: Stará jedáleň, Kadnárova 7, 831 51 Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:        1.500,- €                                                

Požadovaná výška dotácie:        1.500,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: I. polrok 2018 – 2 500,- € 

          rok 2017 - 200,- €                    

 

Iné zdroje financovania projektu: bez iných zdrojov 
 

Odporúčaná výška dotácie:          0,- € 

(Výška dotácie naviazaná na účel: propagačné materiály. Dotáciu neodporúčame priznať lebo v I. 

kole požiadali o dotáciu na propagačné materiály) – nedodali čestné vyhlásenie  

 

 

3.  Dotácia 

Predkladateľ:                            Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie 

Sídlo organizácie:     Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Michaela Horváthová 

Zodpovedná osoba:                   Eva Tulejová  

Názov projektu:                    „Spoločný víkend pre maminy dobrovoľníčky“ 

Projekt doručený dňa:         29.06.2018 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok 

Vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2018: k 01.08.2018 nebola vyúčtovaná – projekt trval do mesiaca 

marec. 
 

OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské centrum Ráčik z iniciatívy 

mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného pre mamy, deti a celé 

rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača a Krasňany. Centrum funguje na dobrovoľníckej báze 

mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách určených pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. 
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Rodinné centrum Ráčik tak môže slúžiť obyvateľom MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného 

času. 
 

Popis projektu: 

Podstatou predkladaného projektu je udržať a rozvíjať činnosť centra, zvýšiť kvalitu ponúkaných 

služieb, a tým ponúknuť komunite rodín s malými deťmi v Rači stretávať a spoznávať sa. 

V predkladanom projekte by získanú dotáciu použili na spoločný víkend pre dobrovoľníčky. Program 

tohto výletu bude zameraný na spoznávanie sa mimo Ráčika, spoločné tvorenie (tvorivé dielne budú 

obsahovať obľúbené techniky, ktoré sa páčili matkám v minulosti - maľovanie obrazov, výroba šperkov 

a ozdôb a iné) a relax. Cieľovou skupinou projektu sú dobrovoľníčky, ktoré pracujú bez nároku na 

odmenu a poväčšine sú to ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 
 
Požadovaný účel: 

- materiál na tvorivé dielne 100,- € 

- ubytovanie   200,- € 

- občerstvenie   100,- € 

 

Začiatok projektu:                      júl 2018 

Koniec projektu:                 september/október 2018 

Miesto realizácie projektu: Ubytovacie zariadenie v blízkosti Bratislavy 

Celkový rozpočet projektu:        600,- €                                                

Požadovaná výška dotácie:        400,- € 

Iné výhody: žiadateľ je nájomcom nebytových priestorov MČ na ul. Pekná cesta 9 za zvýhodnené 

nájomné 1,- € za celý predmet nájmu a rok 

 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: I. polrok 2018 – 350,- € 

         rok 2017 -   400,- € 

         rok 2016 -    450,- € 

         rok 2015 - 1.250,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 200,- € 
 

Odporúčaná výška dotácie:          300,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: ubytovanie, občerstvenie. Na tvorivé dielne dotáciu žiadali v I. 

kole.) 

 

 

4. Dotácia 

Predkladateľ:                               Raná starostlivosť, n.o 

Sídlo organizácie:                         Panenská 28,  811 03 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                    Otília Čechová   

       Názov projektu:                           „Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým 

a viacnásobným znevýhodnením“ 

Dátum doručenia žiadosti:          02.07.2018 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: podľa zmluvných podmienok 

Vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2018: nebola vyúčtovaná –projekt trvá do mesiaca november. 

 

 

Popis projektu: 

Nezisková organizácia Raná starostlivosť je poskytovateľom sociálnej služby včasnej intervencie pre 

rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodneným vo veku do 7 rokov. V máji 2017 otvorila 

Centrum včasnej intervencie v budove Zdravotného strediska Tbiliská, kde MČ poskytuje priestory za 

symbolické 1 €. Ide o vôbec prvé centrum na Slovensku, ktoré bude špecializované na zrakové 

znevýhodnenie u detí. 

Z dotácie chcú zakúpiť WISC-III - Wechslerovu inteligenčnú škálu pre deti, adaptované slovenské 

vydanie pripravené v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie. 
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Wechslerove testy budú využívať na diagnostiku intelektových schopností detí vo veku 5 - 17 rokov - 

na posúdenie celkovej úrovne i štruktúry ich rozumových schopností. Diagnostikuje sa pomocou 

verbálnej a performačnej škály. Úplný testový súbor obsahuje príručku, testovací materiál, 25 ks 

záznamových hárkov, 25 ks hľadanie symbolov - pracovný zošit, 25 ks bludiská - pracovný zošit).             

Z dotácie zakúpia aj zahraničnú odbornú literatúru venovanú zraku a metóde videotréningu interakcií, 

v ktorej momentálne školia 4 zamestnancov. 

V spolupráci s Klinikou detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb Kramáre zorganizujú 

workshop, na ktorom vyrobia stimulačné hračky.  

 

Požadovaný účel:   

- nákup sady Wechslerových testov - materiál     700,- € 
 

- nákup zahraničnej odbornej literatúry      500,- € 
 

- Workshop na výrobu stimulačných hračiek - nákup materiálu  

  (rôzne látky, papiere, fólie, drobné predmety - gombíky, rolničky a pod.   600,- € 
 

- Workshop na výrobu stimulačných hračiek - odmeny pre 3 poradkyne  

   včasnej intervencie, ktoré zabezpečia nákup materiálu, organizáciu workshopu 

   a osobne sa workshopu zúčastnia       400,- € 

 
 

Začiatok projektu:                 september - december 2018 – objednávka Wechslerových testov 

a odbornej literatúry, 

  september – okt óber 2018 nákup a príprava workschopu  

Koniec projektu:     november 2018 – realizácia worschopu 

december 2018 – vyúčtovanie dotácie 

Miesto realizácie projektu: Centrum včasnej intervencie Tbiliská, Bratislava-Rača 

 Workshop – Klinika detskej oftalmológie, NÚDCH Limbova, Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:     2.200,- €                                                  

Požadovaná výška dotácie:        2.200,- € 

Iné výhody: žiadateľ je nájomcom nebytových priestorov MČ v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. 

za zvýhodnené nájomné 1,- € /m2 a rok 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  v I. polroku 2018 – 2.500,- € 

          rok 2017 - 2.050,- € 

           rok 2016 - nebola podaná žiadosť o dotáciu 

                                                                                      rok 2015 - nebola podaná žiadosť o dotáciu                                        

Iné zdroje financovania projektu: bez iných zdrojov 

 

Odporúčaná výška dotácie:          1.870,- € 

(nákup sady Wechsleových testov, nákup zahraničnej odbornej literatúry, nákup materiálu                    

na workshop). 

 

 

5. Dotácia 

Predkladateľ:                            Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, r.o. 

Sídlo organizácie:     Sibírska 69, 831 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Mgr. Martina Betinová 

Zodpovedná osoba:                   Bc. Katarína Ivančíková  

Názov projektu:                    „Umenie dáva zmysel životu“ 

Projekt doručený dňa:         20.04.2018 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: nepožiadali o poskytnutie dotácie 

Vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2018: nepožiadali o poskytnutie dotácie 
 

DSS pre deti a dospelých Sibírka poskytuje ošetrovateľské a sociálne služby na základe individuálnych 

rozvojových plánov jednotlivých klientov, poskytuje špecializované terapeutické služby, je 
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bezbariérové a vybavené modernými technickými pomôckami. Od 1.1.2017 rozšíril svoje sociálne 

služby na detašovanom pracovisku Služby včasnej intervencie na Hubeného ul. v Bratislave  o službu 

rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím do 7 rokov.  

Klientmi DSS Sibírka sú deti a dospelí vo veku od 6 rokov s ťažkým viacnásobným postihnutím, kde 

prevažuje kombinácia mentálneho a telesného postihnutia v spojení s pridruženými zmyslovými, 

rečovými a duševnými poruchami. Kapacita DSS Sibírka je 38 miest - služba sa poskytuje: 

ambulantnou formou pre 8 klientov a pobytovou formou. 
 

Popis projektu: 

DSS Sibírka nadviazala spoluprácu so ZO Jednota dôchodcov Rača v rámci prehlbovania integrácie 

medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím a seniormi. 

Projekt bude realizovaný formou spoločných stretnutí seniorov a ľudí s viacnásobným postihnutím - 

klientov DSS Sibírka. Dvakrát do mesiaca môžu seniori prichádzať do priestorov DSS Sibírka                      

a spoločne s nimi výtvarne tvoriť. Každé stretnutie bude trvať 2 hodiny. Pre seniorov z ZO JD vytvorili 

priestor na realizáciu, v rámci kreatívneho popoludnia v priestoroch DSS Sibírka. Počas výtvarného 

stretnutia si seniori majú možnosť vyskúšať rôzne výtvarne techniky ako prácu                            s 

keramickou hlinou, batikovanie, maľbu má hodváb, kresbu a maľbu na výtvarné plátno. 
 

Požadovaný účel: 
- keramická hlina  40,- € 

- farby-glazúry   70,- € 

- hodváb   45,- € 

- farby na hodváb  65,- € 

- maliarske plátno  65,- € 

- farby    45,- € 
 

Začiatok projektu:                      apríl - október 2018 

Koniec projektu:                 december 2018 

Miesto realizácie projektu: DSS pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:        710,- €                                                

Požadovaná výška dotácie:         330,- € 

Iné výhody: žiadateľ je nájomcom nebytových priestorov MČ v zdravotnom stredisku na Hubeného ul. 

za zvýhodnené nájomné 1,- € za celý predmet nájmu a rok 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: doteraz nepožiadali o žiadnu dotáciu 

   

Iné zdroje financovania projektu: neuvedené 
 

Odporúčaná výška dotácie:          330,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: keramická hlina, farby-glazúry, hodváb, farby na hodváb, 

maliarske plátno, farby) 

 

 

 

6. Dotácia 

Predkladateľ:                            Deti a dorast, s.r.o. 

Sídlo organizácie:     Tbiliská 6, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            MUDr. Daniela Miklovičová, PhD. 

Zodpovedná osoba:                  MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.  

Názov projektu:                    „Centrum podpory zdravého vývinu detí“ 

Projekt doručený dňa:         29.06.2018 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017: nepožiadali o poskytnutie dotácie 

Vyúčtovanie dotácie za I. polrok 2018: nepožiadali o poskytnutie dotácie 
 

Centrum podpory zdravého vývinu detí je jedinečný projekt, ktorý ako pilotný program v rámci 

Slovenska. Jeho zakladateľom je spoločnosť Deti a dorast, s.r.o., ktorá prevádzkuje ambulanciu             v 

odbore všeobecný lekár pre deti a dorast. Uvedomujú si potrebu podporiť správny začiatok života 
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každého dieťaťa, ktorý sa výrazne podpisuje na kvalite rozvoja a fungovania jeho mozgu ako aj jeho 

zdravia v súčasnosti i v dospelosti a tým je nepretržitý kontakt dieťaťa s matkou po pôrode a dojčenie.  

Centrum bude poskytovať: 

- predpôrodnú prípravu na dojčenie a starostlivosť o dieťa - skupinovú aj individuálnu - školy dojčenia, 

- individuálne poradenstvo pri dojčení a pomoc matkám, aby dokázali prekonať problémy s dojčením, 

- individuálne poradenstvo pri nosení detí ako prostriedku na budovanie vzťahu matky a dieťaťa, 

- podporné skupiny dojčiacich matiek s cieľom reagovať na potreby matiek vyjasňovať si otázky 

dojčenia, výživy, spánku a výchovy detí. 

 

Popis projektu: 

Realizácia projektu bude prebiehať v 2 fázach. V prvej fáze budú realizované stavebné úpravy priestorov 

a príprava interiéru. V druhej fáze budú prebiehať koordinačné stretnutia personálu                      a 

následný začiatok. 

Poskytnutú dotáciu využijú na zakúpenie potrebných pomôcok na prácu, ako je napríklad kreslo, 

ležadlo, dataprojektor s plátnom, podložky a pomôcky na cvičenie a ostatný nevyhnutný nábytok.  
 
Požadovaný účel: 
- kreslo        100,- € 

- ležadlo/gymnastické podložky/koberec   200,- € 

- dataprojektor s plátnom              1.000,- € 

- 2 stoličky – kancelárske kreslá    310,- € 

- zariadenie do čakárne – sedačky/stoličky, vitríny...           1.500,- € 

- fit lopty/pomôcky na cvičenie     200,- € 

 

Začiatok projektu:                      apríl - august 2018 

Koniec projektu:                  

Miesto realizácie projektu: Zdravotné stredisko Tbiliská 6, 831 06 Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:        16.970,- €                                                

Požadovaná výška dotácie:           4.010,- € 

Pozn.: žiadateľ je nájomcom nebytového priestoru MČ v zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. za plné 

nájomné 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: doteraz nepožiadali o žiadnu dotáciu         

          

Iné zdroje financovania projektu: úver 
 

Odporúčaná výška dotácie:          1.400,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: ležadlo/gymnastické podložky/koberec, dataprojektor 

s plátnom, fit lopty/pomôcky na cvičenie). 

Iné zdroje financovania projektu: dary právnických osôb 
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5. Stanoviská stálych komisií 

    Materiál: Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 – oblasť sociálne veci 

 

 

 Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 

nasledovné organizácie: 

Deti a dorast, s.r.o.                                                            1.400,- €  

Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                600,- € 

Stará jedáleň, o.z.                                                                    0,- € 

Raná starostlivosť, n.o.                                                     1.870,- € 

 

b) odporúča starostovi schváliť dotáciu pre nasledovné 

organizácie: 

Rodinné centrum Ráčik, o.z.                                               300,- € 

DSS Sibírka, r.o.                                                                  330,- € 

 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva 

 
 
    

Komisia  životného prostredia výstavby, 

územného plánu a dopravy      

Komisia sociálna a  bytová  

a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 

nasledovné organizácie: 

Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                600,- € 

Stará jedáleň, o.z.                                                                    0,- €  

Raná starostlivosť, n.o.                                                     1.870,- € 

Deti a dorast, s.r.o.                                                            1.400,- € 

 

b) odporúča starostovi schváliť dotáciu pre nasledovné 

organizácie: 

Rodinné centrum Ráčik, o.z.                                               300,- € 

DSS Sibírka, r.o.                                                                  330,- € 

 

 A 

  

 


