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1. Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

      odporúča schváliť 

 

 

dotáciu pre: 

 

1) Krasňanko o.z. vo výške 100,00 € na projekt Čítame, hráme sa, učíme sa 

2) Občianske združenie Jeleň ( Elimu) vo výške 100,00 € na projekt ElimuRobotik 

– súťaž FLL 

3) Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Ako maliari vidia 

svet 2- knižná publikácia o umení pre deti 

4) Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Barónka 17) vo výške  

650,00 € na projekt Inštalácia videovrátnika na dva vchody budovy Materskej 

školy Barónka 

 
 

 

 

 

 

 

2.  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 
Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 04.09.2018 nebolo uznášaniaschopné. 
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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 

v prvom termíne bolo rozdelených 75% z celkovej sumy, t.j. 3.750 €. Pre druhé kolo 

prideľovania dotácií zostáva suma 1.250 €. 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 €. 

Predkladáme  návrh na schválenie II. kola dotácie  v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN  

č. 7/2017. 

Prijaté žiadosti o dotáciu 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  

1.250,00 €.  

Kód zdroja: 41,  funkčná klasifikácia:  0111,  ekonomická klasifikácia : 642002,  akcia : 0901. 

 

 

4. Materiál 

 

1. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Občianske združenie Varianty 

Sídlo organizácie: Na Grunte 5, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Radka Kukurugyová 

 

Názov projektu: Ako maliari vidia svet 2- knižná publikácia 

o umení pre deti 

Dátum prijatia žiadosti:        13. júna 2018 

Popis realizácie projektu a použitia dotácie: 

OZ Varianty ponúkajú varianty vo vzdelávaní detí a dospelých. Prihliadajú na individuálne 

potreby a požiadavky modernej doby. 

Publikácia tvorivým a interaktívnym spôsobom deťom i dospelým priblíži výtvarné diela 

vybraných slovenských autorov. Čitatelia sa nenásilným spôsobom dozvedia o živote, tvorbe a 

výtvarných dielach zvolených autorov. 

Použitie dotácie: na vydanie publikácie je potrebný napísaný text, ilustrácie, korektúry, odborná 

spolupráca, reprodukcie výtvarných diel, grafika a tlač. 

Časový harmonogram projektu:    júl 2018  - júl 2019  

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:        7 000,-€ 

b) Požadovaná výška dotácie:        1 500,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:                 400,- € 
 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch:  
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2018   480,- € 

2017   400,- € 

2016   750,- € 

 

2. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: SRRZ-RZ pri Materskej škole 

Sídlo organizácie: Barónka 17, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Eva Miklánková 

 

 Názov projektu: Inštalácia videovrátnika na 2 vchody budovy 

materskej škole Barónka 

Dátum prijatia žiadosti:        26. júna 2018 

Popis realizácie projektu: 

MŠ Barónka prešla rekonštrukciou, po navýšení 2 tried pribudli aj vstupy do budovy, ktoré 

panie učiteľky nemajú možnosť odkontrolovať. Chcú zamedziť pohyb cudzích osôb v ranných 

a poobedňajších hodinách a tak predísť krádežiam. Tento problém MŠ Barónka  už musela 

riešiť v minulosti. Vzhľadom na finančné prostriedky, ktorými disponuje fond  rodičovského 

združenia, radi by zvýšili bezpečnosť našich detí, bezpečnosť učiteliek, personálu a zamedzili 

krádežiam. 

Použitie dotácie: Inštalácia videovrátnika na 2 vchody budovy MŠ bez zásahov do fasády a ani 

do statiky budovy. 

 

Časový harmonogram projektu: júl - október 2018 

 

Rozpočet projektu: 
a) Celkový rozpočet projektu:     1 538,40 € 

b) Požadovaná výška dotácie:      1 400,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:     650,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 

      2015       320,- 

      2017   1 500,- 

 

 

3. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Občianske združenie Jeleň ( Elimu) 

Sídlo organizácie: Kadnárova 97, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Jana Ferencová 

 

Názov projektu: ElimuRobotik – súťaž FLL 

Dátum prijatia žiadosti:        02. júl 2018 

 



5 

 

Popis realizácie projektu a použitia dotácie: 

Klub ElimuRobotik sa zaoberá v rámci voľnočasových aktivít robotikou a programovaním. 

Finančná dotácia by bola použitá na zapojenie sa do regionálneho turnaja medzinárodnej súťaže 

FIRST LEGO League, čiže na úhradu štartovného. Hlavným cieľom súťaže je nadchnúť deti  

a mládež pre vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu a vzbudiť 

u detí  a mládež kreativitu pri riešení úloh. 

 

 

Časový harmonogram projektu:    apríl 2018  - január 2019  

Rozpočet projektu: 

d) Celkový rozpočet projektu:        1 077,-€ 

e) Požadovaná výška dotácie:           166,-€ 

f) Odporúčaná výška dotácie:                 100,- € 
 

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

2018   720,- € 

2017   275,- € 

 

4. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Krasňanko o.z. 

Sídlo organizácie: Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Marta Štefánková 

 

 Názov projektu: Počítač nám pomáha pri práci s deťmi 

Dátum prijatia žiadosti:        02.júl 2018 

Popis realizácie projektu: 

Pri práci s deťmi veľa materiálov vyhľadávajú na internete, veľa vecí vytvárajú v počítači, 

tlačia, laminujú. Preto pre svoju prácu potrebujú notebook. 

Peniaze z dotácie by použili na nákup notebooku 

 

Časový harmonogram projektu: september-december 2018 

 

Rozpočet projektu: 
a) Celkový rozpočet projektu:     1 000,- € 

b) Požadovaná výška dotácie:         600,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:            0,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 

      2015       800,- 

      2016         850,- 

      2017    2 075,- 
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5. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Krasňanko o.z. 

Sídlo organizácie: Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Marta Štefánková 

 

 Názov projektu: Čítame, hráme sa, učíme sa 

Dátum prijatia žiadosti:        02.júl 2018 

Popis realizácie projektu: 

Zariadenie Krasňanko chce zakúpiť nové edukatívne knižky a pomôcky. Príbehy v knižkách 

deťom veľmi pomáhajú napríklad pri spracovaní náročných životných situácií - narodenie 

súrodenca, pobyt v nemocnici atp. Deti sa učia zvládať a riešiť konflikty, učia sa rozpoznávať 

a zvládnuť svoje emócie. Iné knižky sú náučné - sprostredkovávajú deťom informácie 

o fungovaní sveta. 

 

Časový harmonogram projektu: august-december 2018 

 

Rozpočet projektu: 
a) Celkový rozpočet projektu:       700,- € 

b) Požadovaná výška dotácie:         400,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:        100,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 

      2015       800,- 

      2016         850,- 

      2017    2 075,- 

 

 
Poznámka: Pri spracúvaní materiálu na „Školskú komisiu“ sa odd. Školský úrad nepodarilo 

nájsť propagáciu na web stránke, ako tvrdia v žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Stanoviská stálych komisií 

    Materiál: Návrh na schválenie dotácie  v zmysle VZN č. 3/2016  v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná                    

a majetková  

Odporúča schváliť dotáciu pre: 

1. Občianske združenie Varianty vo výške 400,00  

2. Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Barónka 17)  

vo výške 650,00 €  

3. Občianske združenie Jeleň ( Elimu) vo výške 100,00 €  

4. Krasňanko o.z. vo výške 100,00  

 

A 

 

 

 
 

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva 

 

Odporúča schváliť dotáciu pre: 

1. Občianske združenie Varianty vo výške 400,00 € na projekt Ako 

maliari vidia svet 2- knižná publikácia o umení pre deti 

2. Občianske združenie SRRZ-RZ pri Materskej škole (Barónka 17)  

vo výške 650,00 € na projekt Inštalácia videovrátnika na dva vchody 

budovy Materskej školy Barónka 

3. Občianske združenie Jeleň ( Elimu) vo výške 100,00 € na projekt 

ElimuRobotik – súťaž FLL 

4. Krasňanko o.z. vo výške 100,00 € na projekt Čítame, hráme sa, 

učíme sa 

 

 

A 

 

 

 

 
 

Komisia  životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu               

a  dopravy 

     

 

Komisia sociálna a bytová  

 

   


