
13 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa  18. 09. 2018 

 

 

 

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 

v znení VZN č. 7/2017 – oblasť šport     
_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Predkladateľ :      Materiál obsahuje :   

 

Ing. Jana Pešková, v. r. 

prednostka       1. Návrh uznesenia MZ MČ 

            Bratislava-Rača 

        2. Uznesenie MR MZ MČ 

            Bratislava-Rača 

        3. Dôvodová správa  

        4. Materiál 

5. Stanoviská komisií 

 

Zodpovedný :  

 

Ing . Tatiana Ratkovská, v. r. 

vedúca oddelenia  kultúry a športu 

 

 

 

 

Spracovateľ :  

 

Mgr. Marek Porvazník, v. r. 

športový referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2018 

 

 

 

 



2 

 

 

 
1.     

Návrh uznesenia  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

- Gymnastické centrum,o.z. - vo výške    300,- € 

- ŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške   300,- € 

- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške              2.500,- € 

- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. - vo výške   800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. - vo výške   800,- €  

- Šachový klub Krasňany,  o.z. - vo výške       500,- €  

- Futbalový klub Rača, ,o.z. - vo výške            4.000,- € 

- House Of Power, ,o.z. - vo výške     500,- €  

- Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt  

Obnova a rekonštrukcia štadióna pozemného hokeja,vytvorenie bezpečnej zóny 

pre návštevníkov štadióna,vytvorenie nového bezpečného oplotenia zo strany 

návštevníkov vo výške      500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. na projekt  

Halová Česká liga /Preplatenie nákladov na halovú sezónu 2018  

vo výške        500,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. - vo výške     500,- € 

- Tenisový klub One, o.z. - vo výške     550,- € 

 

 

 

 

2.    Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

„Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 4.9.2018 nebolo uznášaniaschopné.“ 
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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 

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 pridelili žiadateľom sumu 35.250 €, čo je 75% z celkovej sumy 47.000 €. 

V druhom termíne disponujú členovia komisie na prerozdelenie sumou 11.750 €. 

Jednej organizácii v jednom roku môže byť pridelených maximálne 30% z celkovej sumy 

vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé oblasti, čo je 14.100 €.  

Takmer všetky organizácie a kluby, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 

športových podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti už o dotácie žiadali a podmienky 

stanovené v dohodách o poskytnutí dotácie si plnili a následne splnili podmienky vyúčtovania 

pridelenej dotácie v zmysle VZN 3/2016. Medzi žiadateľmi sú aj nové kluby, a to Gymnastické 

centrum a Tenisový klub ONE.  

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 otváracie ceremoniály rôznych podujatí. Členovia klubu 

významne spolupracujú so športovým referentom pri organizovaní viacerých podujatí 

v Mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

4. Materiál 

 

1. 

Predkladateľ:  Gymnastické centrum, občianske združenie  

Sídlo organizácie:  Wolkrova 47, Bratislava 851 01 

Štatutárny zástupca: Tibor Letko, predseda 

Názov projektu: Aj v lete BUĎ FIT s gymnastikou 

 

Opis projektu:  

Občianske združenie vybudovalo v priestoroch hotela Barónka špeciálnu gymnastickú 

telocvičňu. Telocvičňa bola zriadená za účelom poskytnutia deťom možnosť pohybovej 

prípravy pod odborným vedením profesionálnych trénerov.  

Počas letných prázdnin organizujú členovia klubu letné prázdninové tábory pre deti a mládež, 

hlavne z Mestskej časti Bratislava-Rača, v čase od 8.00 do 16.00 h, na ktorých sa pod dohľadom 

profesionálnych trénerov a dlhoročných pedagógov venujú špeciálnej pohybovej príprave 

s prvkami gymnastiky, ktorá naučí mládež správne držať telo a tak prispeje k prevencii pred 

civilizačnými chorobami ako je napr. skolióza. Intenzívny pohyb detí im pomôže bojovať proti 

obezite - momentálne najzákernejšej civilizačnej chorobe. Pobyt v kolektíve im vyplní čas, 

ktorý by eventuálne trávili v „partiách“ na ulici a zároveň odbremenia rodičov od stresu. 

Hravou formou deti zdokonaľujú aj v základoch anglického jazyka. 
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Mestskú časť Bratislava-Rača po prípadnom pridelení dotácie uvedú na webovej stránke ako 

prispievateľa na tento projekt. Tým, že klub otvoril špecializovanú gymnastickú telocvičňu pre 

deti a mládež ponúka obyvateľom Rače možnosti pohybovej prípravy detí a s tým spojené 

benefity, ako sú prevencia pred obezitou, cvičenia na správne držanie tela, vhodne vyplnený 

čas mládeži a  s tým spojený boj proti kriminalite  a pod. 

 

Požadovaný účel dotácie: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia 

občianskeho zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie táborov, 

občerstvenie pre účastníkov, ceny pre víťazov, uhradenie časti nájmu a preplatenie 

energií.  

Začiatok projektu:   1. júl 2018 

Koniec projektu:   31. august 2018 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  13.610,- € 

Požadovaná výška dotácie:    1.500,- € 

Odporúčaná výška dotácie:       300,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  0,- € 

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

2. 

Predkladateľ:  ŠK Krasňany, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Riazanská  3, 831 03 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 

Názov projektu:  Materiálno-technické zabezpečenie klubu a pôsobenie                  

v súťaži v ročníku 2017/2018 

 

Opis projektu:  

Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste 2/A. 

Je jeden z mála klubov pôsobiacich v tejto 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 ktorého údržbu získal dotáciu od Mestskej časti Bratislava-Rača v prvom 

termíne. Po vzájomnej dohode medzi vedením klubu a vedením klubu FK Rača je hracia plocha 

prevažne využívaná mládežníckymi družstvami FK Rača na tréningový proces. Mužstvá FK 

Rača pravidelne využívajú areál 5 dní v týždni. Počas letnej prípravy je ihrisko využívané aj 

seniorským mužstvom FK Rača. 

Členovia klubu sú vo väčšine obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rača a celý chod klubu 

hradia prevažne z vlastných zdrojov. Pôsobenie v 5.lige je pomerne náročné. Zabezpečenie 

účasti v súťaži, poplatky zväzu sa pravidelne zvyšujú a materiálne vybavenie si vyžaduje 

neustále doplnenie, aby klub vzorne reprezentoval Mestskú časť Bratislava-Rača, ako doteraz. 

Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na čiastočné uhradenie nákladov spojených s pôsobením 

v súťaži a to štartovné do súťaží, materiálno-technické zabezpečenie mužstva a poplatkov 

futbalovému zväzu.  

 

Začiatok projektu:   1. júl 2018 

Koniec projektu:   31. december  2018 

Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta 2/A  

Celkový rozpočet projektu:  8 000,- €  

Požadovaná výška dotácie:  4 000,- € 
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Odporúčaná výška dotácie:  2 500,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r.2016 -  5.000,- € 

r.2017 -  5.000,- €  

r.2018 -  4.000,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 

3. 

Predkladateľ:  Združenie priateľov tanca H&T, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 

Názov projektu:             „Pretancovali sme 20 liet" - 20 rokov tanečného klubu H&T 

 

Opis projektu:  

Tanečný klub H&T slávi v r. 2018 20 rokov svojej existencie. Jeho história začala v r. 1998. 

Vtedy 17-ročná tanečníčka Lucia Cíchová (dnes Maniková) začať trénovať dievčatá vo svojej 

novozaloženej skupine. Lucia dala skupine dušu, tvorila choreografie, navrhovala kostýmy. Po 

roku skupina absolvovala prvé vystúpenie, začali chodiť na súťaže, dozrievali po osobnostnej 

i tanečnej stránke. Spojením 2 skupín Hooligans /veľké dievčatá/ a Twiggy /malé dievčatá/ 

dospeli ku konečnému názvu skupiny H&T. Skupina má sídlo vo FITNESS Lokogym v BA na 

Černockého ul. V súčasnosti cca 80 členov tancuje v 4 vekových kategóriách od 4 – 25 rokov.  

Činnosť tanečného klubu sa zameriava na moderný tanec, pripravuje vystúpenia pre mestskú 

časť a mesto pri rôznych sviatočných a mimoriadnych udalostiach, zúčastňuje sa na tanečných 

súťažiach na Slovensku i v zahraničí, úspešne reprezentuje Raču, Bratislavu i Slovensko. 

Tanečný klub patrí na popredné miesta v celoslovenskom rebríčku skupín zameraných na 

moderný tanec a sú mnohonásobní Majstri Európy a sveta. 

Tanečný klub H&T v roku 2018 slávi 20 rokov svojej existencie. Pri tej príležitosti pripravuje 

jubilejný program, v ktorom tanečníci ukážu svoje majstrovstvo. Sviatočný večer sa bude konať 

v divadle Aréna na Tyršovom nábreží. Ako hostí očakávajú bývalých i súčasných tanečníkov 

klubu. Tí prví dnes už majú vlastné deti, niektoré z nich sa stali členmi klubu. K pozvaným 

budú patriť aj zástupcovia Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorá významne podporuje činnosť 

klubu, priatelia a podporovatelia klubu, ale i kolegovia z iných tanečných klubov, s ktorými sa 

stretávajú na rôznych súťažiach či vystúpeniach. 

Príprava i realizácia predkladaného projektu je náročná časovo, odborne, tvorivo, ale aj 

finančne. Predpokladaný termín galavečera je 15.decembra 2018. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie časti  nákladov spojených prenájmom priestorov, 

ozvučenie, osvetlenie, moderátora, kameramana, vyhotovenie videozáznamu, výrobu 

kulís, výzdobu a organizačno - technické zabezpečenie osláv výročia klubu. 

 

Začiatok projektu:   1. jún 2018 

Koniec projektu:   30. december 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  8.500,- €  

Požadovaná výška dotácie:  1.500,- € 

Odporúčaná výška dotácie:     800,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 - 2 000,- € 
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r. 2017 - 2 000,- €  

r. 2018 - 2 000,- €  

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

4. 

Predkladateľ:  Volejbalový klub ZK IMA VK Bratislava-Rača, OZ 

Sídlo organizácie:  Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Balacenková, predseda 

Názov projektu: „Radosť z pohybu - volejbalom pre zdravie detí a mládeže 

v Mestskej časti Bratislava-Rača"  

 

Opis projektu: 
Zámer činnosti klubu je organizovanie voľného času detí a mládeže so športovým zameraním 

na volejbal v Mestskej časti Bratislava-Rača, a tým prispievať k zdravému vývoju mladej 

generácie a kvalitnému životnému štýlu mladej generácie do ďalšieho života. Vychovávať 

čestných, pracovitých, vzdelaných a empatických mladých ľudí so zmyslom pre fair play. 

Súčasťou činnosti klubu je organizovanie nesúťažných turnajov "Rodičia s deťmi", kde je 

zámerom priblíženie športovej činnosti rodičom detí, kedy rodičia spolu so svojim dieťaťom 

hrajú volejbal a súťažia medzi sebou. Pri týchto podujatiach sú deti s rodičmi, spoločne športujú 

a rodičia spoznajú bližšie aktivity svojho dieťaťa v kolektívnej činnosti volejbalového klubu. 

Prínosom je spoznanie sa rodičov detí navzájom a najmä súťaženie rodičov a detí v dobre 

organizovanom športovom a spoločenskom podujatí. 

Volejbalový klub ZK IMA VK Bratislava-Rača úzko spolupracuje s vedením ZŠ Tbiliská a SŠ 

de La Salle pri zabezpečovaní a organizovaní školských volejbalových súťaží MIDICOOL 

VOLLEY v kategórii dievčat a chlapcov organizovaných Ministerstvom školstva SR v 

spolupráci so Slovenskou Volejbalovou Federáciou. 

Vedenie ZK IMA VK Bratislava spolupracuje pravidelne každý rok s CVČ Bratislava III. pri 

organizovaní Oblastných kôl súťaží vo volejbale základných a stredných škôl. 

V rámci kolektívu organizácie ZK IMA VK Bratislava-Rača trénuje celkom 62 členov v 5. 

družstvách račianskych detí a mládeže, ktorí sú pravidelne trénovaní už od roku 1998, 

kvalifikovanými volejbalovými trénermi. Okrem súťažných zápasov organizujú členovia klubu 

aj nesúťažné volejbalové turnaje v úzkej spolupráci a s podporou Mestskej časti Bratislava-

Rača. V nedeľu 16.9.2018 sa bude organizovať už 17. ročník -  Vinobraneckého  

medzinárodného mini volejbalového turnaja chlapcov a dievčat prípravky, mladších dievčat 

a  chlapcov.  

Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prenájmov telocviční na zabezpečenie 

kvalitného tréningového procesu. 

Začiatok projektu:               september 2018 

Koniec projektu:              december 2018 

Miesto realizácie projektu:  ZŠ Tbiliská a SŠ de La Salle 

Celkový rozpočet projektu:  2.006,- € 

Požadovaná výška dotácie:     800,- € 

Odporúčaná výška dotácie:     800,- €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2015 -  800,- € 

r. 2016 -1200,- €  

r. 2017 -  800,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 

príspevky. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Predkladateľ:                       BMX klub Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Hečkova 3 , 831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Rapčan, predseda 

Názov projektu: Usporiadanie pretekov Majstrovstvá Slovenska v časovke 

BMX, Medzinárodné preteky BMX Olympijské nádeje krajín 

Vyšehradskej štvorky, Slovenský pohár BMX a Račiansky 

pohár v BMX a MTB pre registrovaných a neregistrovaných 

športovcov. 

Opis projektu: 

BMX klub Rača je organizácia, ktorá združuje záujemcov o športové odvetvie bikros, prípadne 

aj o ďalšie odvetvia cyklistiky.  

BMX klub Rača, v súlade so svojimi možnosťami, vytvára svojim členom podmienky  

na športovú prípravu (trénovanie) a na športovanie (výkonnostné a rekreačné), čím im 

umožňuje aktívne trávenie voľného času a týmto spôsobom napomáha tiež k utužovaniu a k 

ochrane ich zdravia. BMX klub Rača podporuje športovanie detí a mládeže ako jednej z foriem 

ich zdravého vývinu, upevňovania ich zdravia a ich výchovy k aktívnemu tráveniu voľného 

času a k zdravému životnému štýlu. BMX klub Rača organizuje a usporadúva športové súťaže 

dospelých, detí a mládeže v BMX a v iných cyklistických odvetviach a disciplínach, ako sú 

cyklotrial, horská cyklistika (MTB – four cross, trial, cross country a pod.), cestná cyklistika, 

atď.   

Cieľom projektu je usporiadanie pretekov v BMX v Mestskej časti Bratislava-Rača počas 

Račianskeho vinobrania 2018.   

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, prípravu trate, mobilné WC. 

  

Začiatok projektu:   1.september  2018 

Koniec projektu:   30. december  2018 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača, Hečkova 3  

Celkový rozpočet projektu:  2. 000,- €  

Požadovaná výška dotácie:      900,- € 

Odporúčaná výška dotácie:      500,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r.2016 -  900,- € 

r.2017 -  900,- € 

r.2018 – 900,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské  

príspevky. 
 

6. 

Predkladateľ:  Šachový klub Krasňany, občianske združenie 
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Sídlo organizácie:  Cyprichova 28, 831 53 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Mgr. Viktor Mikulášek, predseda 

Názov projektu: Doplnenie a obnova šachového materiálu na podporu súťaží, na 

tréning, šachový krúžok a vzdelávanie, evidenciu partií 

a riadenie súťaží. 

 

Opis projektu: 
Šachový klub Krasňany je klub zaoberajúci sa propagáciou šachu na území Mestskej časti 

Bratislava-Rača. Členovia vedú šachový krúžok pre deti na ZŠ s MŠ J. A. Komenského a svoju 

klubovú činnosť vykonávajú v Krasňanskej besede. Členovia klubu sa zúčastňujú súťaží 

riadených Slovenským šachovým zväzom a rôznych turnajov v zahraničí. V spolupráci 

s Mestskou časťou Bratislava-Rača pravidelne organizujú šachový turnaj pre žiakov 

základných škôl pod názvom Račianska Veža a v rámci Račianskeho vinobrania družobnú 

šachovú súťaž so šachistami z rakúskeho Golsu. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

finančnú dotáciu na nákup nových šachových súprav, šachových hodín, magnetickej 

tabule a figúrok, prenosného počítača, tlačiarne a projektora, skrine na materiál a na  

zabezpečenie účasti v šachových turnajoch. 

 

Začiatok projektu:   september 2018 

Koniec projektu:   október 2018 

Miesto realizácie projektu: Krasňanská beseda, ZŠ s MŠ Hubeného  

Celkový rozpočet projektu:                500,- € 

Požadovaná výška dotácie:    500,- € 

Odporúčaná výška dotácie:   500,- € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r .2015 – 300,- € 

r. 2016 – 500,- € 

r. 2017 – 950,- € 

Iné zdroje financovania projektu:  vlastné zdroje. 

 

7. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 6, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Romanec, predseda   

Názov projektu:  Obnova a rekonštrukcia štadióna pozemného hokeja, 

vytvorenie bezpečnej zóny pre návštevníkov štadióna, 

vytvorenie nového bezpečného oplotenia zo strany 

návštevníkov  

 

Opis projektu: 

Štadión pozemného hokeja bol postavený v mestskej časti Rača v roku 2003. Za obdobie 15 

rokov bolo oplotenie niekoľko krát repasované. Oplotenie oddeľuje hraciu plochu od 

návštevníkov ihriska a zabezpečuje bezpečnosť v priestore pre divákov a hráčov vstupujúcich 

na hraciu plochu. Toho času je oplotenie na hranici životnosti a nemôže už 100 % zabezpečiť 

ochranu pred  úrazom občanov navštevujúcich ihrisko. 

Pozemný hokej v mestskej časti je populárnym športom, ktorý vytvára podmienky pre rozvoj 

pohybovej aktivity mládeže. Štadión navštevujú rodičia odprevádzajúci svoje deti do oddielov 

klubu. Rodičia ostávajú počas tréningov v zóne za hracou plochou, ktorá je práve chránená 

týmto oplotením. 
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Klub pozemného hokeja Rača začal v školskom roku 2017/2018 s projektom rozvoja športu v 

mestskej časti ako vytváranie krúžkov pozemného hokeja pri základných školách. Podarilo sa 

mu vytvoriť krúžky na troch základných školách. Pomocou tohto projektu, v ktorom bude ďalej 

pokračovať, sa zvýšila návštevnosť divákov v priestoroch  ihriska. 

Forma prezentácie mestskej časti po poskytnutí dotácie na vybudovanie nového oplotenia 

ihriska bude spočívať vo vyvesení bannera na štadióne, kde bude prezentované, že klubu bola 

poskytnutá dotácia na revitalizáciu oplotenia. 

Členovia klubu sú pravidelnými prispievateľmi do Račianského výberu. Na internetovej stránke 

klubu  budú propagovať pomoc na obnovu oplotenia. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na obnovu ochranného oplotenia v priestoroch športového areálu na 

Jurkovičovej ulici. 

Začiatok projektu:     1. september2018 

Koniec projektu:   31. december 2018 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava - Rača, Jurkovičova č.5 

Celkový rozpočet projektu:  6.800, - € 

Požadovaná výška dotácie:  2.000, - € 

Odporúčaná výška dotácie:     500, - € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 - 1.200,- € 

r. 2017 - 2.400,- € 

r. 2018 - 1.200,- € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

8. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Igor Romanec, predseda   

Názov projektu: Halová Česká liga /Preplatenie nákladov na halovú sezónu 

2018 

 

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.  

Projekt bude realizovaný v českých mestách, nakoľko klub pozemného hokeja postúpil do 1. 

halovej hokejovej ligy. Predmetom dotácie bude úhrada časti nákladov na stravovanie, 

ubytovanie, dopravu a materiálové zabezpečenie tímu na túto súťaž. KPH RAČA postúpila z 2. 

Ligy do prvej a cieľom klubu je postup do extraligy, kde zápasy sú na svetovej ligovej úrovni. 

KPH RAČA hrá v českej súťaži už 3. rok. Za ten čas robí výborne meno mestskej časti, či už 

formou prezentácie mestskej časti v zahraničí, keďže v názve klubu je meno mestskej časti, ale 

aj výbornými výsledkami všetkých zložiek oddielu v klube. Klub sa zúčastňuje 

medzinárodných súťaží v zahraničí, majstrovstiev Európy klubov mužov, žien a mládeže.   

Činnosť klubu je zameraná na šport v každej vekovej kategórii u dievčat a chlapcov. V klube 

pôsobí vyše 50 detí, ktoré športujú a aktívne využívajú svoj čas.  

V školskom roku 2017/2018 pripravili členovia projekt „Hokej na školy“. Vytvorili krúžky 

pozemného hokeja na základnej škole ZŠ Tbiliská, ZŠ Hubeného. Tieto krúžky v školskom 

roku hlásili veľmi veľký úspech od samotných detí, ale aj od riaditeľov škôl.  
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Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti na Halovej lige a to na ubytovanie, stravu 

a dopravu pre vyslané družstvo. 

 

Začiatok projektu:          1. september 2018 

Koniec projektu:        31. december 2018 

Miesto realizácie projektu:       Mestské športové haly Praha,  

Kadaň, Mníchovice, Plzeň  

Celkový rozpočet projektu:       3.896, - € 

Požadovaná výška dotácie:       2.337, 60 € 

Odporúčaná výška dotácie:           500, - € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016  - 1.200, - € 

r. 2017  - 2.400, - € 

r. 2018  - 2.400, - € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

 

9. 

Predkladateľ:  VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, občianske združenie 

Názov projektu: Rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti Rača 

organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK 

PdF UK Hurikán Bratislava 

Sídlo organizácie: Kadnárová 23, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca: 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 

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, že tento šport je finančne nenáročný. 

Projekt začal v roku 2016 a momentálne už sa na tréningoch zúčastňuje  30 detí a mládežníkov. 

K zvýšeniu úrovne tréningového procesu je prospešné, že sa zakúpi chýbajúce florbalové 

vybavenie, na ktoré dotáciu už obdržali (napríklad hokejky, dresy, loptičky a podobne). Klubu  

by pomohlo, ak by finančné prostriedky žiadané v druhom dotačnom cykle mohli použiť na 

zaplatenie prenájmov telocvične na Tbiliskej (prípadne inde, podľa potreby žiadateľa), alebo aj 

na finančné ohodnotenie dobrovoľníkov.  

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 preplatenie časti prenájmu za telocvičňu ZŠ Tbiliská v Mestskej časti 

Bratislava-Rača. 

 

Začiatok projektu:        1. september 2018 

Koniec projektu:    31. december 2018 
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 Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava-Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu: 5.270,- €  

Požadovaná výška dotácie:   3.200, - € 

Odporúčaná výška dotácie:     300, - € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 – 500,-  € 

r. 2018 – 600, - €  

 

 

 

 

 

10. 

Predkladateľ:  House Of Power, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Pekná cesta 2/A, 831 54, Bratislava 35 

Štatutárny zástupca: Ján Šulek, predseda 

Názov projektu: Športový kurz Thajského boxu pre deti a mládeže v 

mestskej časti Rača 

 

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. 

Cieľom projektu je prostredníctvom realizácie kurzu Thajského boxu zatraktívnenie športových 

aktivít pre deti a mládež v rámci voľného času, kondičná príprava detí na zvládanie 

každodenných aktivít, predchádzanie obezite a civilizačným ochoreniam v neskoršom veku, 

zdravý spôsob vývoja detí a to všetko hravou formou a prispôsobením cvičení veku dieťaťa. 

Thajský box slúži aj ako dobrý nástroj pre nácvik sebaobrany a tréneri dbajú na vštepovanie 

filozofických princípov bojových športov. V žiadnej inej disciplíne sa nenájde 

koncentrovanejšie spojenie sily, technickej vyspelosti, tradícií a rituálov. U detí ide hlavne o 

rozvoj pohybových zručností. 

Za posledný rok sa zverenci klubu, reprezentanti v thajskom boxe, zúčastnili niekoľkých 

slovenských, európskych a svetových turnajov s obsadením na prvých miestach (Jakub Benko, 

Viktória Lipianská, Lucia Biliková). Vďaka dosiahnutým úspechom v roku 2018 

odprezentovali tento šport na mestských podujatiach (MČ Rača - ZŠ Tbiliská - otvorenie 

olympiády, Vyzývací deň 2018), v čom chcú pokračovať aj v nasledujúcom období. Súčasne 

to motivovalo k vytvoreniu tréningovej jednotky pre deti základných škôl. Na výuku budú 

využívané priestory na Peknej ceste 2/A, Bratislava s použitím už zabezpečeného tréningového 

náčinia a náradia, ktoré je potrebné doplniť pre zabezpečenia kvality výuky na tréningoch detí 

a mládeže. 

Pri propagácii realizácie kurzu plánujú umiestniť na letákoch logo MČ Rača a súčasne na 

internetovej stránke. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na nákup materiálneho vybavenia, prenájom priestorov a na 

propagáciu.  

Začiatok projektu:    1. september 2018 
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Koniec projektu:   31. december 2018 

Miesto realizácie projektu: Pekná cesta 2/A, Bratislava, Slovensko, Thajsko 

Celkový rozpočet projektu:  4.680, -  € 

Požadovaná výška dotácie:  2.880, -  € 

Odporúčaná výška dotácie:     500, -  € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2018 – 1000, - € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

 

 

 

 

11. 

Predkladateľ:  Tenisový klub ONE, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Gelnická 24, 831 06  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Andrej Švacho, predseda 

Názov projektu: Vydanie publikácie pod názvom TENISTIKA - trénerský 

tenisový manuál pre tréning detí 

 

Opis projektu: 
Žiadateľom o dotáciu od Mestskej časti Bratislava-Rača je rodený Račan, ktorý sa dlhoročne 

venuje práci s mládežou. Pripravuje odbornú publikáciu Tenistika, určenú pre mladých trénerov 

a rodičov. Cieľom vydania publikácie je umožniť rodičom trénovať tenis s vlastnými deťmi aj 

samostatne, zlepšiť trénerskú metodiku tenisu učiteľom na školách, zapojiť do projektu "Tenis 

do škôl" viacej detí. 

Krst knihy plánuje autor v Rači za účasti predstaviteľov Mestskej časti a pozvaných hostí. 

Krstným otcom publikácie by sa stal niektorý z bývalých alebo súčasných tenisových 

reprezentantov Slovenska. 

V knihe bude uvedená MČ Rača ako poskytovateľ dotácie a partner projektu. 

Každej škole v Rači bude publikácia venovaná bezplatne.  

Kniha a tým aj MČ Rača budú spropagované v NTC, ako aj na portále STZ - www.stz.sk, 

sociálnych sieťach klubu, web stránke klubu www.tennisone.sk a tiež aj na portále tenisového 

magazínu www.tenis-arena.cz  

Požadovaný účel: Zástupca klubu prostredníctvom predloženého projektu žiada finančnú 

dotáciu na grafické práce a tlač publikácie Tenistika. 

 

Začiatok projektu:   január 2018 

Koniec projektu:   december 2018 

Miesto realizácie projektu: Bratislava  

Celkový rozpočet projektu:               5000, - € 

Požadovaná výška dotácie:   2000, - € 

Odporúčaná výška dotácie:      550, - € 

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača. 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské  

príspevky. 

 

 

 

 

http://www.stz.sk/
http://www.tennisone.sk/
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12. 

Predkladateľ:  Futbalový klub Rača, občianske zruženie 

Sídlo organizácie:  FK Rača, Černockého 2, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Branko Kovačič, predseda 

Názov projektu: Pôsobenie dorasteneckých mužstiev FK Rača v 2. Lige ZsFZ 

v sezóne 2018/2019 

 

Opis projektu: 

Futbalový klub sa okrem práce so seniorským mužstvom už dlhoročne venuje práci s mládežou. 

Za posledné obdobie sa situácia v mládežníckych mužstvách stabilizovala. Každé mládežnícke 

mužstvo pôsobí v súťažiach Bratislavského futbalového zväzu a v klube pod vedením 

fundovaných trénerov pracujú už aj s deťmi predškolského veku. Odmena za vynaloženú snahu, 

koncepčnú prácu a nemalé finančné prostriedky, ktoré vynaložili na kvalitný tréningový proces 

sa dostavila v tomto súťažnom ročníku 2017/2018, kedy družstvá staršieho dorastu ( U19) a 

mladšieho dorastu (U17) vybojovali historický postup do 2. Ligy ZsFZ, riadenej 

Západoslovenským futbalovým zväzom. 

Pôsobenie v druhej lige, kde súpermi dorastencov FK Rača budú mládežnícke mužstvá 

významných slovenských klubov ako Dubnica, Myjava či Inter Bratislava alebo Petržalská 

akadémia, si však vyžaduje skvalitnenie tréningového procesu, materiálneho vybavenia, či 

zabezpečenie dopravy na majstrovské stretnutia, prenájmy ihrísk a v neposlednom rade aj 

stravovanie hráčov počas výjazdov na zápasy a poplatky zväzu. 

Aj za prípadnej finančnej pomoci od Mestskej časti Bratislava-Rača chce klub FK Rača 

vytvoriť vhodné podmienky na pôsobenie hráčov od 15 do 19 rokov a pričiniť sa tak o dôstojnú 

reklamu nielen pre klub, ale hlavne pre Mestskú časť Bratislava-Rača. 

Pôsobenie v kvalitnej súťaži si vyžaduje pravidelný tréningový proces 4 krát týždenne, s čím 

sú spojené náklady na prenájmy ihrísk, nakoľko sa klub už dlhoročne pasuje s potrebou 

kvalitnej tréningovej plochy. 

Keďže sa vzdialenosť mužstiev, ktoré budú spolupôsobiť v tejto súťaži predĺžila, na 

zabezpečenie komfortu hráčov je nutné využívať na dopravu autobus, ktorého zabezpečenie je 

tiež finančne náročné. 

Jednotné oblečenie či kvalitné materiálne vybavenie je pre všetky mužstvá vo vyšších súťažiach 

samozrejmosťou. Obe družstvá absolvujú predsúťažné sústredenie, ktoré je nevyhnutné na 

adekvátnu prípravu do súťaže. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s pôsobením dorasteneckých 

mužstiev vo vyššej súťaži, nákup jednotného oblečenia, nákup tréningových pomôcok, 

zabezpečenie dopravy na stretnutia, stravný a pitný režim a poplatky futbalovému zväzu. 

Začiatok projektu:              1. január 2018 

Koniec projektu:              30. december 2018 

Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  24.500, - € 

Požadovaná výška dotácie:    9.000, - € 

Odporúčaná výška dotácie:    4.000, - € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016    9. 500, - € 

r. 2017    9. 000, - €  

r. 2018    9. 000, - € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

dotácie od iných subjektov. 
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5. Stanovisko stálych komisií  

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

 

 

 

 

Komisia stanovisko 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

odporúča schváliť dotácie pre  

- Gymnastické centrum,o.z. - vo výške                                                        300,- € 
- ŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške                                    300,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške                                                                  2.500,- € 

- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške                                      800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške                                        800,- € 

- Šachový klub Krasňany,  o.z. – vo výške                                                  500,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške                                                    4.000,- € 

- House Of Power, ,o.z. - vo výške                                                                500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt  

Obnova a rekonštrukcia štadióna pozemného hokeja, 

vytvorenie bezpečnej zóny pre návštevníkov štadióna, 

vytvorenie nového bezpečného oplotenia zo strany  

návštevníkov – vo výške                                                                              500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. na projekt  
Halová Česká liga /Preplatenie nákladov  

na halovú sezónu 2018 – vo výške                                                               500,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške                                                                 500,- € 

- Tenisový klub One, o.z. - vo výške                                                         550,- € 

Komisia školstva, kultúry a športu 

odporúča schváliť dotácie pre  

- Gymnastické centrum,o.z. - vo výške                                                         300,- € 
- ŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške                                     300,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške                                                                   2.500,- € 

- Združenie priateľov tanca HαT, o.z. – vo výške                                       800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške                                         800,- € 

- Šachový klub Krasňany,  o.z. – vo výške                                                   500,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške                                                     4.000,- € 

- House Of Power, ,o.z. - vo výške                                                                500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, o.z. na projekt  

Obnova a rekonštrukcia štadióna pozemného hokeja, 

vytvorenie bezpečnej zóny pre návštevníkov štadióna, 

vytvorenie nového bezpečného oplotenia zo strany  
návštevníkov – vo výške                                                                              500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. na projekt  
Halová Česká liga /Preplatenie nákladov  

na halovú sezónu 2018 – vo výške                                                               500,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške                                                                 500,- € 

- Tenisový klub One, o.z. - vo výške                                                          550,- € 


