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1.      Návrh uznesenia  

 
  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

 

dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri 

príleţitosti posedenia ku Dňu matiek, posedenia dôchodcov a jubilantov 

a Mikulášske posedenie pre deti) 

500,- € 

Občianske združenie Varianty (tlačiareň, tonery do tlačiarne, nákup 

odbornej literatúry, materiálne zabezpečenie divadelného predstavenia, 

kancelárske potreby a materiál, tlač propagačných materiálov) 

1.100,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Krasňany (dopravné 

náklady, vstupné) 
700,- € 

Občianske združenie STOPA Slovensko (medicínsky materiál, 

pracovná terapia, príspevok na električenky, poloţky na pre pracovnú terapiu) 

760,- € 

Slovenský zväz invalidov - ZO Rača (ubytovanie, vstupné na termálne 

kúpalisko) 
1.000,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Rača (doprava, vstupenky, 

ubytovanie, prehliadka Kremnice, Banskej Štiavnice) 
1.385,- € 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, stravovanie pre 2 

deti) 
616,- € 

OZ Vagus, občianske združenie (medicínsky materiál, pohonné hmoty, 

materiál potrebná na výkon projektu, kancelárske potreby) 
  950,-€ 

Mládež ulice, občianske združenie (všeobecný materiál) 2.000,- € 

Deti a dorast, s.r.o (predeľovací regál, závesný systém na fitlopty, 

propagácia - plagáty, banery, príprava a tlač edukačných materiálov, tlačiareň) 
2.000,- € 

Raná starostlivosť, n.o. (nákup videokamery, dataprojektora) 1.000,- € 
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2.                  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
Miestna rada MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 
 

 

a) MZ MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 

 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 (občerstvenie, darčeky pri 

príleţitosti posedenia ku Dňu matiek, posedenia dôchodcov a jubilantov 

a Mikulášske posedenie pre deti) 

500,- € 

Občianske združenie Varianty (tlačiareň, tonery do tlačiarne, nákup 

odbornej literatúry, materiálne zabezpečenie divadelného predstavenia, 

kancelárske potreby a materiál, tlač propagačných materiálov) 

1.100,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Krasňany (dopravné 

náklady, vstupné) 
700,- € 

Občianske združenie STOPA Slovensko (medicínsky materiál, 

pracovná terapia, príspevok na električenky, poloţky na pre pracovnú terapiu) 

760,- € 

Slovenský zväz invalidov - ZO Rača (ubytovanie, vstupné na termálne 

kúpalisko) 
1.000,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Rača (doprava, vstupenky, 

ubytovanie, prehliadka Kremnice, Banskej Štiavnice) 
1.385,- € 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (ubytovanie, stravovanie pre 2 

deti) 
616,- € 

OZ Vagus, občianske združenie (medicínsky materiál, pohonné hmoty, 

materiál potrebná na výkon projektu, kancelárske potreby) 
  950,-€ 

Mládež ulice, občianske združenie (všeobecný materiál) 2.000,- € 

Deti a dorast, s.r.o (predeľovací regál, závesný systém na fitlopty, 

propagácia - plagáty, banery, príprava a tlač edukačných materiálov, tlačiareň) 
2.000,- € 

Raná starostlivosť, n.o. (nákup videokamery, dataprojektora) 1.000,- € 

 

 

 

b) starostovi MČ Bratislava–Rača schváliť dotácie pre nasledovnú organizáciu:  

 

Občianske združenie svätého Jozefa (skákací hrad, propagácia)      325,- € 
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3. Dôvodová správa 
 

Občianske zdruţenia a spolky predloţili svoje ţiadosti v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a v znení VZN č. 5/2018 

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Všetky 

občianske zdruţenia a spolky splnili podmienky, ktoré vyţaduje VZN a nemajú ţiadne podlţnosti voči 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Na dotácie pre oblasť sociálne veci bolo v rozpočte na rok 2019 schválených 18.000,- €. (Funkčná 

klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001). 

Podľa platného VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a v znení VZN č. 5/2018 je moţné prerozdeliť 

v prvom termíne tri štvrtiny finančných prostriedkov vyčlenených  na jednotlivé účely, t. j. 13.500,- €. 

Navrhujeme rozdeliť sumu 12.336,- €, čo predstavuje 68,54 %. Všetci ţiadatelia o dotáciu majú 

vysporiadané záväzky voči Mestskej časti Bratislava-Rača.  

Ţiadatelia o dotáciu prostredníctvom Portálu CSRÚ na stránke www.oversi.gov.sk boli preverení, či 

sú zapísaní do registra právnických osôb a podnikateľov. Výpis z registra trestov právnickej osoby sa 

ešte nedá zobraziť a preto bude doloţený dodatočne pri podpise schválenej dotácie. 

 

 

4. Materiál 

 
1. Dotácia 

Predkladateľ: Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 

Sídlo organizácie:       Haanova 10, 852 23 Bratislava  

Štatutárny zástupca:       Iveta Bačičová 

Názov projektu:      „Sociálno-rehabilitačný projekt aktivít občanov MČ Bratislava-

Rača na rok 2019“      

Dátum doručenia žiadosti: 28.01.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu:  

Sociálno-rehabilitačný projekt je zameraný na rozvoj voľno-časových aktivít pre nepočujúcich 

mestských častí v Bratislave. Sú to špecifické poradenské aktivity, sociálno-rehabilitačné kurzy, 

spoločenské, kultúrne a rekreačno-športové podujatia bez komunikačných bariér. Sú jediná špecifická 

sociálna organizácia zameraná na starostlivosť o nepočujúcich všetkých vekových kategórii. Poskytujú 

sociálne poradenstvo a tlmočnícke sluţby. V roku 2019 majú pripravený bohatý program aktivít ako 

sú napríklad šachový turnaj, valentínska beseda, lyţovačka v Kremnici, kartársky turnaj, 

posedenie s besedou ku dňu matiek a ţien, otcov a detí, výlety do termálnych kúpalísk Vincov les, 

Podhájska, Horné Saliby, besedy o aktuálnych sociálnych otázkach nepočujúcich. Z MČ Bratislava-

Rača má Bratislavský spolok nepočujúcich evidovaných 13 členov – nepočujúcich, ktorí sa aktívne 

zúčastňujú na ich aktivitách. 
 

Požadovaný účel:  

- posedenie ku Dňu matiek, občerstvenie, darčeky:         200,- € 

- posedenie dôchodcov a jubilantov, občerstvenie, darčeky:       200,- € 

- Mikulášske posedenie pre deti, občerstvenie, darčeky:                    100,- €  

Začiatok projektu: február 2019 

Koniec projektu:  december 2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Slovensko   

Celkový rozpočet projektu: 12.150,- €  

Poţadovaná výška dotácie:          500,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 500,- € 

          rok 2017 -    0,- €  

          rok 2016 - 200,- € 

                                                                 

http://www.oversi.gov.sk/
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Iné zdroje financovania projektu: účastnícke poplatky, iné zdroje 
 

Odporúčaná výška dotácie:     500,- €       

(výška dotácie naviazaná na účel: občerstvenie, darčeky pri príleţitosti posedenia ku Dňu matiek, 

posedenia dôchodcov a jubilantov a Mikulášske posedenie pre deti) 

 

 

2. Dotácia 

Predkladateľ: Občianske združenie Varianty 

Sídlo organizácie:       Na Grunte 5, 831 52 Bratislava  

Štatutárny zástupca:       Radka Kukurugyová 

Názov projektu:      „Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove 

v náročných životných situáciách pre deti, mládež a dospelých“ 

Dátum doručenia žiadosti: 08.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  nebola poskytnutá dotácia z oblasti sociálnych vecí 
 

Popis projektu:  

Občianske zdruţenie Varianty ponúka varianty vo vzdelávaní detí a dospelých. Podporujú vzdelávanie 

detí a dospelých s ohľadom na ich individuálne potreby a poţiadavky. Projekt pozostáva z viacerých 

súvisiacich častí – realizácia divadelných voľnočasových programov pre deti, mládeţ a dospelých 

(kurz tvorivej dramatiky pre deti a mládeţ, experimentálny divadelný klub pre dospelých), propagácia 

aktivít, poradenstvo pre rodičov vo výchove, poradenstvo pre deti a mládeţ v náročných ţivotných 

situáciách. 
  

Požadovaný účel:  

- tlačiareň, tonery do tlačiarne:                                              400,- € 

- nákup odbornej literatúry:                                                         100,- € 

- materiálne zabezpečenie divadelného predstavenia:                       200,- € 

- kancelárske potreby a materiál:                                                       200,- € 

- poradenské sluţby:                                                                          240,- € 

- prenájom priestorov pre poradenstvo vo výchove na jeden rok:    560,- € 

- tlač propagačných materiálov:                                                        200,- €  
 

Začiatok projektu: február 2019 

Koniec projektu:  december 2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava   

Celkový rozpočet projektu: 5.135,- €  

Poţadovaná výška dotácie:        1.900,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 880,- € 

          rok 2017 - 400,- €  

          rok 2016 - 750,- € 

                                                                 

Iné zdroje financovania projektu: príjmy z 2% z daní, iné granty a dotácie 
 

Odporúčaná výška dotácie:     1.100,- €       

(výška dotácie naviazaná na účel: tlačiareň, tonery do tlačiarne, nákup odbornej literatúry, 

materiálne zabezpečenie divadelného predstavenia, kancelárske potreby a materiál, tlač propagačných 

materiálov) 
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3. Dotácia 

Predkladateľ:                         Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia  

                                                    Bratislava-Kadnárova 19  

Sídlo organizácie:                      Kadnárova 19, 831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                 Milan Černuška, predseda ZO JDS Kadnárova 19                                                      

Názov projektu:                         „Jednodňové výlety zamerané na históriu v múzeách“ 

Dátum doručenia žiadosti:        13.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:   podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu: 

Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Kadnárova 19 zdruţuje členov seniorského 

veku, ktorí sa pravidelne zapájajú do spoločenských akcií v spolupráci s MČ Bratislava-Rača 

a Denným centrom Krasňany. V rámci západoslovenského kraja plánujú uskutočniť dva jednodňové 

autobusové zájazdy na hrad Červený kameň spojený s návštevou mesta Trnava a druhý do Jelky na 

prehliadku zrekonštruovaného mlynu. Dotáciu ţiadajú na náklady spojené s dopravou vo výške 600,- 

€ a na vstupné  vo výške 150,- €|.  
 

Požadovaný účel:  

- dopravné náklady:        600,- € 

- vstupné:        150,- € 
 

Začiatok projektu:              február 2019 

Koniec projektu:                        december 2019           

 Miesto realizácie projektu:        Červený kameň, mesto Trnava, Jelka  

Celkový rozpočet projektu:       750,- €                                                  

Poţadovaná výška dotácie:        700,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:   rok 2018 - 700,- € 

           rok 2017 - 300,- € 

           rok 2016 - 250,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje zo JDS 
 

Odporúčaná výška dotácie:    700,- €                     
(Výška dotácie naviazaná na účel: dopravné náklady, vstupné) 

 

 

4. Dotácia 

Predkladateľ:  Občianske združenie STOPA Slovensko 

Sídlo organizácie: Praţská 33, 811 04 Bratislava  

Štatutárny zástupca:              Mgr. Pavol Sabela 

Názov projektu:              „Integrácia 2019“ 

Dátum doručenia žiadosti:       19.02.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu:  

Občianske zdruţenie Stopa prevádzkuje integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na 

hranici tejto formy extrémneho sociálneho vylúčenia. Cieľom je prevencia bezdomovectva, resp. 

pomoc pri návrate späť do beţného ţivota ľudí na území Hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom 

projektu Integrácia 2018 je nácvik pracovných zručností, práca s PC, písanie CV, pomoc pri hľadaní 

práce na PC, sociálne a špecializované poradenstvo, krízová intervencia, sociálna asistencia, výkon 

aktivačných prác, post integračné terapeutické skupiny pre klientov, ktorým sa podarilo opustiť ulicu 

a svet bezdomovectva.  

Denné integračné centrum sa zameriava na osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením alebo uţ 

vylúčené. Poskytuje im pomoc zameranú na riešenie ich aktuálnej ţivotnej situácie s cieľom zvýšiť ich 
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schopnosť resocializácie a reintegrácie. Cieľom centra pri práci s klientom je získanie stabilného 

príjmu, bývania, obnovenie prirodzených vzťahov, pomoc pri riešení ţiadostí o prijatie do pobytových 

zariadení sluţieb sociálnej starostlivosti. Na tieto ciele vyuţívajú motivačné rozhovory, asistencia pri 

riešení sociálnych dávok, exekúcii, vybavovania dokladov. V rámci centra učia klientov pracovať 

s počítačom, ako napísať ţivotopis, mail, kde hľadať prácu. Pomocou „hier“ nacvičujú modelové 

situácie uchádzania sa o zamestnanie, ako správne telefonovať, ako sa sebaprezentovať. Poskytujú aj 

psychologické sluţby, skupinové aktivity (komunitné stretnutia). Vytvárajú sieť sociálne aktívnych 

firiem, ktoré prijímajú klientov do zamestnania a tým zvyšujú šance klientov opustiť sociálne sluţby.  

Na území mesta Bratislavy je nedostatok sluţieb pre ľudí bez domova, sú títo ľudia v permanentnej 

migrácii. Podľa vyjadrení OZ je v Rači jedna z najväčších komunít ľudí bez domova, ktorí OZ Stopa 

navštevujú. Tento projekt je zameraný na finančnú podporu komplexného prístupu, je súčasťou 

viaczdrojového komplexného financovania sociálnej sluţby integračné centrum.  
 

Požadovaný účel:  

- medicínsky materiál:                      100,- € 

- pracovná terapia/finančná podpora klientov v rámci integrácie:              500,- € 

- príspevok na električenky klientom (klient si ju musí spolufinancovať)        60,- €  

- poloţky pre pracovnú terapiu (napr. kvety, rukavice, nástroje a pod):         100,- € 
 

Začiatok projektu: 01.04.2019 

Koniec projektu:  29.09.2019 

Miesto realizácie projektu:         Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  15.760,- €  

Poţadovaná výška dotácie:           760,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  rok 2018 - 700,- € 

                                                                                      rok 2017 - 500,- € 

                                                                                      rok 2016 - nepoţiadali o dotáciu 

                                                              

Iné zdroje financovania projektu: zdroje Nadácia Granvia, Magistrát hlavného mesta, Bratislava-Staré 

mesto 
 

Odporúčaná výška dotácie:        760,- €   

(Výška dotácie naviazaná na účel: medicínsky materiál, pracovná terapia, príspevok na električenky 

klientom, poloţky pre pracovnú terapiu) 

  

 

5. Dotácia 

Predkladateľ:                            Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača 

Sídlo organizácie:                     Hybešova 23,831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                Dušan Máťuš  

Názov projektu:                         „Dvojdňový regeneračný pobyt Habovka, Oravice“ 

Dátum doručenia žiadosti:        21.02.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: 
SZI je zdruţenie, ktorých členovia sú telesne postihnutí občania a ich priatelia. Väčšina ľudí ţije 

v Rači, Krasňanoch a na Východnom. Toto dobrovoľné  zdruţenie, organizuje pre svojich členov 

rekondičné pobyty, výlety. Kaţdoročne organizuje športové hry na Malom Slavíne. Spoločne sa 

stretávajú na členských schôdzach, zapájajú sa do brigády pri čistení okolia Kultúrneho strediska 

Ţarnovická.  

Dotáciu ţiadajú na dvojdňový regeneračný pobyt, ktorý pozostáva z masáţí, cvičenia v termálnom 

bazéne na Oraviciach a prenocujú v Julianinom dvore na Habovke.   
 

Požadovaný účel:  

- ubytovanie:   800,- € 

- vstupné – termálne kúpalisko: 200,- € 
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Začiatok projektu:                      15.03.2019 

Koniec projektu:                 16.03.2019 

Miesto realizácie projektu: Julianin dvor – Habovka, Termálne kúpalisko Oravice 

Celkový rozpočet projektu:        2.700,- €                                                

Poţadovaná výška dotácie:        1.000,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 1100,- € 

          rok 2017 - 500,- € 

          rok 2016 - 750,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: spolufinancovanie účastníkov zájazdu 

 

Odporúčaná výška dotácie:          1.000,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: ubytovanie, vstupné na termálne kúpalisko) 

 

 

6. Dotácia 

Predkladateľ:                        Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia     

                                                    Bratislava-Rača (ZO JDS Rača) 

Sídlo organizácie:                     Ţarnovická 7,  831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                PhDr. Alţbeta Capková  

Názov projektu:                       „Dvojdenný výlet do Kremnice a návšteva Banskej Bystrice“ 

Dátum doručenia žiadosti:       25.02.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu: 

ZO JDS vznikla ako základná zloţka celoštátnej organizácie JDS v roku 1996. Je súčasťou záujmovej 

spoločenskej organizácie dôchodcov, ktorá háji a zastupuje záujmy dôchodcov v celoštátnom meradle 

na ústrednej, krajskej, okresnej a miestnej úrovni. V roku 2019 si chcú pripomenúť 10. výročie 

zavedenia jednotnej európskej meny euro ako aj 10. výročie razenia euromincí v Kremnici, následne 

navštívia aj Banskú Štiavnicu s bohatou baníckou históriou. Ide o 2-dňový autobusový poznávací 

zájazd.  
  
Požadovaný účel 

- doprava autobusom:                    580,- € 

- vstupenky na koncert 13,- € x 50 členov:              650,- €   

- vstupenky mincovňa 1,50-€ x 50 členov:                75,- € 

- prehliadka Kremnice:                                               40,- € 

- prehliadka Banskej Štiavnice:                                  40,- € 

- ubytovanie 30,-€ x 20, 35,-€ x 30:                       1050,- € 

Začiatok projektu:  01.06.2019 

Koniec projektu:      30.06.2019 

Miesto realizácie projektu:   Kremnica, Banská Štiavnica  

Celkový rozpočet projektu:          3.035,- €                                                  

Poţadovaná výška dotácie:          1.385,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 700,- € 

                                                                                     rok 2017 - 900,- € 

                                                                                     rok 2016 - 800,- € 

                         

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 

Odporúčaná výška dotácie:        1.385,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: doprava autobusom, vstupenky na koncert, vstupenky mincovňa, 

prehliadka Kremnice, prehliadka Banskej Štiavnice, ubytovanie) 
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7. Dotácia 

Predkladateľ:                            Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

Sídlo organizácie:                     Hagarova 4, 831 52 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                Ing. Gabriela Kukolová  

Názov projektu:                         „Letný tábor pre znevýhodnené deti z Rače“ 

Dátum doručenia žiadosti:        26.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:   podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu: 

Amavet je záujmové občianske zdruţenie, ktoré funguje uţ 28 rokov. Je zamerané na neformálne 

vzdelávanie mladých ľudí, a prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady 

a pomáha rozvíjať hodnotné skúsenosti. 

Projekt letného tábora pre sociálne znevýhodnené deti z mestskej časti Bratislava-Rača je 

organizovaný v chorvátskom kempe Baško Polje. Tábor je určený pre deti - ţiakov základných škôl. 

Tábor zahŕňa 10-dňový pobyt detí v prímorskom prostredí Dalmácie v moderných klimatizovaných 

mobilných domčekoch, stravovaním v blízkej reštaurácii, športovými aktivitami, ktoré poskytujú 

miestne športoviská a areáli kempu. Dotácia je na zabezpečenie účasti 2 znevýhodnených detí  Rače 

v letnom tábore v chorvátskom kompe Baško Polje – ubytovanie, strava a poistenie. 

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mestskej časti Bratislava-Rača budú zapojené do tábora 

za účasti svojich rovesníkov. Cieľom tábora je aj takýmto spôsobom prispieť k integrácii týchto detí 

v rámci kolektívu svojich rovesníkov. Pri identifikácii a výbere detí je nápomocný MÚ - oddelenie pre 

sociálne veci.  
 

Požadovaný účel:  

- náklady na ubytovanie (31,- € x 7 nocí x 2 deti):  434,- € 

- náklady na stravu (13,- € x 7 dní x 2 deti):   182,- € 

 

Začiatok projektu:                      február 2019 

Koniec projektu:                 september 2019 

Miesto realizácie projektu: Baško Polje – chorvátsky kemp na pobreţí Jadranského mora 

Celkový rozpočet projektu:        16.710,- €                                                

Poţadovaná výška dotácie:              616,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 570,- € 

          rok 2017 - 400,- € 

          rok 2016 - 200,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: účastníci zájazdu 

 

Odporúčaná výška dotácie:          616,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: náklady na ubytovanie,  náklady na stravu) 

 

 

8. Dotácia 

Predkladateľ: OZ Vagus 

Sídlo organizácie:  Račianska 78, 831 02 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Ing. Alexandra Kárová 

Názov projektu:  „Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova – Streetwork“ 

Projekt doručený dňa : 26.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:   podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu:  

Šesť dní v týţdni vyráţajú streetworkeri do terénu od 17:00 do 22:00 hod. Práve v týchto hodinách je 

najvyššia šanca zastihnúť ľudí bez domova v ich prostredí. Prácou vo dvojici zaručujú sami sebe 

bezpečnosť a zároveň môţu klientovi poskytnúť efektívnejšiu formu pomoci. Práca v teréne prebieha 

dvoma formami. Prvou formou je samotné vyhľadávanie klienta, systematická kontrola potenciálnych 
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lokalít a pravidelné navštevovanie klienta v jeho prostredí. Klienti sú vyhľadávaní na neobvyklých 

miestach, na ktorých by si beţný človek nevedel predstaviť svoj domov. Najčastejšie ide o teplovodné 

neobývané časti bytoviek. Druhou formou práce v teréne je vydávanie stravy v pravidelných časoch 

a na konkrétnych miestach. Je veľmi významnou formou, pretoţe pracovníci môţu kontaktovaného 

klienta odkázať na výdaj stravy, kde s ním môţu streetworkeri ďalej pracovať. Táto sluţba je 

zabezpečovaná v spolupráci so zdruţením Kresťania v meste. V zimných mesiacoch sa výdaj stravy 

koná 3x do týţdňa a v letných mesiacoch 2x do týţdňa. V priemere chodí na výdaj 70 ľudí bez 

domova.  

Sluţby, ktoré poskytuje streetwork je základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov, 

ošetrenie, motivačný rozhovor, kontaktovanie rodiny klienta, poskytnutie infoletáku o sluţbách 

poskytovaných ľuďom bez domova, ľudský kontakt, sociálna asistencia na úradoch, krízová 

intervencia, výdaj stravy, výdaj šatstva, spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení klientovej 

situácie. 

Na území MČ Bratislava-Rača systematicky pracujú s klientmi v 52 lokáciách, čo predstavuje 

poskytovanie ich sluţieb 65 klientom.  
 

Požadovaný účel: 

- pohonné hmoty:                                     500,-€  

- medicínsky materiál:                             250,-€ 

- materiál potrebný na výkon projektu:   150,-€ 

- kancelárske potreby:                               50,-€ 

- účtovníctvo:                                          50,-€   
 

Začiatok projektu: 01.01.2019 

Koniec projektu:  31.12.2019 

Miesto realizácie projektu: MČ Bratislava-Rača, Bratislava 

Celkový rozpočet projektu: 104.036,53- €  

Poţadovaná výška dotácie:         1.000,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 400,- € 

          rok 2017 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu

          rok 2016 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu  
 

Iné zdroje financovania projektu: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR 

 

Odporúčaná výška dotácie:          950,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: pohonné hmoty, medicínsky materiál, materiál potrebný na výkon 

projektu, kancelárske potreby, neposkytuje sa na účtovníctvo) 

 

 

9. Dotácia 

Predkladateľ:                         Mládež ulice, občianske združenie 

Sídlo organizácie:            Cyprichova 22, 831 54 Bratislava   

Štatutárny zástupca:              Mgr. Peter Kulifaj 

Názov projektu:                     „Nízkoprahový klub pre deti a mládež“  

Projekt doručený dňa:           27.02.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  podľa zmluvných podmienok.  
 

Popis projektu:  

OZ Mládeţ ulice vzniklo v roku 2000 a od mája 2012 pôsobí v MČ Bratislava-Rača (Východné). 

Poslaním zdruţenia je zlepšovanie kvality ţivota detí z beţného i sociálne znevýhodneného prostredia 

a pomôcť im budovať základy pre plnohodnotný ţivot v dospelosti. Sluţby ponúka prostredníctvom 

terénnej sociálnej práce a klubovej činnosti zaloţenej na nízkoprahových princípoch. Hlavnými 

činnosťami sú kontaktná práca, situačná intervencia, sociálne poradenstvo, preventívne aktivity, 

poskytovanie informácií, organizovanie komunitných akcií a voľnočasové aktivity organizované spolu 
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s klientmi. Mládeţ ulice je členom OZ Stará jedáleň, ktorá je platformou na vybudovanie 

novovznikajúceho komunitno-mládeţníckeho centra Stará jedáleň v Krasňanoch. 

Prostredníctvom projektu chcú vybudovať v priestoroch vznikajúceho komunitného centra Stará 

jedáleň s mladými a pre mladých klub. Klub by bolo bezpečné miesto na trávenie voľného času 

a realizáciu iných aktivít detí a mládeţe. Budú tam pôsobiť kompetentný pracovníci pripravený 

pomôcť, poradiť a sprevádzať ich. Sluţby budú bezplatné, poskytované niekoľko krát do týţdňa 

v pravidelných časom.  
 

Požadovaný účel: 

- všeobecný spotrebný materiál:                                       2.000,- € 
 

 

Začiatok projektu:  jún 2019 

Koniec projektu:  december 2019 

Miesto realizácie projektu: MČ Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu: 2.000,- € 

Poţadovaná výška dotácie:        2.000,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  rok 2018 - 1.830,- € 

                                                                    rok 2017 - 1.400,- € 

                                                                    rok 2016 -    750,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: ţiadne 
 

Odporúčaná výška dotácie :           2.000,- € 

(Výška dotácie naviazaná na účel: všeobecný spotrebný materiál) 

      
 

10.  Dotácia 

Predkladateľ:                          Deti a dorast, s.r.o  

Sídlo organizácie:                      Tbiliská 6, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                 MUDr. Daniela Miklovičová, PhD.                                                      

Názov projektu:                         „Vzdelávacia časť, propagačná časť a zefektívnenie     
                                                 priestorového vybavenia centra Baby Help“ 

Dátum doručenia žiadosti:        27.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:   podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu: 

Centrum podpory zdraveného vývinu detí Baby Help vzniklo v mestskej časti Rača v októbri v roku 

2018. Jeho zakladateľom je spoločnosť Deti a dorast s.r.o, ktorá prevádzkuje ambulanciu v odbore 

všeobecný lekár pre deti a dorast. Centrum poskytuje predpôrodnú rodičovskú prípravu na dojčenie 

a starostlivosť o dieťa, poradenstvo pri dojčení, poradenstvo správneho nosenia bábätiek, poradenstvo 

vývinového pohybu a cvičenie matiek s deťmi, skupinové vzdelávanie. Projekt zahŕňa tri časti, a to 

vzdelávaciu (mliečna cesta, kurzy pre starých rodičov o dojčení), propagačnú (príprava letákov, 

realizácie web stránky), zefektívnenie priestorového vybavenia (zväčšenie plochy na cvičenie, 

zvýšenie bezpečnosti malých detí kúpou krytov na radiátory, bezpečnostný systém uzamykania). 

 

Požadovaný účel:  

- predeľovací regál:              310,- € 

- závesný systém na fitlopty:            100,- € 

- propagácia (plagáty, banery):     1.000,- € 

- vytvorenie web stránky:        600,- € 

- príprava a tlač edukačných materiálov:       200,- € 

- tlačiareň:          400,- € 

- projekt mliečna cesta workshopy široká verejnosť:     250,- € 

- projekt mliečna cesta workshopy odborná verejnosť:     250,- € 

- zakúpenie licencie na film Milky way:      500,- € 
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- kurzy pre starých rodičov o dojčení:       200,- € 
 

Začiatok projektu:               marec 2019 

Koniec projektu:                         október 2019           

 Miesto realizácie projektu: Zdravotné stredisko Tbiliská 6, Bratislava   

Celkový rozpočet projektu:        3.810,- €                                                  

Poţadovaná výška dotácie:         3.314,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:   rok 2018 - 1.400,- € 

           rok 2017 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu 

           rok 2016 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje, príjmy od účastníkov 
 

Odporúčaná výška dotácie:    2.000,- €                     
(Výška dotácie naviazaná na účel: predeľovací regál, závesný systém na fitlopty, propagácia 

(plagáty, banery), príprava a tlač edukačných materiálov, tlačiareň). Neposkytnutie na zakúpenie 

licencie na film Milky way, projekt mliečna cesta workshopy široká verejnosť, projekt mliečna cesta 

workshopy odborná verejnosť, kurzy pre starých rodičov o dojčení, vytvorenie web stránky).  

 

        

11. Dotácia 

Predkladateľ:                            Občianske združenie svätého Jozefa 

Sídlo organizácie:                      Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:                 Mgr. Mária Gdovinová 

Názov projektu:                         „Deň otvorených dverí v DSS Rača“ 

Dátum doručenia žiadosti:        27.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: neţiadali o poskytnutie dotácie 

 

Popis projektu: 

Občianske zdruţenie svätého Jozefa je nepolitické, dobrovoľné, záujmové zdruţenie občanov, ktoré 

rozvíja činnosť na SR s moţnosťou spolupráce so zahraničnými subjektami. Zdruţenie je samostatnou 

PO, ktorej účelom je zdruţovať občanov, organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych 

podujatí a vzdelávacích aktivít. Dotáciu ţiadajú na Deň otvorených dverí v DSS Rača. DSS Rača je 

celoročné pobytové zariadenie, kde býva cca 200 prijímateľov sociálnej sluţby v chránenom prostredí. 

Na podporu rozvoja a utuţenia vzťahov s príbuznými našich prijímateľov sa rozhodli zorganizovať 

Deň otvorených dverí. 
 

Požadovaný účel:   

- skákací hrad:                     120,- € 

- propagácia:             205,- € 
 

Začiatok projektu:                 apríl 2019 

Koniec projektu:       máj 2019 

Miesto realizácie projektu:   Areál DSS Podbrezovská 28, Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:                     325,-€                                                  

Poţadovaná výška dotácie:                      325,-€ 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu  

                                                                                     rok 2017 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu 

                                                                                     rok 2016 - nebola podaná ţiadosť na dotáciu

  

 

Iné zdroje financovania projektu: ţiadne 
 

Odporúčaná výška dotácie:    325,-€  

(Výška dotácie naviazaná na účel: skákací hrad, propagácia) 
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12. Dotácia 

Predkladateľ:                               Raná starostlivosť, n.o 

Sídlo organizácie:                         Tbiliská 6,  811 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                    Mgr. Zuzana Krchňavá   

       Názov projektu:                             „Zariadenie nových priestorov Centra včasnej intervencie pre 

rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením“ 

Dátum doručenia žiadosti:          28.02.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: 

Nezisková organizácia Raná starostlivosť je poskytovateľom sociálnej sluţby včasnej intervencie pre 

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

otvorili Centrum včasnej intervencie v budove Zdravotného strediska na Tbiliskej ulici. Ide o vôbec 

prvé centrum na Slovensku, ktoré bude špecializované na zrakové znevýhodnenie u detí. 

Majú momentálne 9 pracovníkov a v evidencii okolo 30 rodín. Sídlia v priestoroch, ktoré majú od 

mestskej časti v dlhodobom nájme za symbolickú cenu 1€/m
2
/rok. Priestory sú funkčne členené na 

vstupnú kanceláriu, kuchynku, špeciálne upravenú zrakovú miestnosť a herňu. Chýba im miestnosť, 

kde by mohli niektorí pracovníci vykonávať administratívnu prácu, zatiaľ čo v ďalších priestoroch 

poskytujú iní kolegovia sluţby rodinám a tieţ vhodný priestor pre terapeutickú prácu. Dotáciu ţiadajú 

na úpravu a zariadenie miestnosti č. 214 v budove zdravotného strediska na Tbiliskej ulici, ktorú by 

chceli do prenájmu. Miestnosť je potrebné vhodne upraviť, zariadiť kancelárskym nábytkom, vytvoriť 

kútik pre terapeutické rozhovory. Taktieţ by chceli z dotácie zakúpiť videokameru a dataprojektor. 

Obe zariadenia sú nevyhnutné na vyuţívanie Videotréningu interakcii pri beţnej praxi v rodinách, ale 

aj počas školiacich aktivít. A v neposlednom rade potrebujú vybaviť niektorých členov tímu 

prenosnými počítačmi (notebookmi). 

 

Požadovaný účel:   

- úprava a zariadenie miestnosti č. 214 v budove ZS Tbiliská  3.000,- € 

- nákup videokamery                                                                     500,- € 

- nákup dataprojektora                                                                     500,- € 

- nákup 2ks notebookov pre poradcov včasnej intervencie                       1.000,- € 
 

Začiatok projektu:                 máj 2019  

Koniec projektu:     september 2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava-Rača, priestory Centra včasnej intervencie v budove 

zdravotného strediska Tbiliská 

Celkový rozpočet projektu:     6.000,- €                                                  

Poţadovaná výška dotácie:        5.000,- € 
 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:  rok 2018 - 2.500,- € a 1.870,-€ 

            rok 2017 - 2.050-€ 

                                                                                      rok 2016 - nebola podaná ţiadosť o dotáciu 

                      

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
 

Odporúčaná výška dotácie:          1.000,- €  

(Výška dotácie naviazaná na účel: nákup videokamery, dataprojektora, neposkytnutie dotácie na 

notebookov a úpravu a zariadenie miestnosti z dôvodu, ţe nie sú pridelené nové miestnosti) 
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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 a v znení VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci 
 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

a) odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre 

nasledovné organizácie: 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930                              500,- € 

Občianske zdruţenie Varianty                                          1.100,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany               700,- € 

Občianske zdruţenie STOPA Slovensko               760,- € 

Slovenský zväz invalidov, ZO Rača             1.000,- € 

Jednotka dôchodcov na Slovensku, ZO Rača                  1.385,- € 

Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku                               616,- € 

OZ Vagus, o.z.                                                                     950,- € 

Mládeţ ulice, o.z.                                                              2.000,- € 

Deti a dorast, s.r.o                                                             2.000,- € 

Raná starostlivosť, n.o.                                                     1.000,- € 
 

b) odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu 
pre nasledovnú organizáciu: 

Občianske zdruţenie svätého Jozefa                325,- € 

 

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: 

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930                              500,- € 

Občianske zdruţenie Varianty                                          1.100,- € 

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany               700,- € 

Občianske zdruţenie STOPA Slovensko               760,- € 

Slovenský zväz invalidov, ZO Rača             1.000,- € 

Jednotka dôchodcov na Slovensku, ZO Rača                  1.385,- € 

Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku                               616,- € 

OZ Vagus, o.z.                                                                     950,- € 

Mládeţ ulice, o.z.                                                              2.000,- € 

Deti a dorast, s.r.o                                                             2.000,- € 

Raná starostlivosť, n.o.                                                     1.000,- € 

 A 
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b) odporúča starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu 
pre organizáciu: 

Občianske zdruţenie svätého Jozefa                325,- € 


