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1.  Návrh uznesenia  
 

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

                                                          schvaľuje 

dotáciu pre: 
1) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 850,00 €  

na projekt  Domček pre hračky a športové potreby 

 

2) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Plickova 16) vo výške 800,00 € 

 na projekt Stavebnicové centrum na našom dvore  

 

3) Občianske zdruţenie Jeleň (Elimu) vo výške 860,00 € na projekt Elimu Robotik – 

príprava na účasť na regionálnom turnaji medzinárodnej súťaţe First®Lego®League (Fll) 

 

4) Krasňanko o.z.vo výške 330,00 € na projekt  Notebook pre pedagogický personál 

 

 

 

2.                     Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre: 

 

 

 

1) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 850,00 €  

na projekt  Domček pre hračky a športové potreby 

 

2) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Plickova 16) vo výške 800,00 € 

 na projekt Stavebnicové centrum na našom dvore  

 

3) Občianske zdruţenie Jeleň (Elimu) vo výške 860,00 € na projekt Elimu Robotik – 

príprava na účasť na regionálnom turnaji medzinárodnej súťaţe First®Lego®League (Fll) 

 

4) Krasňanko o.z.vo výške 330,00 € na projekt  Notebook pre pedagogický personál 
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3. Dôvodová správa 
 

V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2019 v oblasti školstvo určená suma 5.000 €, z toho moţno 

v prvom termíne rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 3.750 €. Maximálna výška dotácie poskytnutá 

jednému ţiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30% z celkovej čiastky 

vyčlenenej dotácie v rozpočtovom roku na príslušný rok t.j. 1.500 €. 

Mestská rasť Bratislava-Rača prijala nasledovné ţiadosti o dotáciu: 

 

Ţiadateľ 

Dátum  

podania 

Názov projektu /účelu 

pouţitia dotácie 

Poţadovan

á  

výška 

dotácie 

Navrhova

ná výška 

dotácie 

1 SRRZ-Rodičovské 

zdruţenie pri 

Materskej škole 

(Tbiliská 2) 

15.02.2019 Domček pre hračky 

a športové potreby 

850,00 € 850,00 € 

2 Školiesko, občianske 

zdruţenie 

25.02.2019 „Bádame, tvoríme, 

vzdelávame sa“/nákup 

edukatívnych pomôcok 

a pomôcok pre tvorivú hru 

pre račianske deti na 

individuálnom vzdelávaní 

330,00 € 0,00 € 

3 SRRZ-Rodičovské 

zdruţenie pri 

Materskej škole 

(Plickova 16) 

25.02.2019 Stavebnicové centrum na 

našom dvore 

800,00 € 800,00 € 

4 Občianske zdruţenie 

Jeleň (Elimu) 

27.02.2019 Elimu Robotik – príprava 

na účasť na regionálnom 

turnaji medzinárodnej 

súťaţe First®Lego®League 

(Fll) 

862,00 € 860,00 € 

5 Mgr. Vladimíra 

Vrbatovičová 

28.02.2019 Zaloţenie doučovacieho 

centra pre deti v Rači 

5973,04 € 0,00 € 

6 Krasňanko o.z. 28.02.2019 Notebook pre pedagogický 

personál 

330,00 € 330,00 € 

spolu 9 145,04 € 3750,00 € 

 

Ţiadatelia o dotáciu boli overovaní v obchodnom registri prostredníctvom aplikácie   

oversi.gov.sk .  Uvedená aplikácia neregistruje dvoch ţiadateľov: 

1. SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Tbiliská 2) 

2. SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Plickova 16) 

Pričom uvedení ţiadatelia riadne existujú. 

Register trestov všetkých ţiadateľov o dotáciu bude doplnený aţ po spustení moţnosti overovania 

v aplikácii oversi.gov.sk ešte pred uzavretím zmlúv. 

Celková výška dotácie schvaľovanej MZ MČ Bratislava-Rača je 3750,00 €. 

Finančné prostriedky sú zahrnuté v rozpočte MČ Bratislava - Rača na rok 2018 vo výške  

5.000,00 €.  

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

 

 

1. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: SRRZ-RZ pri Materskej škole 

Sídlo organizácie: Tbiliská 2, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Stanislav Klačanský 

 

 Názov projektu: Domček pre hračky a športové potreby 

Dátum prijatia ţiadosti:        15.februára 2019 

Popis realizácie projektu:  

MŠ Tbiliská by rada kúpila záhradný domček na uloţenie hračiek a športových potrieb, detských 

kolobeţiek, odráţadiel a podobne, lebo MŠ nemá vhodný a bezpečný priestor na uvedených 

kracích prvkov pre deti, ktoré sa vyuţívajú v školskom areáli. V súčasnom stave sa tieto predmety 

ukladajú v priestore vchodu do záhrady, tento priestor  je náročný na údrţbu. 

Časový harmonogram projektu: apríl - jún 2019 

 

Rozpočet projektu: 
a) Celkový rozpočet projektu:     1 180,- € 

b) Poţadovaná výška dotácie:         850,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:        850,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

      2016       600,- 

      2018       900,- 

 

2. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Školiesko o.z. 

Sídlo organizácie: Hagarova 6, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Zuzana Čierna 

 

 Názov projektu: Bádame, tvoríme a vzdelávame sa 

Dátum prijatia ţiadosti:        25.02.2019 

Popis realizácie projektu:  

Ţiadaná dotácia by bola pouţitá na nákup edukatívnych pomôcok, pomocou ktorých si ţiaci 

rozšíria poznatky z matematiky, prírodovedných predmetov prirodzeným spôsobom 

a s moţnosťou porozumenia zmysluplného vyuţitia daného poznatku v beţnom ţivote. 

Časový harmonogram projektu: september –december 2019 

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

b) Poţadovaná výška dotácie:      330,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:     330,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   
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OZ Školiesko ešte nebola poskytnutá dotácia 

       

 

3. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: SRRZ-RZ pri Materskej škole 

Sídlo organizácie: Plickova 16, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Bc. Magdaléna Kubaljaková 

 

Názov projektu: Stavebnicové centrum na našom dvore 

Dátum prijatia ţiadosti:        25. 02. 2019 

Popis realizácie projektu a pouţitia dotácie:  

MŠ v spolupráci s rodičmi by chceli na školskom dvore vybudovať stavebnicové centrum, ktoré 

by obsahovalo vhodný, bezpečný a hygienický podklad pre detskú hru so stavebnicou.  

Dotáciu by chceli pouţiť na úpravu miesta,  

Časový harmonogram projektu:    marec 2019  - jar 2019  

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:          1 000,-€ 

b) Poţadovaná výška dotácie:               800,-€ 

c) Odporúčaná výška dotácie:                 800,- € 
 

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

2018   330,- € 

 

 

4. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Občianske zdruţenie Jeleň ( Elimu) 

Sídlo organizácie: Kadnárova 97, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Jana Ferencová 

 

Názov projektu: ElimuRobotik – súťaţ FLL 

Dátum prijatia ţiadosti:        27.02.2019 

Popis realizácie projektu a pouţitia dotácie: 

Finančná dotácia by bola pouţitá na zapojenie sa do regionálneho turnaja medzinárodnej súťaţe 

FIRST LEGO League 2019/2020, konkrétne na úhradu štartovného, a materiálno-technické 

zabezpečenie.  

Časový harmonogram projektu:    apríl 2019  - január 2020 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:        3 174,-€ 

b) Poţadovaná výška dotácie:                        862,-€ 

c) Odporúčaná výška dotácie:                 800,- € 
 

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

2018  -     820,- € ;  2017    -    275,- € 
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5. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Krasňanko o.z. 

Sídlo organizácie: Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Marta Štefánková 

 

 Názov projektu: Notebook pre pedagogický personál 

Dátum prijatia ţiadosti:        28.02.2019 

Popis realizácie projektu: 

Finančná dotácia je vyţiadaná na nákup notebooku. 

Časový harmonogram projektu: apríl-máj-december 2019 

 

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

b) Poţadovaná výška dotácie:         330,- € 

c) Odporúčaná výška dotácie:        330,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

2016    -    850,- €  ;    2017   -     2 075,- €     a 2018    -    1 070,- € 

 

 

 

 

6. ŢIADOSŤ O DOTÁCIU 

Predkladateľ: Mgr. Vladimíra Vrbatovičová 

Sídlo organizácie: Plickova 11, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Mgr. Vladimíra Vrbatovičová 

 

 Názov projektu: Zaloţenie vyučovacieho centra pre deti v Rači 

Dátum prijatia ţiadosti:        28.02.2019 

Popis realizácie projektu: 

Finančná dotácia  by bola určená na preplatenie zakúpeného interiérového vybavenia (stoly, 

koberec,rohoţ,nábytok...) tabuľa, fólie, návrh loga  za učelom vybudovania doučovacieho centra 

v slovenskom  jazyku, matematike, cudzích jazykov a venovaniu sa aj voľnočasovým aktivitám 

detí. 

Časový harmonogram projektu: začiatok  marca 2019 

 

Rozpočet projektu: 
a) Celkový rozpočet projektu:        5 793,04 € 

b) Poţadovaná výška dotácie:         5 793,04 € 

c) Odporúčaná výška dotácie:              580,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Račane bola ešte poskytnutá.   
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Zhrnutie 

 

Ţiadateľ 

Celkový náklady 

na projekt 

Poţadovaná  

výška dotácie 
Odporúčaná 

výška dotácie 

1 SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri 

Materskej škole (Tbiliská 2) 

1.180,00 € 850,00 € 850,00 € 

2 Školiesko, občianske zdruţenie 700,00 € 330,00 € 0,00 € 

3 SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri 

Materskej škole (Plickova 16) 

1.000,00 € 800,00 € 800,00 € 

4 Občianske zdruţenie Jeleň (Elimu) 3.174 € 862,00 € 860,00 € 

5 Mgr. Vladimíra Vrbatovičová 5.973,04 € 5.973,04 € 0,00 € 

6 Krasňanko o.z. 700,00 € 330,00 € 330,00 € 

 

 

 

 



 

 

5. Stanoviská stálych komisií 

 
Návrh na schválenie dotácie  v zmysle VZN č. 5/2018ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 

3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 - oblasť školstvo 
 

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia finančná                    

a majetková  

Odporúča schváliť dotáciu pre: 

1) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 850,00 €  

na projekt  Domček pre hračky a športové potreby 

2) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Plickova 16) vo výške 800,00 € 

 na projekt Stavebnicové centrum na našom dvore  

3) Občianske zdruţenie Jeleň (Elimu) vo výške 860,00 € na projekt Elimu Robotik – príprava 

na účasť na regionálnom turnaji medzinárodnej súťaţe First®Lego®League (Fll) 

4) Krasňanko o.z.vo výške 330,00 € na projekt  Notebook pre pedagogický personál 

  

 

 

A 

 

 

 

 

 

Komisia školská, 

kultúrna, športová 

a pre podporu 

podnikania 

a vinohradníctva 

 

Odporúča schváliť dotáciu pre: 

1)   SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Tbiliská 2) vo výške 850,00 €  

na projekt  Domček pre hračky a športové potreby 

2) SRRZ-Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole (Plickova 16) vo výške 800,00 € 

 na projekt Stavebnicové centrum na našom dvore  

3) Občianske zdruţenie Jeleň (Elimu) vo výške 860,00 € na projekt Elimu Robotik – príprava 

na účasť na regionálnom turnaji medzinárodnej súťaţe First®Lego®League (Fll) 

4) Krasňanko o.z.vo výške 330,00 € na projekt  Notebook pre pedagogický personál 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 Komisia  ţivotného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu              

a  dopravy 

     

 

Komisia sociálna a 

bytová  

   


