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1. 

Návrh uznesenia  

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
- LEONIDAS, o.z.   – vo výške     1.000,- € 

- Perun,o.z. – vo výške        350,- € 

- Perun,o.z. – vo výške        350,- € 

- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z.  – vo výške  1.500,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške     4.000,- € 

- Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške   6.000,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške                   15.000,- € 

- HαT Dance company ,o.z. – vo výške    2.000,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške   1.200,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške   1.200,- € 

- VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške        400,- € 

- Sportmedia, s.r.o.         350,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške       900,- € 

- CRAZY JUMP, o.z. – vo výške        800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške     1.000,- €  

- ST Relax Rača, o.z. – vo výške      1.000,- € 

- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške       500,- €  

- Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške           600,- € 

- Priatelia behu leţérneho,o.z. – vo výške        500,- € 

 

 

 
2. 

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

Miestna rada MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť finančné dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
a) Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre: 

-    KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške   200,- € 

         -    Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške    300,- € 

-    ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške     300,- €  

-    Bratislavská šachová akadémia, o.z. – vo výške   270,- €  

-    Krasňanko, o.z. – vo výške     300,- € 

 

b)MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie: 

 
- LEONIDAS, o.z.   – vo výške     1.000,- € 

- Perun,o.z. – vo výške        350,- € 

Na projekt Račiansky kros Leto 

- Perun,o.z. – vo výške        350,- € 

         Na projekt Račiansky kros Zima 

- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z.  – vo výške  1.500,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške     4.000,- € 

- Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške   6.000,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške                   15.000,- € 

- HαT Dance company ,o.z. – vo výške    2.000,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške   1.200,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške   1.200,- € 

- VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške      400,- € 

- Sportmedia, s.r.o.         350,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške       900,- € 

- CRAZY JUMP, o.z. – vo výške        800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške     1.000,- €  

- ST Relax Rača, o.z. – vo výške      1.000,- € 

- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške       500,- €  

- Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške           600,- € 

       Na projekt Plávaním ku zdraviu deti račianskych materských škôl 

- Priatelia behu leţérneho, o.z. – vo výške        500,- € 
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3. Dôvodová správa 

 

Športové kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti športu predloţili svoje 

ţiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 

v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom. Splnili podmienky, ktoré vyţaduje VZN 

a  nemajú ţiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

V schválenom rozpočte na rok 2019 sú v programe Šport, 9.3. Podpora športových klubov 

a organizácií vyčlenené finančné prostriedky vo výške 57. 000 €. 

V prvom termíne členovia Komisie školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 42.750 € čo je 75% z celkovej sumy 

57. 000 €. Jednej organizácii v jednom roku môţe byť pridelených maximálne 30% z celkovej 

sumy vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé oblasti, čo je 17.100 €.  

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

športových podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti uţ o dotácie ţiadali a podmienky 

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

pridelenej dotácie v zmysle platného VZN. 

Medzi ţiadateľmi sa objavili aj nové zdruţenia a to Bratislavská šachová akadémia, o.z., ST 

Relax Rača, o.z., Priatelia behu leţérneho, o.z., a Školiesko, o.z. 

Občianske zdruţenie Krasňanko podalo projekty do viacerých komisií. 

Najviac spolupracujúcim klubom s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri rôznych 

spoločenských a športových podujatiach je klub Zdruţenie priateľov tanca H&T, členovia 

ktorého bezodplatne zabezpečujú otvárací ceremoniál rôznych podujatí. Športové kluby  

Karate SEIWA, Leonidas, Kengura a Crazy Jump a VK ZK IMA  sa pravidelne podieľajú na 

organizácii športových podujatí počas hodov a vinobrania. Športové kluby FK Rača a ŠK 

Krasňany ochotne bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych 

a športových akcií. 

Funkčná klasifikácia: 0810, ekonomická klasifikácia: 642001  

 

4. Materiál 

 

1. 

Predkladateľ:  KOI - Rybársky klub Nepočujúcich, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Rajecká 32, 821 07 Bratislava - Vrakuňa 

Štatutárny zástupca: Lucia Mladá, predseda 

Názov projektu: CARP DEAF FEEDER 2019. 

 

Opis projektu: 

KOI - Rybársky klub Nepočujúcich bol zaloţený na rozvoj telesnej kultúry a športu 

orientovaného na rybársku činnosť s cieľom rozvíjania medziľudských vzťahov, priateľstva, 

osvetovú činnosť týkajúcu sa športového rybolovu a spolupráce s ďalšími klubmi. 

Rybársky klub nepočujúcich organizuje kaţdoročne medzinárodnú súťaţ nepočujúcich 

v športovom rybárstve, ktorej cieľom je rozvíjať priateľstvo, vzájomnú spoluprácu v športe a 

kultúre a spoznávať našu krajinu a zahraničie a umoţniť tak znevýhodneným občanom 

stretávať sa za účelom športového a kultúrneho vyţitia. 

Cieľom projektu je usporiadanie rybárskych pretekov pre nepočujúcich rybárov nielen zo 

Slovenska, ale aj  zo zahraničia pod názvom CARP DEAF FEEDER 2019. 

Túto súťaţ plánujú členovia zdruţenie uskutočniť koncom  júla 2019 na súkromnom rybníku 

Rača v čase od 7.00 do19.00 h. Súťaţ bude prístupná verejnosti. 

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na organizáciu tohto podujatia, nákup cien pre víťazov, poplatky 

spojené s organizáciou a prenájom rybníka. 
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Začiatok projektu:     1. jún 2019 

Koniec projektu:   30. júl 2019 

Miesto realizácie projektu: súkromný rybársky rybník Na pántoch 

Celkový rozpočet projekt:  970  € 

Poţadovaná výška dotácie:  320  € 

Odporúčaná výška dotácie:  200  € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 - 200 € 

r. 2017 - 200 € 

r. 2018 - 300 € 

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

príspevky. 

 

2.  

Predkladateľ:  Perun, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 

Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 

Názov projektu: Račiansky kros ZIMA 2019. 

 

Opis projektu:  

Občianske zdruţenie uţ niekoľko  rokov podporuje, spoluorganizuje a organizuje beţecké 

podujatia pre rekreačných aj výkonnostných beţcov. Členovia zdruţenia sa snaţia beţcom 

vytvoriť podmienky, aby sa ľuďom beh ako taký zapáčil a venovali sa mu či uţ pre radosť,  

pre zlepšenie kvality svojho zdravia, alebo výkonnostne za účelom zlepšovania sa 

a prekonávania vlastných cieľov. 

Cieľom projektu je zorganizovať 2. zimný ročník športového podujatia určeného širokej 

verejnosti a taktieţ pritiahnuť návštevníkov z celej Bratislavy a hlavne z Mestskej časti 

Bratislava-Rača do lesov Malých Karpát. Beh bude mať formu preteku, avšak s dôrazom na 

propagáciu športu pre radosť. Beh sa uskutočnil 17. februára 2019. 

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu zástupcovia občianskeho 

zduţenia ţiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, občerstvenie 

pre účastníkov behu, ceny pre víťazov a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu 

preteku. 

Začiatok projektu:   1. február  2019 

Koniec projektu:   31. marec 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  

Celkový rozpočet projektu:  3700 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1500 € 

Odporúčaná výška dotácie:    350 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 - 300 € 

r. 2017 - 500 € 

r. 2018 - 600 € 

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

 

3. 

Predkladateľ:  Perun, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 
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Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 

Názov projektu:  Račiansky kros LETO 2019. 

 

Opis projektu:  

Poslaním občianskeho zdruţenia PERUN o.z. je podpora všeobecne prospešných sluţieb a 

verejnoprospešných účelov. Zámerom  zdruţenia je robiť osvetu a nap ňať záujmy a záľuby 

občanov predovšetkým v oblasti telesnej kultúry, duchovného rastu a vyuţívania voľného 

času. Od roku 2015 organizujú, spoluorganizujú a podporujú beţecké podujatia pre deti, 

mládeţ a rekreačných aj výkonostných beţcov. Snaţía  sa vytvoriť podmienky aby sa im 

behanie a šport ako taký zapáčil a venovali sa mu či uţ pre radosť a naplnenie ich voľného 

času, pre zlepšenie svojho zdravia alebo výkonostne za účelom zlepšovania sa a prekonávania 

svojich cieľov, prípadne aby vďaka reprezentácii zvýšili svoje národné povedomie a 

vlastenectvo. Hlavným pravidelným športovým podujatím sú lesné behy Račiansky kros, 

ktorý vznikol v roku 2012 a od roku 2017 sa koná 3x ročne  zima, leto, jeseň . Od roku 2017  

rozšírili svoje aktivity aj o propagáciu Stand Up Paddle  SUP  čo je novodobý rekreačný 

vodný šport.  j touto aktivitou drţia  krok s modernou dobou a mladou generáciou, vďaka 

čomu majú deti a mládeţ moţnosť dať prednosť vypestovaniu si zdravého ţivotného štýlu 

pred upadnutím  do pokušenia rôznych závislostí a vyhnutiu sa hrozbe páchať kriminalitu. 

Cieľom projektu je  dňa 16.06. 2019 zorganizovať 8. letný ročník lesného behu určeného 

širokej verejnosti a taktieţ pritiahnuť návštevníkov z celej Bratislavy a hlavne našej mestskej 

časti do lesov Malých Karpát. Beh bude mať formu preteku, avšak na podujatiach sa snaţia 

organizátori  propagovať šport ako aktivitu, ktorú robia  pre radosť z pohybu a spoločného 

času stráveného v prírode. Súťaţenie je aţ na druhom mieste. 

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu zástupcovia občianskeho 

zduţenia ţiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, občerstvenie 

pre účastníkov behu, ceny pre víťazov a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu 

preteku. 

Začiatok projektu:   1. máj 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  

Celkový rozpočet projektu:  4.520 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1500 € 

Odporúčaná výška dotácie:    350 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 - 300 € 

r. 2017 - 500 € 

r. 2018 - 600 € 

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

 

4.  

Predkladateľ:  ST Relax Rača, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Karpatské nám 8., Bratislava 831 06 

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Hamran, predseda 

Názov projektu: Račianska liga v stolnom tenise a tréningový proces v klube 

ST Relax. 

 

 

Opis projektu:  

ST Relax  je novovzniknutý stolnotenisový klub sídliaci na území Mestskej časti Bratislava- 

Rača.  Hlavnou činnosťou klubu  je podpora a športová činnosť stolných tenistov, 
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zabezpečenie prípravy  vo všetkých vekových kategóriách a v neposlednom rade 

organizovanie  športových podujatí pre deti a mládeţ. 

Svoju činnosť vykonáva v Národnom stolnotenisovom centre na Černockého ulici, kde 

poskytuje priestor pre širokú verejnosť a školskú mládeţ. Zúčastňuje sa pravidelných 

dlhodobých súťaţí v rámci Bratislavského stolnotenisového zväzu a má záujem organizovať 

pravidelné súťaţe pre školskú mládeţ v rámci Račianskej školskej ligy, s cieľom následne  

zapojiť mládeţ do dlhodobých súťaţí a Svetového dňa stolného tenisu v apríli 2019. 

Je dôleţité, aby sa toto populárne odvetvie športu zachovalo aj v Rači, nakoľko tu má sídlo aj 

Slovenský stolnotenisový zväz. Cieľom vyuţitia podpory je zabezpečiť v prvom rade náklady 

vznikajúce s prenájmom   športoviska - stolnotenisovej haly  a tieţ z materiálno-technickým 

vybavením športového klubu. Samostatnou kapitolou je vznik Račianskej stolnotenisovej 

ligy, kde vzniknú takisto náklady na prenájom, rozhodcov, materiálne vybavenie a náklady na 

propagáciu. Uvedené športové podujatie spolu so svojim sprievodným programom je 

vynikajúcou moţnosťou prezentácie Rače nielen v Bratislave, ale aj smerom  na celé  

Slovensko. Podujatie aj činnosť klubu budú  dostatočne medializované a logo mestskej časti 

sa bude uvádzať vo všetkých sprievodných tlačovinách a zároveň je celoročne prezentované 

aj v stolnotenisovej hale. 

 Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu zástupcovia občianskeho 

zdruţenia ţiadajú finančnú dotáciu na prenájmy stolnotenisovej haly, materiálno-

technické zabezpečenie  klubu a organizačné zabezpečenie turnajov. 

Začiatok projektu:   1. február  2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  6 000 € 

Poţadovaná výška dotácie:  2 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 000 € 

 

Doteraz  neboli poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača 

 

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

 

 

5. 

Predkladateľ:  ŠK pre Radosť, občianske zdruţenie  

Sídlo organizácie:  Váţska 305/41, 911 05 Trenčín 

Štatutárny zástupca: Anna Prieloţná, predseda 

Názov projektu:  Salomon Rača-Kamzík 2019. 

 

Opis projektu:  

Občianske zdruţenie sa zaoberá organizáciou beţeckých podujatí. Jedným z pretekov, ktoré 

klub spoluorganizuje, je aj  Cross Country Baba-Kamzík. Jedná sa o športové podujatie 

určené širokej verejnosti so štartom v Rači a s cieľom na Kamzíku. 

Cross Country Rača - Kamzík sú preteky na troch tratiach. 53km z Kamzíka, na Pezinskú 

Babu a späť, 26km z Pezinskej Baby na Kamzík a 16km z Rače na Kamzík. Trať z Rače je 

určená beţcom a chodcom pre začiatočníkov. Na tejto trati sa beţí aj kategória „beh so 

psom“. 

Zdruţenie podporuje športovanie širokej verejnosti, mládeţe a seniorov. Špeciálna kategória  

EASY, je učená pre ľudí, ktorí sa behaniu nevenujú pravidelne. Zároveň sa členovia 

zdruţenia  snaţia motivovať k pravidelnej športovej aktivite. Týmto spôsobom, plánujú  

priblíţiť horský beh rodinám a predstaviť im aké moţnosti ponúkajú Male Karpaty 

rozprestierajúce sa nad Bratislavou. 



 7 

Behy majú formu preteku, avšak na našich podujatiach sa členovia zdruţenia snaţia  

propagovať šport ako aktivitu, ktorú robia pre radosť, určenú všetkým vekovým kategóriám. 

Cieľom je športovať pre radosť z pohybu a spoločného času stráveného v prírode. Súťaţenie 

je aţ na poslednom mieste. 

Poţadovaný účel: Uhradenie časti nákladov spojených s organizáciou beţeckého 

podujatia Salomon  Baba - Kamzík 2019 -  uhradenie nákladov na  ceny pre víťazov. 

 

Začiatok projektu:   28. apríl 2019 

Koniec projektu:   28. apríl 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  

Celkový rozpočet projektu:  16 620 € 

Poţadovaná výška dotácie:       600 € 

Odporúčaná výška dotácie:       300 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r.2016 – 300 € 

r.2017 – 300 € 

r.2018 – 300 € 

 

 

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

 

6.   

Predkladateľ:                       LEONIDAS, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:                 Mudrochova 15, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Peter Jakubec, predseda 

Názov projektu:                   LEONIDAS CUP, Memoriál Janka Jakubca, volejbalový  a 

                                               stolnotenisový turnaj 

                                                 

Opis projektu: 
LEONID S je občianske zdruţenie, ktoré bolo zaloţené za účelom organizovania športových 

aktivít pre širokú verejnosť, hlavne so zameraním na obyvateľov MČ Bratislava-Rača.  

Jeho členovia pravidelne, uţ viac ako pätnásť  rokov organizujú športové podujatia 

v hokejbale a vo futbale, určené pre partie obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača 

všetkých vekových kategórií. Spomínané akcie plánujú rozšíriť o turnaj vo volejbale 

a stolnom tenise. Okrem toho členovia zdruţenia participujú na beţeckom podujatí Memoriál 

Janka Jakubca, čím významne prispievajú k dobrej organizácii tohto pre Raču významného 

beţeckého podujatia. 

Poţadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prevádzkových nákladov spojených 

s organizáciou týchto podujatí, na nákup cien pre víťazov a organizačné zabezpečenie 

uvedených športových podujatí. 

Začiatok projektu:     1. január  2019 

Koniec projektu:   31. december  2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  

 

Celkový rozpočet projektu:  2 650 €  

Poţadovaná výška dotácie:  1 450 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1  000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 -   800 € 

r. 2017 -   800 € 
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r. 2018 - 1000 €  

 

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

7. 

Predkladateľ: ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, občianske zdruţenie  

Sídlo organizácie:  Ţarnovická 3, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Kayser, predseda 

Názov projektu:  Cvičíme karate 

 

Opis projektu: 

 Karate klub SEIWA vznikol v roku 1989 ako občianske zdruţenie. Je to nezisková 

organizácia. Od jeho vzniku pôsobí v Mestskej časti Bratislava-Rača. Tréningy klubu sa 

konajú v telocvični na ZŠ Tbiliská. V súčasnosti má klub 50 členov. Hlavným cieľom je 

systematická práca s mládeţou, ktorej dávajú karate a bojové umenia moţnosť rozvoja 

fyzických a duševných schopností, pri dodrţiavaní zásad tolerancie a zásad etiky karate 

a bojových umení. Väčšina členov klubu je vo veku od 6-17 rokov. Jedným z cieľov je u tejto 

vekovej skupiny v „dobe internetu a počítačov“ vytvoriť a udrţať vzťah k športu 

a pohybovým aktivitám. Ďalšou činnosťou je organizovanie letných /týţdňové/, jarných 

a jesenných /víkendové/ sústredení pre členov klubu. 

Karate, ktoré sa v klube  učí je v tréningovo - výchovnom procese zamerané na kompletnú 

fyzickú, psychickú a technickú prípravu, podporuje výchovu k húţevnatosti, pracovitosti, 

cieľavedomosti, úspešnosti, rodinným tradíciám, k úcte k starším a nadriadeným, ale aj 

národnej hrdosti. Preto ho dnes odporúčajú lekári ako šport pre mládeţ od 6. do 15. rokov. 

Hlavným trénerom je Ing. Tomáš Kayser – tréner II. triedy, 6. dan v karate a 3. dan v kobudo, 

reprezentant SR v karate, vicemajster sveta v kata, 2 x 3.miesto na MS v kobudo, 2. miesto na 

ME v kobudo, inštruktor okinavského karate a  kobudo. Pravidelne sa zúčastňuje na 

seminároch na Okinawe v Japonsku. Je drţiteľom ocenenia Račianske srdce za rozvoj športu. 

Klub organizuje v spolupráci s Miestnym úradom v Rači súťaţ v karate pod  názvom  

Račiansky strapec. Súťaţ je súčasťou programu Račianskeho vinobrania. Zúčastňujú sa na nej 

kluby zo západného Slovenska a Bratislavy. Tento rok  sa bude  konať 28. ročník. 

Propagácia MČ Rača bude zabezpečená na oficiálnej stránke Karate klubu SEIWA  

www.seiwa.sk, aj na všetkých podujatiach organizovaných Karate klubom SEIW . 

Poţadovaný účel: Športový klub karate SEIWA prostredníctvom predloţeného projektu 

ţiada o poskytnutie dotácie na doplnenie materiálno technického zabezpečenia pre chod 

športového klubu venujúceho sa prevaţne račianskej mládeţi, organizovanie a účasť na 

seminároch a nájomné za tréningové priestory. 
 

Začiatok projektu:     1. január 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu:  2 500 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 – 1 000 € 

r. 2017 – 1 000 € 

r. 2018 – 1 100 € 

 

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

dotácie BSK, 2% z daní. 
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8. 

Predkladateľ:  ŠK Krasňany, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Riazanská  6, 831 03 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 

Názov projektu: Za kvalitnejším športovaním 

   

Opis projektu:  

Občianske zdruţenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste Je 

jeden z mála klubov pôsobiacich v tejto časti Mestskej časti Bratislava-Rača. Klub pôsobí v 5. 

Lige Oblastného futbalového zväzu. Na vlastné náklady sa stará o futbalový štadión, ktorý je 

prevaţne vyuţívaný mládeţníckymi muţstvami FK Rača, na ktorom vykonávajú svoj 

tréningový proces. Okrem toho, je hracia plocha vyuţívaná študentmi priľahlej školy ŠKIŠ 

počas vyučovania, ale aj verejnosťou na svoje športové aktivity. 

Členovia klubu spolupracujú s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri organizovaní športových 

akcií. 

Hracia plocha si vyţaduje neustále kosenie, hnojenie, zavlaţovanie a samotný areál neustále 

čistenie, úpravu okolia a tribún, nakoľko je hlavne počas tréningov mládeţe plný rodičov detí. 

Druţstvo ŠK Krasňany tvoria hráči prevaţne z obyvateľstva Rače.  Pôsobenie v 5. Lige si 

vyţaduje nemalé finančné nároky  a preto sa obracia na pomoc so svojim projektom na MČ 

Bratislava-Rača. Prípadná poskytnutá dotácia od MČ Bratislava- Rača bude vyuţitá na údrţbu  

areálu a hracej plochy na Peknej ceste a na doplnenie materiálneho vybavenia a výstroje. 

 Poţadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na čiastočné uhradenie údrţby ihriska, ktoré si vyţaduje 

výmenu zeminy, pieskovanie, podsievanie trávnika, hnojenie, kosenie a zavlaţovanie 

a na doplnenie materiálneho vybavenia klubu. Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa 

zaväzujú bezplatne poskytnúť hraciu plochu a šatňu mládeţníckym druţstvám o.z. 

KENGURA. 

 

Začiatok projektu:     1. január 2019 

Koniec projektu:   31. december  2019 

Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta  

Celkový rozpočet projektu:  14 500 € 

Poţadovaná výška dotácie:    7 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    4 000 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 – 5 000 € 

r. 2017 – 7 000 € 

r. 2018 – 7 500 € 

 

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

9. 

Predkladateľ:                       Klub priateľov futbalu Kengura, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Trenčianska 18, 821 09 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Milan Adámek, predseda 

Názov projektu: Udrţanie kvalitných podmienok na športovanie račianskej 

mládeţe. 

 

Opis projektu: 
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OZ Klub priateľov futbalu Kengura podporuje svojimi prostriedkami činnosť v 

mládeţníckych druţstvách FK Rača. V súčasnosti  pôsobí  v klube FK Rača 220 futbalistov 

od 4. do 19. rokov, rozdelených v 12 mládeţníckych kategóriách. Účelom a snahou daného 

projektu je zapojenie detí a mládeţe v Mestskej časti Rača do športovej, pohybovej aktivity, 

všeobecnej pohybovej prípravy, zabezpečiť ich športovú prípravu v FK Rača a zabezpečiť 

skvalitnenie  podmienok na športovanie.   

Aj vďaka podpore  MČ Bratislava-Rača a spolupráci s klubom ŠK Krasňany je vytvorená  

moţnosť od marca do novembra trénovať na ihrisku ŠK Krasňany, kde tréningový proces 

absolvujú hráči od kategórie U 6 po kategóriu U 13. Ihrisko v letných mesiacoch vyuţívajú aj 

druţstvá U 15 – U 19.  Kategórie U 15 – U 19 trénujú na ihrisku FK Rača na Černockého 2. 

Všetky druţstvá svoje domáce zápasy hrajú na ihrisku FK Rača na Černockého 2. K tomu 

ešte vyuţívajú mini ihriská s umelou trávou na Hubeného a na Tbiliskej.  

V zimných mesiacoch vyuţívajú telocvične na Knihovníckej škole na Kadnárovej, 

Polygrafickom učilišti na Račianskej, na Strednej škole IT na Hliníckej, ZŠ vo Svätom Jure 

na Kollárovej a v telocvični Domu športu na Junáckej. 

Od roku 2015 v mesiacoch január - marec, kedy sa nedá trénovať na ihriskách s prírodnou 

trávou, si prenajímajú aj veľkú umelú trávu v C Š na Mladej Garde. Toto zimné obdobie je 

finančne náročné, ale ak chcú, aby račianske deti športovo napredovali a udrţali krok 

s konkurenčnými druţstvami, je to nevyhnutné.  V letných mesiacoch sa zúčastňujú 

sústredení, kde prebieha intenzívny tréning, ktorý napomáha hráčom v ich futbalovom raste.   

Cieľom projektu je udrţať kvalitné podmienky zabezpečením vhodných podmienok na 

trénovanie, prenájom telocviční a ihriska s umelou trávou, účasťou na sústredeniach a 

nákupom  tréningového oblečenia.  

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú zástupcovia 

občianskeho zdruţenia Kengura o poskytnutie dotácie na zabezpečenie kvalitnej 

športovej prípravy pre deti a mládeţ a to na uhradenie štartovného na turnajoch, 

organizovanie turnajov, organizačné zabezpečenie mládeţníckych turnajov, účasť na 

sústredeniach, nákup tréningových pomôcok a tréningovej výstroje a nákup 

materiálneho vybavenia, prenájmy ihrísk a telocviční a  poplatky futbalovému zväzu.  

 

Začiatok projektu:     1.január 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača, Bratislava, Slovensko 

Celkový rozpočet projektu:  55 000 € 

Poţadovaná výška dotácie:  10 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    6 000 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 -    8 000 € 

r. 2017 -  10 000 € 

r. 2018 -    7 500 € 

 

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

príspevky. 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Predkladateľ:  Futbalový klub Rača, občianske zdruţenie 
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Sídlo organizácie:  FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Branko Kovačič, predseda 

Názov projektu: Pôsobenie dorasteneckých muţstiev v II. Lige západ 

a plánovaný postup druţstiev ţiakov do prvej ţiackej ligy. 

Opis projektu: 

Futbalový klub FK Rača je najmasovejší klub pôsobiaci na území Mestskej časti Bratislava-

Rača. V poslednom čase sa dobrou prácou v klube zvýšila hlavne mládeţnícka základňa. 

Dorastenecké muţstvá sa v minulom ročníku prebojovali do II. ligy, čo je náročná súťaţ. 

V prebiehajúcej sezóne v klube plánujú postup do I. ţiackej ligy. Seniorské muţstvo výborne  

pôsobí v najvyššej Bratislavskej lige ( III. Lige ) a nachádza sa na druhom mieste v tabuľke.  

Okrem pôsobenia v týchto  náročných  súťaţiach  sa klub zúčastňuje aj súťaţí  Slovenského 

pohára a rôznych turnajov doma či v zahraničí a robí vzornú reklamu Mestskej časti 

Bratislava-Rača.  FK Rača pôsobí v športovom areáli na Černockého ulici. 

Zabezpečovať finančne chod klubu je pomerne náročné, hlavne pri početnej členskej 

základni.  

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s prenájmom tréningových plôch, 

doplnením  materiálneho vybavenia pre dorastenecké muţstvá,  úhradu poplatkov  

spojených  s organizáciou futbalových stretnutí a poplatkov futbalovému zväzu. 

Začiatok projektu:             1. január 2019 

Koniec projektu:             30. jún 2019 

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

Celkový rozpočet projektu:  26  200 € 

Poţadovaná výška dotácie:   17 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:   15 000 €  

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. 

11. 

Predkladateľ:                       H&T Dance company, občianske zdruţenie  

Sídlo organizácie:                 Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 

Názov projektu:  H&T CUP POD HVIEZDAMI 2019. 

  

Opis projektu:  

Klub sa zameriava na širokú škálu moderného tanca – hip hop, show dance, brejk dance 

disco, ladies style a nové rozvíjajúce sa štýly; na podporné tanečné štýly a pri tréningoch  sa 

zameriava na balet, gymnastiku, akrobaciu. Po rekonštrukcii račianskeho amfiteátra sa 

rozhodli vyuţiť tento priestor oviť a  zorganizovať v nových podmienkach uţ druhý ročník 

tanečného podujatia, ktoré sa bude konať  dňa 15. 06. 2019. Projekt je zameraný na rozvoj 

tanca na Slovensku, zviditeľnenie tanečných disciplín u detí, mládeţe ale i dospelých. 

Tanečnú súťaţ budú sprevádzať doplnkové športové akcie, napr. detský beh či joga v areáli 

kúpaliska a tieţ tanečné workshopy. 
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Tanečníci klubu H&T Dance group sú obyvatelia mestskej časti Rača. Klub svojou činnosťou 

významne prispieva k práci s deťmi a mládeţou uţ takmer 20 rokov, rozvíja ich športovú 

zdatnosť, umelecké a hudobné cítenie a rozvíja ich tímovú spoluprácu  a súčasne svojou 

účasťou na súťaţiach všetkých úrovní úspešne reprezentuje MČ Bratislava-Rača, Bratislavu  

a aj SR. Náklady na túto činnosť sú vysoké, v najväčšej miere ich znášajú rodičia tanečníkov. 

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s organizáciou podujatia, 

prenájom prístreškov, ceny pre účastníkov, poplatky pre porotu, organizačno-technické 

zabezpečenie akcie.  

 

Začiatok projektu:   1.február 2019 

Koniec projektu:   30.júl 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  10 250 €  

Poţadovaná výška dotácie:    2 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    2 000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 - 2 000 € 

r. 2017 - 3 000 € 

r. 2018 - 2 800 €  

 

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

 

12. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Romanec, predseda   

Názov projektu: Jednotné dresy hráčov KPH Rača. 

 

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 mládeţ. 

Poslaním klubu je podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným zameraním na šport pre 

deti a mládeţ, rozvoj športovej aktivity v Mestskej časti Bratislava-Rača a propagácia 

pozemného hokeja ako olympijského športu. 

Klub pozemného hokeja má dlhoročnú tradíciu ako športový klub v Mestskej časti Bratislava-

Rača. Zastrešuje všetky vekové kategórie či v muţoch alebo ţenách. Klub ako občianske 

zdruţenie sa financuje len sponzorsky, alebo z členských príspevkov. Dlhodobo si jednotlivé 

kategórie kupovali dresy za vlastné finančné príspevky bez súladu klubu. Hráči klubu 

potrebujú dve sady dresov na absolvovanie domácich resp. medzinárodných súťaţi. Postupne 

by boli zakúpené dresy pre mládeţ, dorast a druţstvo ţien a muţov. 

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na nákup dresov pre všetky kategórie. 

Začiatok projektu:                 1. január 2019 

Koniec projektu:    31. december 2019 

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

Celkový rozpočet projektu:  5300 € 

Poţadovaná výška dotácie:  3 600 € 

Odporúčaná výška dotácie:             1 200 € 

  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
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r. 2016 - 1 200 € 

r. 2017 - 2 400 € 

r. 2018 - 3 400 € 

 

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

13. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Igor Romanec, predseda   

Názov projektu: Účasť majstra   Slovenskej republiky na pohári Európskych 

majstrov - kategória muţi. 

 

Opis projektu: 
Druţstvo muţov vyhralo Slovenskú ligu v pozemnom hokeji v sezóne 2017/2018.  ko víťaz 

súťaţe má  právo prihlásiť sa  na SZPH - prestíţny turnaj Európskych majstrov. Tento turnaj 

sa uskutoční v Českej republike v Prahe, kde sa hráči stretnú v boji o titul a postup do vyššej 

kategórie s domácim tímom Sláviou Praha, s portugalským, slovinským, anglickým a 

tureckým majstrom. Mestskú časť Bratislava-Rača budú prezentovať logom na dresoch 

a bude vyvesený baner Mestskej časti na ihrisku v Prahe a na domácom ihrisku v Rači. 

Podporu mestskej  časti spropagujú v Račianských novinách, ako aj na internetových 

stránkach KPH .  

Prezentácia športu ako takého na medzinárodnej úrovni vyzdvihne KPH Rača ako aj Mestskú 

časť časť Bratislava-Rača v podpore športu a výchovy mládeţe. „ “ druţstvo muţov bude 

vzorom  pre mládeţ,  aby ich nasledovala a dosiahla športom zdravú ţivotosprávu a pracovné 

návyky. 

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti na spomínanom turnaji, prípravu na turnaj, 

dopravu na zápasy, ubytovanie počas turnaja a samotnú dopravu na turnaj v Čechách. 

 

Začiatok projektu:              1. január 2019 

Koniec projektu:        31. máj 2019 

Miesto realizácie projektu:       MČ Bratislava- Rača, Praha 

Celkový rozpočet projektu:  6 500 € 

Poţadovaná výška dotácie:  3 150 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 200 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016  - 1 200 € 

r. 2017  - 2 400 € 

r. 2018  - 3 400 € 

 

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

 

14. 

Predkladateľ:  VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, občianske zruţenie 

Názov projektu: Rozvoj florbalu detí a mládeţe v Mestskej časti Bratislava-

Rača organizované florbalovým extraligovým druţstvom 

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 

Sídlo organizácie:  Kadnárová 23, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Adam Kalčok, predseda 

 

Opis projektu: 
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Rozvoj florbalu detí a mládeţe v Mestskej časti Bratislava-Rača je organizované florbalovým 

extraligovým druţstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava. Pod vedením vyškolených 

florbalových trénerov ponúkajú moţnosť absolvovať tréningový proces 2x do týţdňa pre 

starších a 2x pre mladších nádejných račianskych florbalistov, kaţdý pondelok a stredu v 

telocvični na ZŠ Tbiliská, alebo utorok a štvrtok na SOŠ Polygrafická, respektíve inde, keďţe 

sa telocvičňa tejto školy momentálne opravuje.  Aj v roku 2019 plánujú členovia klubu 

pokračovať v aktivitách začatých uţ v roku 2016, ktorými sú rozvoj florbalu u račianskych 

detí a mládeţe formou pravidelného tréningového procesu, konajúceho sa v ich mestskej 

časti. K zvýšeniu úrovne tréningového procesu je prospešné, ţe sa zakúpi chýbajúce 

florbalové vybavenie. Na nových dresoch račianskych druţstiev je uvedené logo Rače, ako aj 

na webovej stránke www.hurikan.org, či facebookových eventoch. Hlavný prínos projektu je 

v tom, aby deti klub pritiahol  k športu, ktorý je dnes veľmi populárny a čo je pre rodičov 

nemenej dôleţité je, ţe tento šport je finančne nenáročný. Momentálne uţ pôsobí  na 

tréningoch cez 40 detí a mládeţníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú tréningového procesu. 

V ďalšom školskom roku, by pôsobnosť opäť radi rozšírili aj na ZŠ Hubeného v Krasňanoch  

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú zástupcovia klubu 

o dotácie na materiálne vybavenie, na nákup mantinelov, bránok, dresov a brankárskej 

výstroje, prenájom telocviční a poplatky florbalovému zväzu. 

 

Začiatok projektu:   1. január 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

 Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu: 7 490 €  

Poţadovaná výška dotácie: 3 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    400 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 500 € 

r. 2019 - 900 € 

 

15. 

Predkladateľ:  Bratislavská šachová akadémia, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Studenohorská 67, Bratislava 841 03 

Štatutárny zástupca: Michal Vrba, predseda 

Názov projektu:  GPX Rača Open 2019, Šachový turnaj detí a mládeţe 
 

 

Opis projektu: 

Bratislavská šachová akadémia je občianske zdruţenie, ktorého hlavným cieľom je vytváranie 

priestoru pre deti a mládeţ v oblasti rozvoja ich šachových schopností a zručností.V 

Bratislavskom kraji spravuje šachové krúţky na základných školách a pre deti organizuje 

šachové podujatia, ktoré sú súčasťou celoslovenskej série turnajov GPX detí a mládeţe. 

Tento rok plánuje občianske zdruţenie zorganizovať I. ročník šachového turnaja pre deti a 

mládeţ, ktorý je súčasťou celoslovenskej série turnajov GPX. Šachový turnaj bude 

usporiadaný organizačným tímom Bratislavskej šachovej akadémie v priestoroch jedálne ZŠ 

Tbiliská v sobotu 4. 5. 2019. 

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

o poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie turnaja, poplatky rozhodcom a na 

ceny pre víťazov turnaja. 

Začiatok projektu:     1. január 2019 

Koniec projektu:     31. Jún    2019 

Miesto realizácie projektu:    Z.Š. Tbiliská 

Celkový rozpočet projektu:  550 €  

http://www.hurikan.org/
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Poţadovaná výška dotácie:  270 € 

Odporúčaná výška dotácie:  270 €   

 

Doteraz  neboli poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača 

 

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

projekty. 

 

16.  

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

Sídlo organizácie:  Sadmelijská 3, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Tatiana Balacenková, predseda 

Názov projektu:            „VOLEJBAL V RAČI JE NAŠA RADOSŤ“   

        

 

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

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

mladej generácie a kvalitnému ţivotnému štýlu do ďalšieho ţivota. Vychovávať čestných, 

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

IM  Bratislava sú kaţdoročnými účastníkmi súťaţe MSR, oblasť-Bratislava,riadenej  

Slovenskou volejbalovou federáciou /SVF. 

Súčasťou činnosti  klubu je organizovanie nesúťaţných turnajov detí a mládeţe, kde je 

zámerom  priblíţenie športovej činnosti rodičom detí, kedy sa rodičia zúčastňujú  s deťmi na 

dlhodobom nesúťaţnom turnaji. Volejbalový klub ZK IM  VK Bratislava-Rača úzko 

spolupracuje s vedením  ZŠ Tbiliská a SŠ de La Salle pri zabezpečovaní a organizovaní 

školských volejbalových súťaţí MIDICOOL VOLLEY v kategórii dievčat a chlapcov 

organizovaných Ministerstvom školstva SR v spolupráci s SVF. 

Vedenie ZK IM  VK Bratislava spolupracuje pravidelne kaţdý rok s CVČ Bratislava III. pri 

organizovaní Oblastných kôl školských súťaţí  MŠ SR vo volejbale základných a stredných 

škôl.V rámci kolektívu organizácie ZK IM  VK Bratislava-Rača trénuje celkom 71 členov 

v 5. druţstvách  račianskych detí a mládeţe, ktorí sú pravidelne trénovaní uţ od roku 1998, 

kvalifikovanými volejbalovými trénermi. V klube vychovali  mládeţníckych  reprezentantov 

SR .Okrem súťaţných zápasov organizuje klub  nesúťaţné volejbalové turnaje v úzkej 

spolupráci a s podporou MÚ MČ Bratislava-Rača. Aj tento rok plánujú zorganizovať 

Vinobranecký  medzinárodný   mini volejbalový turnaj  18. turnaj od 2001 do roku 2019) 

chlapcov a dievčat. 

Poţadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prenájmov telocviční a na zabezpečenie 

kvalitného tréningového procesu. 

Začiatok projektu:               1. január 2019 

Koniec projektu:              31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  ZŠ Tbiliská a SŠ de La Salle 

Celkový rozpočet projektu:  2 642 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1 200 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 000 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 -1200 €  

r. 2017 -  800 € 

r. 2018 -  800 € 
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské 

príspevky. 

 

17. 

Predkladateľ:                      Športový klub Račišdorf, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Na pasekách 16, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Marcel Laurinský, predseda 

Názov projektu:  Podpora futsalu v MČ Rača  

 

 

Opis projektu:  

Občianske zdruţenie ŠKR, pôsobí v MČ od svojho vzniku, na prelome rokov 2009/2010, uţ 

viac ako osem rokov. Za ten čas si našiel svojich členov a sympatizantov z obyvateľov MČ, 

ktorí svoj voľný čas trávia plnohodnotne, rozvíjajú a podporujú svoj vývoj a zdravý ţivotný 

štýl, aktívnym oddychom. ŠKR si zakladá  na výborných medziľudských vzťahoch a 

príjemným trávením voľného času, ktoré rozvíja aj mimo svojich tradičných aktivít akými sú 

súťaţné zápasy, alebo tréningy. 

V aktuálnom súťaţnom ročníku je ŠK Račišdorf účastníkom druhej najvyššej súťaţe vo 

futsale na Slovensku, kde v silnej konkurencii dvadsiatich tímov je momentálne na jedenástej 

priečke. Pre zlepšovanie kvality a vyššiu konkurencieschopnosť je nutné, aby mali 

zabezpečený tréningový proces, ktorý prebieha v priestoroch športovej haly v Pezinku, resp. 

SOU Polygrafická v našej MČ. Keďţe futsal je hra, ktorá sa hrá v halách, je potrebné si 

prenajímať telocvične, resp. haly, čo je na celý kalendárny rok finančne náročné.  

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie štartovného do súťaţí, prenájmy športovej haly, 

nákup dresov, lôpt a tréningových pomôcok. 

Začiatok projektu:   1. január 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača , Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  5350,00 €  

Poţadovaná výška dotácie:  1337,50, €   

Odporúčaná výška dotácie:    500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r.2015  -   1000  € 

r. 2016 -      600 € 

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

 

18. 

Predkladateľ:  Sportmedia, s.r.o. 

Sídlo organizácie:  Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava- Staré Mesto 

Štatutárny zástupca: Róbert Hošták,  

Názov projektu:  Bratislavský MTB Maratón. 

 

Opis projektu: 

Spoločnosť Sportmedia, s.r.o. sa venuje organizácii športových podujatí a vydávaniu 

záujmových časopisov. Zo športových podujatí organizujú kaţdý rok najväčší slovenský 

bicyklový festival BIKEFEST v Kálnici, v Bratislave Bratislavský MTB maratón a v Senci 

organizujú pádlovacie preteky Senec SUP Race. Vydávajú časopisy o cyklistike Biker a 

Cyklistika, o behaní Running, o vodných športoch Windsurfer, o zdravom ţivotnom štýle 

Relax, o vede Zázračná planéta, o histórii Pravdivá história a o zvieratách Svet zvierat. 

Poskytnutú dotáciu od Mestskej časti Bratislava-Rača plánujú vyuţiť na organizáciu 

Bratislavského MTB Maratónu, ktorý plánujú usporiadať dňa 28. Septembra 2019 so štartom 



 17 

a cieľom v amfiteátri v Kniţkovej doline a odhadujú účasť 450 športovcov. Súčasťou  

podujatia sú aj preteky pre mládeţ. 

Mestskú časť Bratislava-Rača plánujú prezentovať ako hlavného partnera maratónu spolu s 

logom mestskej časti na všetkých propagačných materiáloch, v inzercii v časopisoch, na 

webe, na billboardoch a podobne.  

Prínosom pre mestskú časť bude zviditeľnenie Rače ako procyklisticky orientovanej mestskej 

časti, ktorá vytvára moţnosti športovo kultúrneho vyţitia pre svojich obyvateľov. To vytvorí 

pozitívny obraz nielen u jej súčasných obyvateľov, ale aj u návštevníkov tejto mestskej časti.  

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s nákupom cien, výrobou 

štartových čísel, prenájmom časomiery, prevádzkou webu a na občerstvenie pre 

účastníkov preteku. 

Začiatok projektu:   28. september 2019 

Koniec projektu:             30. december 2019 

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

Celkový rozpočet projektu:  15 000 € 

Poţadovaná výška dotácie:    1200 € 

Odporúčaná výška dotácie:       350 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r. 2018 - 500 € 

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

dotácie od iných subjektov. 

19. 

Predkladateľ:                       BMX klub Rača, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:             Hečkova 3 , 831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Rapčan , predseda 

Názov projektu: Usporiadanie pretekov Račiansky pohár v BMX a MTB pre 

registrovaných a neregistrovaných športovcov v Mestskej 

časti Bratislava-Rača, na trati BMX, Hečkova ul., v termíne 

13. a 14. apríla 2019. 

Opis projektu: 

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

prípadne aj o ďalšie odvetvia cyklistiky.  

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

športovú prípravu a na športovanie, čím umoţňuje aktívne trávenie voľného času a týmto 

spôsobom napomáha tieţ k utuţovaniu a k ochrane zdravia. BMX klub Rača podporuje 

športovanie detí a mládeţe ako jednej z foriem zdravého vývinu, upevňovania zdravia a 

výchovy k aktívnemu tráveniu voľného času a k zdravému ţivotnému štýlu. BMX klub 

Rača organizuje a usporadúva športové súťaţe dospelých, detí a mládeţe v BMX a v iných 

cyklistických odvetviach a disciplínach, ako sú cyklotrial, horská cyklistika  MTB – four 

cross, trial, cross country a pod. , cestná cyklistika,  

Cieľom projektu je usporiadanie  preteku Račiansky pohár BMX, klasické preteky BMX a 

tieţ preteky MTB na trati BMX. 

Vyššie uvedené preteky sú určené pre deti, mládeţ a dospelých - organizovaných 

 registrovaných  športovcov a osobitné preteky pre neorganizovaných  neregistrovaných  

športovcov. 

Usporiadanie týchto pretekov nemá byť samoúčelné, ale má za cieľ v pretekoch 

Račianskeho a Slovenského pohára  ukázať najmä deťom a mládeţi športové majstrovstvo 

ich rovesníkov a predstaviť im najlepších a najúspešnejších mladých slovenských 
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športovcov a medzi nimi úspešných reprezentantov Slovenska. 

Súťaţe zručnosti na bicykli sú atraktívnou zábavou najmä pre deti predškolského veku a 

pre mladší stupeň školákov. 

Ďalším cieľom usporiadania pretekov pre deti, mládeţ a dospelých  najmä 

neorganizovaných a neregistrovaných , je zapojiť ich do športovej činnosti v pretekoch 

Račiansky pohár BMX a poskytnúť moţnosť overiť si vlastné pohybové schopnosti, 

zručnosti a výkonnosť v cyklistike – v disciplínach bikros  BMX  a horská cyklistika 

 MTB , a týmto spôsobom im dať impulz a poskytnúť moţnosť na zlepšenie ich telesnej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti, ako aj návod na zmysluplné a aktívne vyuţívanie 

voľného času.  

Prínosom tohto projektu pre Mestskú časť Bratislava-Rača,  ţe by uvedené preteky mohli 

byť ďalším podnetom na rozvoj športovej činnosti mládeţe v MČ Bratislava-Rača, 

reprezentácia mestskej časti prostredníctvom športovcov BMX klubu Rača.  
 

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie pretekov, nákup ocenení pre víťazov    

a účastníkov pretekov a zdravotné zabezpečenie preteku, údrţbu trate a organizačné   

zabezpečenie preteku. 

Začiatok projektu:   1.marec 2019 

Koniec projektu:   30. jún  2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava- Rača, Hečkova 3  

Celkový rozpočet projektu:  2 000 € 

Poţadovaná výška dotácie: 900 € 

Odporúčaná výška dotácie:     900 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r.2016 -  900 € 

r.2017 - 900 € 

r. 2018 - 950 € 

 

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

príspevky. 

 

20. 

Predkladateľ:                        Krasňanko o.z., občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:                  Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Marta Štefánková, predseda 
Názov projektu:   Bez pohybu ani chvíľu. 
 

Opis projektu:  

Občianske zdruţenie Krasňanko vykonáva svoju činnosť v prenajatom dome na Hruškovej 

ulici. Zdruţenie vzniklo z potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie 

preferujúce individuálny a rešpektujúci prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi. 

Cieľom práce občianskeho zdruţenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku moţnosť 

spoznávať svet, rozvíjať sa po duševnej ale aj telesnej stránke. Deťom v dnešnej dobe chýba 

pohyb - trávia veľa času pozeraním elektronických médií a to bohuţiaľ uţ od najútlejšieho 

veku. Dostatok pohybu je pre deti dôleţitý a pokiaľ vytvoríme vhodné podmienky, hýbu sa 

deti veľmi rady. Úplne ideálne je, keď je to pohyb na čerstvom vzduchu. V rámci podpory 

pohybu  plánujú  umiestniť do záhrady centra slackline – popruh, ktorý natiahnú tesne nad 

zemou medzi dva stromy a deti na ňom budú môcť chodiť a trénovať udrţiavanie rovnováhy. 

Na rozdiel od chôdze po lane nie je popruh na slackline natiahnutý napevno, ale je do istej 

miery pruţný. Ďalej by s radi deťom kúpili hojdaciu dosku, na ktorej si môţu cvičiť stabilitu a 

obratnosť, posilňovať svaly, rozvíjať hrubú motoriku a ešte sa pri tom aj úţasne zabaviť. 

V záhrade ďalej plánujú umiestniť basketbalové koše do detskej výšky, aby si deti mohli 
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cvičiť koordináciu pohybov - hádzanie lopty, driblovanie, triafanie do koša.   chýbajú aj 

bránky na futbal, ktorý chalani radi hrávajú.   v neposlednom rade by chceli vyskúšať 

s deťmi floorbal, k čomu potrebujú jednoduché floorbalové hokejky a loptičku. Centrum 

počas svojej existencie navštevovalo spolu asi 100 detí. Ku kaţdému dieťaťu pristupujú s 

rešpektom rovnako ako trvajú na tom, aby deti rešpektovali spoločne vytvorené pravidlá a 

hranice. Pri tom je vţdy dôleţitá spolupráca s rodičmi detí.  

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú zástupcovia projektu 

finančnú dotáciu na  nákup rôznych druhov a osadenie hracích prvkov v priestoroch 

centra. 
Začiatok projektu:   1.marec 2019 

Koniec projektu:   30. jún 2019 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava - Rača 

Celkový rozpočet projektu:     480 €  

Poţadovaná výška dotácie:     330 € 

Odporúčaná výška dotácie:     300 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r.2016 -    850 € 

r.2017 -  2075 € 

r. 2018 - 1070 € 

 

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

21. 

Predkladateľ:                      CRAZY JUMP, Občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:                Hečkova 12, 831 51 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Jana Puhová, predseda 

Názov projektu: Účasť na Majstrovstvách sveta  v Nórsku. 

 

 

Opis projektu: 
Crazy JUMP je  občianske zdruţenie, venujúce sa športu nazývanému Jump Rope alebo Rope 

Skipping. Na Slovensku ide o veľmi mladý šport, no vo svete sa teší veľkej obľube u rôznych 

vekových kategórií.  ko uţ názov napovedá ide o skákanie cez švihadlo, ale nie také aké si 

pamätáme zo školských čias. Jump rope spája mnoţstvo kondičných cvičení s oku 

lahodiacimi trikmi podporenými príjemnou  zábavnou  hudbou. Občianske zdruţenie  sa 

venuje prevaţne deťom a mládeţi, ktorým vštepujú základy zdravého ţivotného štýlu, práci v 

tíme a neustálemu odhodlaniu zlepšovať sa. Uţ päť rokov sa snaţia  posúvať kvalitu tohto 

športu stále dopredu, a preto organizujú a navštevujú mnoţstvo worshopov, sústredení a 

súťaţí doma i v zahraničí. 

Deťom sa venujú tréneri 3 krát do týţdňa bez nároku na odmenu. Sú dobrovoľníci, preto 

náklady na tréningy pozostávajú iba z prenájmu telocvične a nákupu švihadiel, ktoré sa 

častým pouţívaním ničia, preto je potrebné ich pravidelne vymieňať. 

Pre účasť na vrcholných podujatiach je tieţ potrebné tímové oblečenie, ktorým chcú 

reprezentovať nielen klub ale aj Slovensko a Mestskú časť Bratislava-Rača. 

Členom klubu sa podarilo  prebojovať do prvej desiatky na zahraničných súťaţiach, čím si 

potvrdili pripravenosť na Majstrovstvá sveta, na ktorých si zmeria sily viac ako 800 

skokanov.  

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 

o poskytnutie dotácie na uhradenie leteniek, štartovného, ubytovania a stravy na 
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majstrovstvách sveta a poplatkov s tým spojených a na  úhradu poplatkov za  prenájom 

telocviční. 

 

Začiatok projektu:     1. január 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  11 100 €  

Poţadovaná výška dotácie:  6 700 € 

Odporúčaná výška dotácie:     800 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2018 - 850 € 

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

projekty. 

 

22. 

Predkladateľ:  PRIATELIA BEHU LEŢÉRNEHO, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Švábinského 5, , 85101 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Pavol Sovič, predseda 

Názov projektu:  Gala Run- Beh Matky Zeme 

 

Opis projektu:  

Zdruţenie nenásilnou formou a príkladom vlastných členov usiluje o propagáciu mierneho 

pohybu na čerstvom vzduchu, športu, zdravého ţivotného štýlu a ich blahodárnych účinkov 

na ľudské zdravie, fyzickú a psychickú rovnováhu.V rámci svojej činnosti sa zdruţenie 

zameriava hlavne, ale nie výlučne, na organizovanie beţeckých a spoločenských podujatí 

zameraných na propagáciu behu a zdravého ţivotného štýlu podporu vydávania a samotné 

vydávanie kníh s tématikou behu, zdravého ţivotného štýlu a zbavovania sa škodlivých 

návykov a závislostí organizovanie vzdelávacích aktivít a diskusných skupín zameraných na 

športovanie, skupinové športy a zdravý ţivotný štýl propagáciu a pomoc pri propagácii 

ochrany ţivotného prostredia a prírody propagovanie svojej činnosti na podujatiach tretích 

strán a vo verejnoprávnych médiách. Myšlienka Behu Matky Zeme vznikala v priebehu 

posledných pár rokov v mysliach mnohých beţcov, pri vzhliadnutí kopy škaredých odpadkov 

v krásnej slovenskej prírode. V roku 2015 sa po prvý raz v histórii beţeckých podujatí konal 

Beh Matky Zeme. Účastníci G I  Run vyzbierali  v okolitých lesoch pri Rusovskom ramene 

Dunaja vyše 2. tony odpadkov a pomohli tak vyčistiť jeden z najkrajších prírodných celkov 

ramien Dunaja. Tradícia G I  Run sa zachovala, od prvého ročníka beţci v lesoch po celom 

Slovensku vyzbierali od tej doby viac ako 20 ton odpadkov, spoločne s ostatnými občanmi 

chránili a zachránili ostrov Sihoť pred výrubom, ba čo viac, chcú nielen zachraňovať, ale v 

tomto roku za pomoci detí aj vytvárať zalesnené územia. Štartovným aj na tomto ročníku 

zostáva pomoc matke Zemi a jej prírode, či uţ formou brigády alebo inej činnosti, ktorou 

prispejú k zachovaniu prírody. Deti toto štartovné neplatia. Namiesto toho v rámci 

štartovného poveria deti  vypestovaním vlastných stromčekov a neskôr ich vysadením v lese. 

Pre deti v tomto roku pripravili nielen beh, ale aj vzdelávacie dopoludnie s premietaním filmu 

s ekologickou tematikou a besedou s ľuďmi, ktorí sa o les starajú, vyhodnotením súťaţe 

projektov “Čo som sa od prírody dozvedel/a” pletením korbáčov a diskusii o starých zvykoch 

spojených s Veľkou nocou. Deti sú tými, ktorí po nás zdedia našu Zem, je preto dôleţité 

naučiť ich, ako s týmto dedičstvom zaobchádzať. Preto aj piaty ročník Behu Matky Zeme - 

G I  Run 2019 bude zameraný vo veľkej miere práve na ne. Samotné podujatie konané  1. 

5. 2019  a bude vyvrcholením snáh beţcov a ich odmenou za pomoc prírode. 

Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu projektu poţadujú zástupcovia klubu dotácie na 

úhradu výroby štartových čísel, cien pre víťazov, zabezpečenie občerstvovačiek, 

a poplatkou spojených s organizáciou brigády a organizáciou preteku.  
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Začiatok projektu:   1. marec 2019 

Koniec projektu:   31. máj  2019 

Miesto realizácie projektu:  lesy nad Račou  

Celkový rozpočet projektu:  2850 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1890 € 

Odporúčaná výška dotácie:               500 €     

 

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača. 

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

 

23. 

Predkladateľ:  Školiesko, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:  Hagarova 6, 83151 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Zuzana Čierna , predseda 

Názov projektu: “Športujeme s radosťou” / nákup športových pomôcok pre        

račianske deti na individuálnom vzdelávaní. 

 

Opis projektu:  

Školiesko zabezpečuje podporu rodičov račianskych detí na individuálnom vzdelávaní v 

oblasti vzdelávania, socializácie a voľnočasových aktivít. Dôleţitou súčasťou je aj vytvorenie 

vhodných podmienok pre rozvoj telesnej výchovy, športu a pohybu týchto detí, keďţe sa 

nezúčastňujú na telesnej výchove v školách. Dotácia mestskej časti veľmi pomôţe pri 

materiálovom zabezpečení pomôcok pre rozvoj telesnej výchovy a športu na vonkajšie aj 

vnútorné pouţitie. Súčasťou projektu je aj návšteva športovísk ako plaváreň, korčuliarska 

plocha či telocvičňa. Dotácia bude vyuţitá pre deti z Mestskej časti Bratislava-Rača, pre ktoré 

budú tieto aktivity veľkým prínosom v ich rozvoji v danej oblasti.  

Prezentácia mestskej časti po poskytnutí dotácie bude prostredníctvom sociálnej siete 

Facebook. Pri zverejňovaní príspevkov súvisiacich so športovou činnosťou a návštevou 

daných športovísk sa vţdy spomenie podpora Mestskej časti Bratislava-Rača, 

prostredníctvom webovej stránky Školiesko rovnakým spôsobom, informačnou tabuľou pri 

vchode do priestorov Školieska zverejňujúcou, ţe Mestská časť Bratislava-Rača podporuje 

rozvoj pohybu a športu u detí. 

Poţadovaný účel: Prostredníctvom predloţeného projektu poţadujú zástupcovia 

zdruţenia  dotácie na nákup športového vybavenia a preplatenie nákladov spojených 

s návštevou športových podujatí. 

Začiatok projektu:   1. január 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  600  € 

Poţadovaná výška dotácie:  250  € 

Odporúčaná výška dotácie:                 0  €     

 

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača. 

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 
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24. 

Predkladateľ:  Plavecká akadémia, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:                Š. Králika 3/A, 841 07 Bratislava  

Štatutárny zástupca:           Ing. Róbert  Bachratý, predseda 

Názov projektu:  Materiálno - technologické zabezpečenie prevádzky. 

 

Opis projektu: 

Občianske zdruţenie sa venuje organizovaniu plaveckých kurzov  pre deti, cez plávanie pre 

mamičky, tehotné ţeny a aquababy, teda plávanie rodičov s ich niekoľkomesačnými deťmi aţ 

po večerné rekreačno-kondičné kurzy pre dospelých. Plavecké centrá sú otvorené pre deti od 

šesť mesiacov. Najmenšie plávajú s rodičmi, staršie deti zaraďujú podľa ich plaveckých 

schopností do kurzov "korytnačka", "delfín" alebo "ţralok". Tí, ktorí majú chuť a výdrţ môţu 

postúpiť na úroveň výkonnostného plávania do športového klubu KŠP Ţralok. Všetky deti sú 

v Plaveckej akadémii pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov plávania. 

Poskytnuté dotácie budú vyuţite na plavárni v rámci Mestskej časti Bratislava-Rača a budú 

pouţité na čiastočne pokrytie nákladov na zakúpenie pomôcok na plávanie. Veľkým prínosom 

má plávanie pre zdravie detí z pohľadu kardiovaskulárneho systému, pohybového aparátu. 

Zároveň slúţi ako prevencia sociálno-patologickým javom tým, ţe deti  zmysluplne trávia 

voľný čas a robia niečo pre seba. Tým, ţe sa budú deti zlepšovať je tu aj moţnosť 

zúčastňovať sa rôznych súťaţí, čo v konečnom dôsledku je opäť prezentácia aj pre samotnú 

mestskú časť. Menšiu časť by sme  chceli tréneri  vyuţiť na špecifické potreby na plávanie 

s bábätkami, nakoľko si vyţadujú iný prístup aj podmienky. Plávanie sa realizuje v 

priestoroch bazéna v hoteli  Barónka, kde ako Plavecká akadémia pôsobia. V neposlednom 

rade v prospech mestskej časti je skutočnosť, ţe zdruţenie zabezpečuje plávanie pre deti z 

okolitých materských a základných škôl. Plávanie s deťmi od útleho veku má nespočetné 

benefitov. Medzi hlavné patrí rozvíjanie vzťahu rodič a dieťa. Pre dieťa je pohyb vo vode 

veľmi prirodzený a teda rozvíja jeho motoriku, ale aj  napomáha k správnemu 

psychomotorickému vývoju dieťaťa. Teda prínos pre obyvateľov mestskej časti je 

predovšetkým po zdravotnej stránke. Bazén však vyuţíva aj široká verejnosť na relaxáciu a 

oddych, teda pri návšteve rodiny sú  pomôcky vyuţívané taktieţ. V neposlednom rade treba  

spomenúť aj prítomnosť slanej vody v bazéne,  čo ponúka hneď niekoľko benefitov pre  

ľudský organizmus.  
Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 
o poskytnutie dotácie na nákup športového vybavenia a pomôcok na plávanie. 
Začiatok projektu:     1. marec 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  plaváreň Barónka, plaváreň SOŠ Pánty 

Celkový rozpočet projektu:   620 €  

Poţadovaná výška dotácie:   300 € 

Odporúčaná výška dotácie:        300 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 -   320 € 

r. 2018 -   300 € 

 

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

projekty. 

 

 

25. 

Predkladateľ:  Plavecká akadémia, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:                Š. Králika 3/A, 841 07 Bratislava  

Štatutárny zástupca:           Ing. Róbert  Bachratý 
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Názov projektu:  Plávaním ku zdraviu deti račianskych materských škôl 

 

Opis projektu: 
Plavecká akadémia o.z.  organizuje a zabezpečuje plavecké kurzy pre deti predškolského a 

školského veku. V  Mestskej časti Bratislava-Rača organizujú členovia zdruţenia  kurzy pre 

väčšinu materských škôl v mestskej časti, čo má pozitívny vplyv na zdravie našich detí. 

Medzi benefity plávania patria predovšetkým zdravé drţanie tela, priaznivý vplyv na 

kardiovaskulárny systém, zvyšuje fyzickú kondíciu,  prevencia skoliózy či samotnému 

nadobudnutiu plaveckých zručnosti.  Prínosom  pre samotné  deti je viacero zdravotných 

benefitov, nakoľko prevádzkujú bazén so slanou vodou,  sú to aj priaznivé účinky na dýchacie 

cesty. Slaná voda je  prospešná pre alergikov, astmatikov ako aj pre ľudí s citlivou pokoţkou. 

Náklady spojené s organizovaním  plaveckých výcvikov sa hradí z príspevku rodičov na 

plavecký a zo zdrojov  občianskeho zdruţenia. Tieto náklady  predstavujú nájom bazéna a 

prislúchajúcich šatní, mzdové náklady pre trénerov a asistentov, náklady spojené s údrţbou a 

prevádzkou bazéna.  Kurzy budú organizované pre nasledujúce škôlky  MŠ Barónka, MŠ 

Plicková, MŠ Pri Šajbách, MŠ Gelnická. 
Poţadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloţeného projektu ţiadajú 
o poskytnutie dotácie na prenájmy bazénov na kurzy a na organizačné zabezpečenie 
kurzov 
Začiatok projektu:     1. marec 2019 

Koniec projektu:   31. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  plaváreň Barónka, plaváreň SOŠ Pánty 

Celkový rozpočet projektu:   4460 € 

Poţadovaná výška dotácie:   1400 € 

Odporúčaná výška dotácie:         600 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 -   320 € 

r. 2018 -   300 € 

 

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

projekty. 
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5. Stanovisko stálych komisií  

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018  – oblasť šport      

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre: 

-  KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške                   200,- € 

         - Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške    300,- € 

            Na projekt Materiálno - technologické zabezpečenie prevádzky. 

-  ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške    300,- €  

-  Bratislavská šachová akadémia, o.z. – vo výške  270,- €  

-  Krasňanko, o.z. – vo výške    300,- € 

 
MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:  

 
- LEONIDAS, o.z.   – vo výške    1.000,- € 

- Perun,o.z. – vo výške       350,- € 

- Na projekt Račiansky Kros Zima 

- Perun,o.z. – vo výške       350,- € 

         Na projekt Račiansky Kros Leto 

- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z.  – vo výške 1.500,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške    4.000,- € 

- Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške  6.000,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške                   15.000,- € 

- HαT Dance Company, ,o.z. – vo výške                     2.000,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške  1.200,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške  1.200,- € 

- VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške     400,- € 

- Sportmedia, s.r.o.        350,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške      900,-€  

- CRAZY JUMP, o.z. – vo výške       800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške    1.000,- €  

- ST Relax Rača, o.z. – vo výške     1.000,- € 

- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške      500,- €  

- Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške           600,- € 

       Na projekt Plávaním ku zdraviu deti račianskych materských škôl 

- Priatelia behu leţérneho,o.z. – vo výške        500,- € 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

A 
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Komisia školstva, kultúry a športu 

Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre: 

-  KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške                   200,- € 

         - Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške    300,- € 

            Na projekt Materiálno - technologické zabezpečenie prevádzky. 

-  ŠK pre Radosť,o.z. – vo výške    300,- €  

-  Bratislavská šachová akadémia, o.z. – vo výške  270,- €  

-  Krasňanko, o.z. – vo výške    300,- € 

 
MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre nasledovné organizácie:  

 
- LEONIDAS, o.z.   – vo výške    1.000,- € 

- Perun,o.z. – vo výške       350,- € 

         Na projekt Račiansky Kros Zima 

- Perun,o.z. – vo výške       350,- € 

         Na projekt Račiansky Kros Leto 

- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z.  – vo výške 1.500,- € 
- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške    4.000,- € 

- Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške  6.000,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške                   15.000,- € 

- Zdruţenie priateľov tanca HαT, ,o.z. – vo výške  2.000,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške  1.200,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške  1.200,- € 

- VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške     400,- € 

- Sportmedia, s.r.o.        350,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške      900,-€  

- CRAZY JUMP, o.z. – vo výške       800,- € 

- VK ZK IMA Volejbalový klub, o.z. – vo výške    1.000,- €  

- ST Relax Rača, o.z. – vo výške     1.000,- € 

- Športový klub Račišdorf, o. z. – vo výške      500,- €  

- Plavecká akadémia, ,o.z.– vo výške           600,- € 

       Na projekt Plávaním ku zdraviu deti račianskych materských škôl 

- Priatelia behu leţérneho,o.z. – vo výške        500,- € 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 

  
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, 

ţivotného prostredia a verejného poriadku 

     

Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre 

spoluprácu s občianskymi zdruţeniami       


