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1.                                                              Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

              schvaľuje 

 
finančnú dotáciu pre nasledovnú organizáciu: 

 
- Divadlo Endorfín vo výške       450 € 

 

  
2.                                             Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

      Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

      odporúča 

 

a) starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre: 

- Asociácia pre vedu a mládeţ AMAVET vo výške    300 € 

(na projekt Denný tábor v Rači) 

- Asociácia pre vedu a mládeţ AMAVET vo výške    300 € 

(na projekt Deň detí s vedou v Rači)   

- Ţelezničný klub Nostalgia vo výške      200 € 

- Terroir Rača, OZ vo výške       300 €   

- Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača vo výške    200 €  

- MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške     300 €   

- Vienok  vo výške                              300 € 

- Lesný klub Gaštanko vo výške                   250 € 

- Račiansky spolok OZ vo výške                   300 € 

- Bábky v nemocnici vo výške       200 € 

- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške     300 € 

- Školiesko, OZ vo výške                         0€ 

- OZ Literárny klub Rača  vo výške      150 €   

(na projekt Výroba prírodnej kozmetiky)         

- OZ Literárny klub Rača  vo výške      150 € 

(na projekt Nordic Walking) 

- Unkulunkulu, OZ vo výške       150 € 

(na projekt „@hilma“) 

- Unkulunkulu, OZ vo výške       200 € 

(na projekt „Deus)“ 

- AD-ae, OZ vo výške                              250 € 

- Zväz vyslúţilých vojakov gen. M.R.Štefánika vo výške   250 € 

- Račiansky muzeálny spolok, OZ vo výške     300 € 

- Rodinné centrum Ráčik vo výške ( na projekt Lampiónový sprievod)              100 €  

- Rodinné centrum Ráčik vo výške ( na projekt Aktivity v Ráčiku))              150 €  

- Krasňanko, OZ vo výške       150 €  

- OZ PanzerHaus, OZ vo výške                       0 € 

- OZ Hudbou k srdcu  vo výške                       0 € 

 

 

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

 
- Divadlo Endorfín vo výške       450 € 
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3. 

Dôvodová správa 

Ku dňu 28.2.2019 bolo za oblasť kultúra, prijatých 25 ţiadostí o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Rača. Predkladatelia projektov predloţili ţiadosti 

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

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom 

v znení neskorších predpisov. Na dotácie v oblasti kultúry je v rozpočte MČ Bratislava - Rača 

na rok 2019 vyčlenených 7.000,- €. V prvom termíne členovia komisie školstva, kultúry, 

športu a pre podporu podnikania a vinohradníctva majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 

5.250,- €,  čo činí 75% z celkovej sumy 7.000,- €. Jednej organizácii v jednom roku môţe byť 

pridelených maximálne 30% z celkovej sumy vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé 

oblasti, t.j. 2.100,- €. 

Z celkového počtu 25 podaných ţiadostí, spĺňa ustanovenia VZN č. 3/ 2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení 

neskorších predpisov 24 ţiadateľov, ktorí majú voči MČ vyrovnané pohľadávky do lehoty 

splatnosti. Podmienky VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení neskorších predpisov nesplnilo OZ 

Hudbou k srdcu. 

Funkčná klasifikácia: 0820 Ekonomická klasifikácia: 642 002 

4.Materiál 

1: 

Predkladateľ:                     Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku (AMAVET) 

Sídlo organizácie:               Hagarova 4, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Ing. Gabriela Kukolová 

Názov projektu:                  Denný tábor v Rači 

Projekt doručený dňa:       10.1.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

AMAVET je záujmové občianske zdruţenie, ktoré funguje uţ 28 rokov na princípe neziskovej 

organizácie. Zdruţuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré 

pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých 

úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej 

prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné 

skúseností.  

Opis projektu: 

Pomocnú ruku pracujúcim rodičom podávajú animátori Asociácie pre mládeţ, vedu  

a techniku. V dennom tábore v Bratislave-Rači ponúknu školákom (ne) obľúbené 

prírodovedné predmety formou hry a stanú sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI. Čakajú ich exkurzie 

vonku, ale aj bádateľské aktivity v klubovni. Atraktívne hry s kúzelnými javmi prírody  

v Centre vedy - Aurélium, stavanie robo-auta s odborníkmi z technickej univerzity, lodičky  

v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov a pozorovanie ţivota na Malom Dunaji, 

turistika na Kamzík spojená s opekačkou. Deti budú mať denne zabezpečenú desiatu, obed, 

pitný reţim, materiálne zabezpečenie, prepravu, vstupné a samozrejme animátorov 

 

Poţadovaný účel: 

materiál na zabezpečenie programu, jednotlivé experimenty 300,00 

celodenná strava detí a animátorov 400,00 
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náklady na vstupné 100,00 

 

Začiatok projektu:   júl 2019 

Koniec projektu:   júl 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  1 920 € 

Poţadovaná výška dotácie:     800 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 -  200 €, 2017 -  400 €, 2018 -  800 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1.120 € 

Odporúčaná výška dotácie : 300  € 

2. 

Predkladateľ:                     Asociácia pre mládeţ, vedu a techniku (AMAVET) 

Sídlo organizácie:               Hagarova 4, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Ing. Gabriela Kukolová 

Názov projektu:                  Deň detí s vedou v Rači 

Projekt doručený dňa:       10.1.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

AMAVET je záujmové občianske zdruţenie, ktoré funguje uţ 28 rokov na princípe neziskovej 

organizácie. Zdruţuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré 

pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých 

úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej 

prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné 

skúseností.  

Opis projektu: 
Projekt chce vytvoriť priestor pre hravú vedu, ktorá nielen zabaví, ale aj hravou formou oboznámi s 

fyzikálnymi, chemickými javmi v beţnom ţivote. 

Počas Dňa detí s vedou chcú v  Rači vytvoriť laboratórium pod holým nebom, ktoré bude prístupné 

pre všetkých záujemcov. Na tomto projekte budú participovať 5-6 dobrovoľníci, animátori „Zvedaví 

vedci“.  Počas  dňa budú dobrovoľníci k dispozícii deťom, budú ich oboznamovať s pokusom, 

vysvetľovať jednotlivé úkazy, popisovať pokusy a nakoniec dostanú aj deti šancu vyskúšať si pokus, 

ktorý sa im najviac páči. Deti budú pokusy vykonávať pod dozorom dobrovoľníkov v stánku 

„Zvedavých vedcov“. 

Poţadovaný účel: 

Materiálne  zabezpečenie na jednotlivé disciplíny                260,00 

Cena do súťaţe na Deň detí s vedou: 

Náklady na ubytovanie pre 2 deti a vedúceho v letnom tábore 

31 € x 7 nocí x 3 osoby 

434,00 

Cena do súťaţe na Deň detí s vedou: 

Náklady na stravu  pre 2 deti a vedúceho v letnom tábore 

13 € x 7 nocí x 3 osoby 

182,00 

Začiatok projektu:   jún 2019 

Koniec projektu:   jún 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  1.834 € 

Poţadovaná výška dotácie:     876 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 -  200 €, 2017 -  400 €, 2018 - 820 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 958 € 

Odporúčaná výška dotácie : 300 € 
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3. 

Predkladateľ:                      Klub ţelezničnej nostalgie Bratislava - Východ 

Sídlo organizácie:            Piešťanská 1207/51 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Štatutárny zástupca:           Dominik Vrba 

Názov projektu:                   Deti a ţeleznica 

Projekt doručený dňa:        6.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

Hlavným prostriedkom občianskeho zdruţenia je projekt obnovy rýchlikového parného rušňa  

387.017 Mikádo do prevádzkového stavu. Hlavným poslaním je motivovať a zapojiť deti  

do projektu, aby pomáhali zachrániť ţelezničnú históriu a zároveň sa vzdelávali 

v Ţelezničnom múzeu Bratislava – Východ. 

Opis projektu: 

Projekt je zameraný na deti a mládeţ zaujímajúcu sa o ţelezničnú históriu, pričom hlavným 

prostriedkom projektu je samotná oprava parného rýchlikového rušňa 387.017 Mikádo  

do prevádzkového stavu a tieţ aj zorganizovanie podujatia Drezinový deň dňa 31.8.2019. 

Poţadovaný účel: 
Zabezpečenie Drezinového dňa v dátume 31.8.2019,   propagácia 100,00 
Materiál, ochranné pomôcky  na reštaurovanie historických vozidiel 790,00 

Začiatok projektu:   14. apríl 2018 

Koniec projektu:              10. október 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Východ 

Celkový rozpočet projektu:  3.000 € 

Poţadovaná výška dotácie:     890 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 500 €, 2017 - 650 €, 2018- 525 € 

 

Iné zdroje financovania projektu:  2.110€ 

Odporúčaná výška dotácie : 200 € 

 

4. 

Predkladateľ:                     TERROIR Rača, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:               Gelnická 8, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Ivan Vrana 

Názov projektu:             Prírodovedné  degustačná  vychádzky  po račianskych viniciach a     

                                              výmenné workshoopy a semináre u spracovateľov vinohradníckych     

                                              produktov 

Miesto realizácie projektu: MČ Rača, okolité vinárske regióny 

Projekt doručený dňa:        12.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

 

OZ Terroir Rača predstavuje spolok priateľov, priaznivcov a odborníkov zaoberajúcich sa 

históriou, ţivotným prostredím, kultúrou a tradíciami vinohradníctva a vinárstva v račianskom 

vinohradníckom chotári a v bratislavskom kraji vôbec.  

 

Opis projektu: 

Cieľom občianskeho zdruţenie je obnoviť vinohradnícke tradície a formou organizovania 

kultúrno- spoločenských akcií prispieť k znovuzrodeniu vinárstva a vinohradníctva v našom 

regióne. Na " Prírodovedných degustačných vychádzkach  po račianskych viniciach " sa 
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návštevníkom snaţia poukázať na jedinečnosť račianskeho Terroir-u, oboznamovať 

návštevníkov s úrodnou pôdou a krásami priľahlej prírody Malých Karpát a Rače. Účastníci 

podujatí majú moţnosť oboznámiť sa s prácou miestnych vinohradníkov, 3 spôsobmi 

pestovania viniča a celkovou činnosťou od rezu viniča aţ k finálnemu spracovaniu hrozna. 

Zaujímavosťou je samotná účasť na oberačkách, a samotnom prešovaní, na ktorom sa 

dozvedia o finálnej výrobe vínnych produktov. 

 

Poţadovaný účel:  
Zakúpenie záhradných setov 1000 

Stan na zabezpečenie prírodovedných viníc 1000 

Materiálno technické a personálne zabezpečenie akcií 1000 

Informačné letáky 1000 

Reklamné predmety 1000 

Ubytovanie, strava počas worksopov  2000 

 

Začiatok projektu:   február 2019 

Koniec projektu:   december 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Rača, okolité vinárske regióny 

Celkový rozpočet projektu:  12.000 € 

Poţadovaná výška dotácie:    7.000 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2018 -  580 €, organizácia vznikla v júni 2018 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 5.000 € 

Odporúčaná výška dotácie : 300 € 

 

5. 

Predkladateľ:                       Slovenský zväz záhradkárov Rača 

Sídlo organizácie:            SZZ ZO 3-2 Rača, Hany Meličkovej 25, Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Karol Štofira 

Názov projektu:                   Výstava ovocia,  zeleniny a kvetov, 37. ročník 

Projekt doručený dňa:        12.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným, nepolitickým zdruţením 

záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých formách. Jeho poslaním je zabezpečovať 

a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane ţivotného prostredia, 

zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať im 

podmienky na aktívny odpočinok, čo predstavuje okrem iného, konanie prednášok, výstav, 

exkurzií s cieľom rozšírenia vedomostnej úrovne členov a iných aktivít. 

Opis projektu: 

Cieľom výstavy je poukázať na  moţnosti pestovania zeleniny, ovocia a kvetov v domácich 

podmienkach, ale aj oboznámiť prípadných záujemcov z radov návštevníkov s pomológiou, 

ochranou, či spôsobom pestovania rastlín v regióne. 

Výstava napomôţe zvyšovaniu odbornej úrovne návštevníkov, ich oboznámenie s novými 

odrodami sadivového materiálu, novými trendmi v záhradkárstve. 

Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sú mimoriadne obľúbené u verejnosti a hojne 

navštevované. V minulom roku bolo 938 podpísaných návštevníkov výstavy s viac ako 300 
exponátmi a 15 vystavovateľmi  
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Poţadovaný účel:  

Spotrebný materiál, rastlinný materiál, poštovné 200,00 

Začiatok projektu:   13. september 2019 

Koniec projektu:              15. september 2019 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Rača 

Celkový rozpočet projektu:   410 € 

Poţadovaná výška dotácie:              200 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 -     200 €, 2017- 200 €, 2018- 200 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 210 € 

Odporúčaná dotácia: 200 € 

 

6. 

Predkladateľ:                      Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Rača 

Sídlo organizácie:            Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Mária Voznická EUR ING 

Názov projektu:                   Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom literárnej 

                                               a výtvarnej tvorby – Račiansky jahodový kvet 

Projekt doručený dňa:        21.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, kladúca si za cieľ predovšetkým 

podporovať rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať vzťah občanov 

k slovenskej štátnosti a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. 

 

Opis projektu: 

MO Matice slovenskej BA-Rača v tomto školskom roku organizuje uţ 23. ročník tradičnej 

súťaţe Račiansky jahodový kvet, ktorá tvorí literárnu a výtvarnú časť pôvodnej tvorby 

autorov. S cieľom zatraktívniť súťaţ sa uchádzajú o dotáciu na kúpu cien pre víťazov. 

MČ Bratislava – Rača kaţdoročne poskytuje bezplatný prenájom sály NKD na slávnostné 

vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien, a taktieţ aj na výstavu prác. 

Poţadovaný účel: 

Ceny pre ocenených – súťaţ Jahodový kvet 400,00 

Propagácia, organizačné a materiálne zabezpečenie 100,00 

Začiatok projektu:   28. február 2019 

Koniec projektu:              02. máj 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  1.600 € 

Poţadovaná výška dotácie:     500 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 300 €, 2017 - 300 €, 2018 -  400 + 1200 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: Matica slovenská 400 €, sponzori 300 €, vlastné zdroje 400 € 

Odporúčaná výška dotácie : 300 € 
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7. 

Predkladateľ:                       Lesný klub Gaštanko, občianske zdruţenie   

Sídlo organizácie:             Závadská 22, 83106 Bratislava - Rača 

Štatutárny zástupca:            Eva Šeböková  

Názov projektu:             Ochraňujme ţivot a zdravie našich detí 

Projekt doručený dňa:         22.2.2019 

 

Lesný klub Gaštanko je občianske zdruţenie a jeho hlavným cieľom je podpora duševného a 

fyzického rozvoja detí, mládeţe a dospelých prostredníctvom vzdelávania, športu, ochrany 

prírody a aktívneho pobytu v nej a medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach. Od roku 

2012 pôsobí so zdruţením v Rači a venuje sa dlhodobým projektom vzdelávania detí a 

dospelých (LK Gaštanko a Lipová škola). Gaštanko je alternatíva k predškolskému zariadeniu 

vo svete známa ako lesná škôlka, jeho cieľom je umoţniť deťom vo veku 3 aţ 6 rokov 

intenzívny pobyt v prírodnom prostredí. 

 

Opis projektu: 

1.Zrealizovať 2 jednodňové kurzy 1. pomoci (2 skupiny po max. 15 účastníkov), ktoré budú 

zabezpečené tímom profesionálnych záchranárov. Vďaka dotácii by zaškolili  pedagogických 

pracovníkov Lesného klubu Gaštanko a Lipovej školy a rodičov detí, ktorí toto školenie 

potrebujú.  

2. Aby bolo moţné získané vedomosti dlhodobejšie udrţiavať a mať "ťahák 1. pomoci" vţdy 

po ruke, radi by v rámci projektu zakúpili pre kaţdého účastníka kurzu aj malé praktické 

skladačky 1. pomoci do vrecka a 2 sady kartónových obrazov, ktoré svojím obsahom a 

záberom pokrývajú celú problematiku poskytovania prvej pomoci. 

3. Súčasťou projektu bude aj dokúpenie potrebnej výbavy do terénnych lekárničiek  

a zakúpenie 2 veľkých lekárničiek, umiestnených do budov (LK Gaštanko a Lipová škola). 

Poţadovaný účel: 
Realizácia 2 kurzov 1. pomoci 50 

Lekárničky veľké - 2 ks 250 

Praktická 1. pomoc do vrecka - skladačka - 30 ks 15 

Náplň do 2 terénnych lekárničiek (napr. leukoplasty, obväzy a iné)  100 

Súbor kartónových obrazov k prvej pomoci - 2 sady 140 

Začiatok projektu:   marec 2019 

Koniec projektu:              máj 2019 

Miesto realizácie projektu:  LK Gaštanko, Kniţkova dolina, Rača 

Celkový rozpočet projektu:  995 € 

Poţadovaná výška dotácie:    995 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: 0 € 

Odporúčaná výška dotácie : 250 € 

 

8. 

Predkladateľ:                      Vienok 

Sídlo organizácie:            Račianska 53, 831 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Mgr. Dana Blahová 

Názov projektu:                   „ Faces of Tradition“  účasť na festivale v Poľsku  

Projekt doručený dňa:        22.2.2019 

Súbor Vienok v roku 2018 oslávil 50.výročie vzniku a pri tejto príleţitosti vydal aj svoje prvé 

CD „ Záhorcké pjesničky“, na čom má podiel aj mestská časť. Súbor uţ dlhé roky 
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spolupracuje s MČ Rača a vystupuje na kultúrno- spoločenských aktivitách  Rače, ako 

Vinobranie, Hody, vystúpenia pre jubilantov a podobne. Deti z Rače a Krasňan tak 

zmysluplne trávia svoj voľný čas. Pod vedením skúsených pedagógov sa učia spoznávať 

kultúrne tradície nášho ľudu. V súbore Vienok tancuje, spieva a hrá 80% členov  

z mestskej časti Rača.  

 

Opis projektu: 

Príprava programu na festival „ Face of Tradition“ v poľskom meste Zielona Gora v termíne 

6.-13.7.2019. Účasť a reprezentácia na zahraničnom festivale je tieţ odmenou pre členov 

súboru za ich celoročnú, neúnavnú prácu, za zvládnutie náročných úloh pri prípravách 

vystúpení a prezentácii na domácej pôde. Účasť 35 členov súboru je spojená s cestovnými 

nákladmi (autobus) a festivalovými poplatkami vo výške 50 eur na kaţdého účastníka 

festivalu. 

Poţadovaný účel: 
Festivalové poplatky                   700,00                 

Cestovné náklady 800,00 

Začiatok projektu:   október  – december 2017 

Koniec projektu:              marec 2018 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava  

Celkový rozpočet projektu:  5.050 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1.500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

2015 - 400 €, 2018 – 1.000 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 3.550 €, 

Odporúčaná výška dotácie : 300 € 

 

9. 

Predkladateľ:                       Školiesko, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:             Hagarova 6, 83151 Bratislava-Rača 

Štatutárny zástupca:            Zuzana Čierna  

Názov projektu:             Rastieme s umením (umelecké aktivity pre račianske deti 

na individuálnom vzdelávaní)  

Projekt doručený dňa:        25.2.2019 

 

Školiesko je občianskym zdruţením zriadeným za účelom zdruţovania a podpory detí na 

individuálnom vzdelávaní v mestskej časti Rača.  Zdruţenie vzniklo, aby pomohlo rodičom a 

ich deťom, ktoré sú z rôznych dôvodov na individuálnom alebo domácom vzdelávaní, naplniť 

ich vzdelávacie, sociálne a voľno časové potreby.  Predchádza tak sociálnej izolácii týchto 

detí, snaţí sa vytvoriť vhodné podmienky v duchu inkluzívneho vzdelávania a poskytnúť 

individuálny prístup v rozvoji a vzdelávaní. 

 

Opis projektu: 

Materiálové zabezpečenie pomôcok pre rozvoj vo výtvarnej, hudobnej a divadelnej oblasti 

račianskych detí na individuálnom vzdelávaní. Vstupné na predstavenia a výstavy kultúrneho 

a umeleckého charakteru. 

Dotácia bude vyuţitá pre deti z mestskej časti Rača, pre ktoré sú aktivity tohto druhu veľkým 

prínosom v ich rozvoji v danej oblasti.  
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Poţadovaný účel: 
vstupné na výstavy a predstavenia umeleckého a kult. charakteru 50 

pomôcky na výtvarnú činnosť 250 

pomôcky na hudobnú činnosť 20 

Začiatok projektu:   september 2019 

Koniec projektu:              december 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Krasňany 

Celkový rozpočet projektu:  1.180 € 

Poţadovaná výška dotácie:                  320 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0,- € 

Iné zdroje financovania projektu: príspevky od rodičov 860 € 

Odporúčaná výška dotácie : 0 € 

 

10. 

Predkladateľ:                      Račiansky vinohradnícky spolok 

Sídlo organizácie:           Alstrova 249, Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Dušan Ţitný 

Názov projektu:                  III: Špacírka po račanských pivniciach 2019 

Projekt doručený dňa:       25.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

RVS je zdruţenie malých vinohradníkov a vinárov. Svojou činnosťou sa snaţí zachovať  

a rozvíjať vinohradníctvo a vinárstvo v Rači. Počas roka spolupracuje s mestskou časťou 

Bratislava - Rača na viacerých kultúrno - spoločenských podujatiach, zameraných na 

udrţiavanie vinohradníckych tradícií a podporu vinárskeho turizmu. Je spoluzakladateľom 

račianskeho pokladu - Genofondu Frankovky modrej, o ktorej úrodu sa starajú. Ich cieľom je 

sprístupniť račianske pivnice verejnosti a dostať tak do povedomia vína miestnych 

vinohradníkov a vinárov. 

Opis projektu: 

Po vzore otvorených pivníc MVC a veľký záujem návštevníkov o predošlé dva ročníky, 

pripravuje RVS tretí ročník Špacírky po račanských pivnicách 2019, kde sprístupní 18 starých 

i novších račianskych vínnych pivníc. Svoje vína bude prezentovať 22 račianskych 

vinohradníkov a vinárov ( vo svojich pivniciach budú: Karol Švec, Jozef Štibrány, Dušan 

Ţitný, Augustín Zacharda, Eduard Brychta, Ľuboš Ţitný, Pavol Chvostek, Karol Kriţanovič, 

Miloš Máťuš, Lukáš Hulanský, František Krajčírovič, Rudolf Rakyta, Peter Stovíček, Peter 

Litomerický, Martin Wengh).  

V račianskej vinotéke Michal Kollár a v Obecnej pivnici Ľubica Lednárová, Ivan Holík, 

Benedikt Ţitný a Juraj Vladár. Do projektu sa zapojili aj miestne reštaurácie: Sedmička, 

Jennyv, Račiansky dvor, U Teodora, Elephant dinner, Lozano Pub. Cieľom podujatia je 

zviditeľnenie Rače, ako miesta vinohradníckych pokladov a tradícií a zachovávanie 

vinohradníckych tradícií 

Počas podujatia sa budú podávať výhradne vína z hrozna dopestovaného v račianskych 

vinohradoch. Kaţdý účastník dostane spolu s Pasom aj vínny pohár a taštičku. 

Poţadovaný účel:  
Kapsička s logom podujatia 1000 ks           1.000,00 

Poháre na víno s logom podujatia 1000 ks 500,00 

Tlač plagátov  100,00 

Záverečné vyhodnotenie (hudba, servis) 300,00 

Propagácia v novinách                100,00 

Reţijné náklady 200,00 
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Začiatok projektu:   5. apríl 2019 

Koniec projektu:   6. apríl 2019 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača 

 Celkový rozpočet projektu:  6.700 € 

Poţadovaná výška dotácie:  2.200 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 400 €, 2017 - 500 €, 2018 - 1300 € 

Iné zdroje financovania projektu: Reklamní partneri 1.500 €, príjem zo vstupného 3.000 € 

Odporúčaná výška dotácie : 300 € 

 

11. 

Predkladateľ:                     Račiansky spolok, občianske zdruţenie           Saltarello, OZ 

Sídlo organizácie:              Alstrova 35, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Matúš Burian 

Názov projektu:                 Račanský vinohradnícky chodník   

Projekt doručený dňa:      25.2.2019 

 

Občianske zdruţenie Račiansky spolok je záujmovým zdruţením občanov, ktorí majú záujem 

o MČ Bratislava-Rača, jej celkový rozvoj a kultúrny rast, o zdravé prostredie a prosperitu pre 

jej obyvateľov. Bolo zaloţené v roku 2011. 

Organizovaním Festivalu frankovky modrej, zaloţením tradície jarných brigád „ Vypucujme 

si Raču“, revitalizáciou Obecnej záhrady, vybudovaním prvej fázy Račanského 

vinohradníckeho chodníka potvrdil račiansky spolok potenciál pre úspešné zabezpečovanie 

náročných projektov s cieľom vytvárať z Rači stále krajšie a plnohodnotnejšie miesto na 

bývanie, rekreáciu a prácu všetkým obyvateľom a návštevníkom Rače.  

 

Opis projektu: 

V rámci druhej etapy budovania vinohradníckeho chodníka je potrebné vyrobiť a osadiť 30ks  

informačných tabúľ. Tabule sprostredkujú návštevníkom informácie o račianskych viniciach a 

honoch, ktoré charakterizujú Raču a predstavujú jej prírodné i kultúrne dedičstvo, vrátane 

informácií o histórii pestovania vína v tejto oblasti a s tým súvisiaceho pestovania typických 

odrôd. Všetky tabule budú označené QR kódom, ktorý umoţní zahraničným návštevníkom, 

aby si cez internet pozreli jazykovú mutáciu danej tabule.  

 

Poţadovaný účel:  

Výroba informačných tabúľ 2.200,00 

 
 

Začiatok projektu:   jún 2019 

Koniec projektu:   jún 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  8.700 € 

Poţadovaná výška dotácie:  2.200 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 2018 – 580 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: 0,- 

Odporúčaná výška dotácie : 300  € 
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12. 

Predkladateľ:                       Bábky v nemocnici, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:             Liptovská 24, 821 09 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Marie Míková 

Názov projektu:             Bábky v nemocnici liečia svojou medicínou i v roku 2019 

Projekt doručený dňa:         25.2.2019 

Občianske zdruţenie Bábky v nemocnici sa venuje práci na poli dramaterapie a rozvíja 

spektrum aktivít v oblasti psychosociálnej starostlivosti. Zasadzuje sa o uľahčenie pobytu detí 

v nemocniciach a liečebniach. Počas návštev úročia šesťročnú skúsenosť s realizáciou 

podobných projektov na Slovensku aj v Českej republike. Bábky dokáţu u chorých detí často 

viac neţ pilulky - vykúzliť úsmev, zaplašiť smútok po domove, pomôcť na chvíľu zabudnúť 

na bolesť a trápenie. Prostredníctvom divadelných predstavení, hier a pesničiek sa snaţia 

pomôcť v procese uzdravovania, snaţia sa otvárať priestor k hre a komunikácii o preţívanej 

realite. 

Opis projektu: 

Realizácia dramaterapeutických predstavení v nemocnici na Kramároch, mesačne cca 18 

predstavení. 

- Zabezpečenie kvalitných dramaterapeutov pre potreby projektu 

- Príprava dramaterapeutických predstavení a postupy psychosociálnej starostlivosti 

- Návštevy dramaterapeutov v nemocniciach (najdôleţitejšia a najnáročnejšia časť 

projektu 

 

Poţadovaný účel: 
Honorár dramaterapeuta 2500,00 

Cestovné náklady 300,00 

Spotrebný materiál, kancelárske sluţby 200,00 

 

Začiatok projektu:   marec 2019 

Koniec projektu:              august 2019 

Miesto realizácie projektu:  Nemocnica Kramáre 

Celkový rozpočet projektu:  6.000 € 

Poţadovaná výška dotácie:  1.460 € 

 

Poţadovaná výška dotácie:   3.000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: príjem z podielu prijatej dane 500 €, sponzori 2.500 € 

Odporúčaná výška dotácie : 200 € 

 

13. 

Predkladateľ                    OZ Literárny klub Rača 

Sídlo organizácie:         Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Antónia Maštenová 

Názov projektu:             Výroba prírodnej kozmetiky 

Projekt doručený dňa:     26.02.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 
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OZ Literárny klub Rača kladie vo svojej činnosti pri komunitnom stretávaní a pri kultúrnych 

akciách, či uţ prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch s deťmi a pod. dôraz na platformu 

neformálnosti  zameranú na mnohonásobné  duševné obohatenie. 

Snaţia sa rozvíjať  miestne tradície a upevňovať  račianske povedomie v rámci miestnej 

občianskej komunity. Zreteľ kladú najmä na deti a mladú generáciu ako nástupcov a 

nositeľov týchto hodnôt. 

Opis projektu: 

Projekt „Výroba prírodnej kozmetiky“ zahŕňa 2 workshopy, počas ktorých si cca 50 

účastníkov vlastnoručne vyrobí a osvojí recept na pleťový olej, zubnú pastu a hydratačný 

krém. Bez zbytočných obalov, chémie a s nízkymi nákladmi sa naučia vyrábať prírodnú 

kozmetiku a tí, ktorí to absolvujú, môţu tieto zručnosti pouţívať ďalej. 

Poţadovaný účel: 

Autorský honorár za vedenie workshopu Výroba prírodnej kozmetiky 350,00 

Začiatok projektu:    apríl 2019 

Koniec projektu:    apríl 2019 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava – Rača 

Celkový rozpočet projektu:   500 € 

Poţadovaná výška dotácie:              350 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 500 €, 2017 - 700 €, 2018 - 920 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 150 € 

Odporúčaná výška dotácie: 150 € 

14. 

Predkladateľ                    OZ Literárny klub Rača 

Sídlo organizácie:         Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:        Ing. Antónia Maštenová 

Názov projektu:             Nordic walking-cesta ku zdraviu 

Projekt doručený dňa:     26.2.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

OZ Literárny klub Rača kladie vo svojej činnosti pri komunitnom stretávaní a pri kultúrnych 

akciách, či uţ prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch s deťmi a pod. dôraz na platformu 

neformálnosti, zameranú na mnohonásobné duševné obohatenie. 

Snaţí sa rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie v rámci miestnej 

občianskej komunity. Zreteľ kladie najmä na deti a mladú generáciu ako nástupcov a 

nositeľov týchto hodnôt. 

Popri divadielkach v prírode dávajú dôraz aj na športovú aktivitu Nordic walking, ktorú ako 

jediní prevádzajú v našej račianskej mestskej zóne. 

 

Opis projektu: 

Nordic walking ( ďalej NW), chôdza pomocou špeciálnych paličiek pod odborným dohľadom 

certifikovanej inštruktorky napomáha fyzickej kondícii celého tela, pomáha pri 

neurologických chorobách, zlepšuje kardiovaskulárny systém, zniţuje stres, pôsobí proti 

obezite. 

NW zapája aţ 95% svalov, čím je omnoho účinnejší ako beţná chôdza, ktorá aktivuje len 

50% svalov. Optimálna aktivita pre staršie vekové kategórie, ktoré majú obmedzené moţnosti 

športovania a je vhodná  aj pre deti. Nordic walking sa dá vykonávať za kaţdého počasia. 
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Nordic walking sa trénuje v skupine ideálne cca 5-6 osôb. Na to, aby inštruktor  záujemcom 

vysvetlil základy nordic walking čiastočne v teoretickej, ale hlavne praktickej rovine, treba 

opakovať s účastníkmi aktivitu 8-9x. Nordic walking je opakujúca sa aktivita, ktorá vedie k 

tomu, aby sa nové a nové skupiny priučili jej  základom a posúvali ju ďalej medzi ľudí. 

Odhadom bolo zaškolených cca 50-60 ľudí, vrátane dôchodcov, detí i celých rodín. 

Poţadovaný účel: 

Autorský honorár za lekcie Nordic walking 420,00 

 

Začiatok projektu:    apríl 2019 

Koniec projektu:    august 2019 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava Rača – Karpaty,  

Celkový rozpočet projektu:   530 € 

Poţadovaná výška dotácie:              420 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 500 €, 2017 - 700 €, 2018 - 920 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 110 € 

Odporúčaná výška dotácie: 150 € 

 

15. 

Predkladateľ:                     AD-ae, občianske zdruţenie  

Sídlo organizácie:               Pri Šajbách 1, 831 03 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          David Kostlán 

Názov projektu:                  Fusion Rača 2019 

Projekt doručený dňa:       26.2.2019 

 

 

Cieľom zdruţenia je podpora a rozvíjanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a umeleckých 

aktivít na miestnej a lokálnej úrovni pre cieľové skupiny mládeţe, mamičiek s deťmi a celé 

rodiny bývajúcich v Bratislave -  Rači a predovšetkým v časti Východné. 

Hlavnými aktivitami Komunitného centra Ako Doma je hudobný klub Fusion pre tínedţerov, 

a letný tábor Fusion. 

 

Opis projektu: 

V rámci Komunitného centra Ako Doma si vyţaduje najviac investícií projekt Fusion. Kaţdý 

týţdeň sa tu stretávajú mladí študenti vo veku 13-18 rokov, s ktorými aktivisti OZ nacvičujú 

rock-popové piesne a učia ich hrať na hudobné nástroje. Dvakrát do roka organizujú koncert 

pre verejnosť, vţdy jeden v lete na konci školského roku a jeden v zime pred Vianocami. 

Finančné prostriedky potrebujú na nákup hudobnej a zvukovej techniky, ktorú si budujú. 

Chcú poskytnúť deťom moţnosť naučiť sa atraktívnou formou hrať na hudobné nástroje alebo 

spievať moderné piesne, ktoré počúvajú v rádiu alebo na internete. Projekt má aj preventívny 

charakter. Snaţia sa v mladých ľuďoch budovať sebavedomie a objavovať vlastnú hodnotu, 

robiť niečo zmysluplné. . 

 

Poţadovaný účel: 
Kombá na gitaru 2 ks               800,00 

Klávesy KORG KROME            1.100,00 

Elektroakustické gitary 2 ks 800,00 

Kamera GOPRO 350,00 

Projektor                500,00 

Príslušenstvo ku kamere a k projektoru                300,00 

Tlač plagátov, letákov, bannerov,  FB 200,00 
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Začiatok projektu:    január 2019 

Koniec projektu:    december 2019 

Miesto realizácie projektu:   Komunitné centrum Ako Doma,  

Celkový rozpočet projektu:   4.650 € 

Poţadovaná výška dotácie:              4.050 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 300 €, 2017 - 500 €, 2018 – 1.000 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje- členské 600 € 

Odporúčaná výška dotácie: 250 € 

 

16. 

Predkladateľ:                      Unkulunkulu, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:            Pri Vinohradoch 204, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Roman Poliak, Peter Podolský 

Názov projektu:           @hilma 

Projekt doručený dňa:        26.2.2019 

 

Občianske zdruţenie sa zameriava na. 

- Umeleckú tvorbu s dôrazom na prepájanie jednotlivých umeleckých médií (divadlo, 

tanec, výtvarné umenie) 

- Vzdelávanie v oblasti súčasného umenia 

- Budovanie podmienok a získavanie publika pre ďalšiu tvorbu 

 

 

Opis projektu: 

Inscenácia @hilma vzniká autorskou metódou z improvizácií a kompozície autorského 

materiálu a vyvrcholí premiérou a niekoľkými reprízami vo viacerých mestách na Slovensku ( 

Poprad, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Liptovský Mikuláš, Košice) a na divadelných 

festivaloch. 

Prínos pre MČ Rača: prezentácia na plagátoch, propagácia na instagrame, FB 

 

Poţadovaný účel:  
Autorské honoráre 1.000,00 

Nájom/prenájom interiérov na realizáciu 2.800 

Nájom/prenájom techniky na realizáciu 600,00 

Cestovné náklady 180,00 

Propagačné materiály 90,00 

Materiálové náklady 100,00 

Obstaranie hmotného majetku nutného na realizáciu 120,00 

Ubytovanie 210,00 

Začiatok projektu:   február 2019 

Koniec projektu:   december 2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Poprad, Nitra, Nové Zámky, Trnava, 

Liptovský Mikuláš, Košice) 

Celkový rozpočet projektu:  5.600 € 

Poţadovaná výška dotácie:  5.100 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu:  Príjmy zo vstupného 500 € 

Odporúčaná výška dotácie : 150 € 



 16 

17. 

Predkladateľ:                      Unkulunkulu, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:            Pri Vinohradoch 204, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Roman Poliak, Peter Podolský 

Názov projektu:           Projekt Deus 

Projekt doručený dňa:        26.2.2019 

 

Občianske zdruţenie sa zameriava na. 

- Umeleckú tvorbu s dôrazom na prepájanie jednotlivých umeleckých médií (divadlo, 

tanec, výtvarné umenie) 

- Vzdelávanie v oblasti súčasného umenia 

- Budovanie podmienok a získavanie publika pre ďalšiu tvorbu 

- Prispievanie k rozvoju „mladej“  
 

Opis projektu: 

Realizácii projektu Deus predchádza proces dôsledného štúdia dostupného materiálu, 

diskusie, zbieranie inšpiračného materiálu, v realizačnej fáze vznikne konkrétna podoba 

výsledného diela, prebehnú priestorové skúšky, následne premiéra vo zvolenom 

nedivadelnom priestore a reprízy vo viacerých mestách na Slovensku. 

Prínos pre MČ Rača: prezentácia na plagátoch, propagácia na instagrame, FB 

 

Poţadovaný účel:  
Autorské honoráre 1.500,00 

Nájom/prenájom interiérov na realizáciu             1.700,00 

Nájom/prenájom techniky na realizáciu             1.400,00 

Cestovné náklady 190,00 

Propagačné materiály 90,00 

Materiálové náklady 90,00 

Ubytovanie 430,00 

 

Začiatok projektu:   august 2018 – marec 2019 

Koniec projektu:   december 2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Senec, Nitra, Levice, Ţilina) 

Celkový rozpočet projektu:  5.800 € 

Poţadovaná výška dotácie:  5.400 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 

 

Iné zdroje financovania projektu:  Príjmy zo vstupného 400 € 

Odporúčaná výška dotácie :  200 € 

 

18: 

Predkladateľ:                       Zväz vyslúţilých vojakov gen.M.R.Štefánika 

Sídlo organizácie:     Detvianska, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Ľubomír Krampl 

Názov projektu:                    Modernizácie pamätnej siene gen.M.R.Štefánika 

Projekt doručený dňa:         27.2.2019 

  Zväz vyslúţilých vojakov gen. Milana Rastislava Štefánika je neziskové zdruţenie, ktoré sa 

zaoberá dokumentačnou, zbierkovou, muzeálnou, historickou a vzdelávacou činnosťou 

s dôrazom na vojenské dejiny na území Slovenskej republiky. 

 



 17 

Opis projektu 

Cieľom projektu je modernizovať zariadenie pamätnej siene Zväzu vyslúţilých vojakov gen. 

M.R.Štefánika SR (ďalej len ZVV) formou nákupu nových vitrín slúţiacich pre výstavu 

exponátov vojensko-historickej expozície a taktieţ modernizácia stolov a stoličiek. 

Modernizáciou zariadenia pamätnej siene je moţné vytvoriť priestor pre lepšiu prezentáciu tejto 

jedinečnej vojensko-historickej expozície, čo je súčasným reálnym prínosom aj pre MČ 

Bratislava-Rača, v ktorej ZVV dlhodobo pôsobí. 

 

Poţadovaný účel 
Vitríny pre exponáty 350,00 

Stoličky 350,00 

Stoly 650,00 

 

Začiatok projektu:    máj 2019 

Koniec projektu:    december 2019 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:   1.500 € 

Poţadovaná výška dotácie:              1.350 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje členské 150 €, 

Odporúčaná dotácia: 250 € 

19. 

Predkladateľ:                       Račiansky muzeálny spolok 

Sídlo organizácie:     Mudrochova 3, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            PhDr. Jana Maníková 

Názov projektu:                    Výstava o ţivote našich predkov v Rači 

Projekt doručený dňa:         27.2.2019 

 

Poslaním novozriadeného OZ Račiansky muzeálny spolok (ďalej RMS) je vytvárať podmienky 

na zachovávanie predmetov, technických zariadení, písomných i technických materiálov, 

zaznamenávania poznatkov o ţivote predkov a spomienok pamätníkov časov minulých v Rači. 

Hlavným cieľom je zriadenie Račianskeho múzea s galériou. 

 

 

Opis projektu 

Výstava o ţivote našich predkov v Rači sa bude realizovať v Nemeckom kultúrnom dome 

počas Račianskych hodov 3.5.-5.5.2019. Expozícia bude obsahovať: 

- račianska izba - zariadenie 

- expozícia v spolupráci s vinármi, ţelezničným múzeom na Rendezi, s Múzeom kultúry     

   karpatských Nemcov 

- obrazy V. Polakoviča, fotografie starej Rače (Ľ. Havlovič), fotografie novej Rače (p. Rebro) 

- výstava detských fotografií o Rači, výstava kresieb detí o Rači 

- súťaţ detských videí „ Ako vidím Raču 

- výstava ručných prác paličkovanej čipky 

- súťaţ „ Jahodový kvet“ 
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Poţadovaný účel 
Materiálno-administratívne zabezpečenie 80,00 

Propagácia – plagáty, web, FB, letáky, fotodokumentácia 100,00 

Honoráre pre konzultantov a lektorov 200,00 

Ceny a odmeny pre účastníkov súťaţí 100,00 

Odmeny pre pracovníkov nevyhnutných pri techn.zabezpeč. 100,00 

Občerstvenie a pitný reţim 80,00 

Tlač materiálov na výstavné bannery 300,00 

Odmeny pre animátorov a administrátorov 50,00 

Začiatok projektu:    november 2018 

Koniec projektu:    november 2018 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:   510 € 

Poţadovaná výška dotácie:              400 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2015 -     1.250 € 

2016 -        450 € 

2017 -        400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 110 €, 

Odporúčaná dotácia: 300 € 

 

20. 

Predkladateľ:                       OZ Rodinné centrum Ráčik 

Sídlo organizácie:     Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Ing. Zdenka Lenartová, PhD. 

Názov projektu:                    Tradičný lampiónový sprievod 

Projekt doručený dňa:         27.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské centrum Ráčik 

z iniciatívy mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného 

pre mamy, deti a celé rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača a Krasňany. Centrum 

funguje na dobrovoľníckej báze mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách určených 

pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. Rodinné centrum Ráčik tak môţe slúţiť obyvateľom 

MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného času. 

Opis projektu 

Lampiónový sprievod  je uţ tradičným podujatím v Rači. Kaţdoročne sa podujatia zúčastní 

asi 400 osôb a má veľký úspech. Celé rodiny si v rámci neho urobia prechádzku po 

Krasňanoch s krásnymi vysvietenými lampiónmi, následne si pozrú krátky  program a popri 

tom si pochutnajú na domácich koláčikoch, kapustnici a punči, ktoré pre nich pripravujú 

dobrovoľníčky RC Ráčik a ochotné maminy z celej Rače. Aj tento rok by chceli obohatiť 

podujatie o svetelnú show.  

Poţadovaný účel 
Honorár - svetelná show 300,00 

Materiál a organizačné zabezpečenie 50,00 

Kapustnica 50,00 

Lampióny 50,00 

Začiatok projektu:    november 2019 

Koniec projektu:    november 2019 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava-Rača 
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Celkový rozpočet projektu:   610 € 

Poţadovaná výška dotácie:              450 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 450 € , 2017 - 400 €, 2018 - 1.260 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 160 €, 

Odporúčaná dotácia: 100 € 

21: 

Predkladateľ:                       OZ Rodinné centrum Ráčik 

Sídlo organizácie:     Pekná cesta 9, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Ing. Zdenka Lenartová, PhD. 

Názov projektu:                    Aktivity v Ráčiku pre všetkých 

Projekt doručený dňa:         27.2.2019 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 

 

OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské centrum Ráčik 

z iniciatívy mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku priestoru určeného 

pre mamy, deti a celé rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača a Krasňany. Centrum 

funguje na dobrovoľníckej báze mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách určených 

pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. Rodinné centrum Ráčik tak môţe slúţiť obyvateľom 

MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného času. 

 

Opis projektu: 
Podstatou predkladaného projektu je udrţať a rozvíjať činnosť centra, zvýšiť kvalitu ponúkaných 

sluţieb a tým ponúknuť komunite rodín s malými deťmi v Rači stretávať a spoznávať sa. 

Aktivity, ktorú chcú realizovať počas roka: 

1. Karneval v maskách (uskutočnené 20.2.2019) 

2. Hľadanie vajíčok 

3. Tvorivé dielne pre deti a mamy 

4. Prednášky pre rodičov v Ráčiku 

 

Poţadovaný účel: 

Karneval-divadlo Makile 250,00 

Materiál  na Tvorivé dielne 150,00 

Hľadanie vajíčok ((občerstvenie, materiál) 80,00 

Prednášky                  200,00 

 

Začiatok projektu:    február 2019 

Koniec projektu:    jún  2019 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava - Krasňany 

Celkový rozpočet projektu:    1 000 € 

Poţadovaná výška dotácie:                  680 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

2016 - 450 € , 2017 - 400 €, 2018 - 1.260 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 320 € 

Odporúčaná dotácia: 150 € 
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22. 

Predkladateľ:                      Krasňanko, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:               Kadnárova 72, 83153 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Mária Štefánková 

Názov projektu:         Spoznávame, čítame, tvoríme  

Projekt doručený dňa:        27.2.2019 

Krasňanko vzniklo z potreby rodičov, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie 

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

tzv.Montessori pedagogika. Krasňanko funguje v prenajatom rodinnom dome na Hruškovej 

ulici v Rači. 

 

Opis projektu: 

Dotáciu ţiadajú na návštevy zaujímavých podujatí, náučných výstav, alebo miest v prírode. 

Časový harmonogram: 

3/2019 Marec – Mesiac knihy, nákup nových kniţiek, nákup výtvarných pomôcok 

3-4/2019 – Návšteva 2 koncertov v Slovenskej filharmónii 

4-7/2019 – Výlety za poznaním 

3-7/2019 – Výtvarné aktivity s deťmi 

 

Poţadovaný účel: 
Návšteva Slovenskej filharmónie – vstupné 2x 100,00 

Návšteva Slovenskej filharmónie – doprava 2x 150,00 

Návšteva výstavy/múzea  - vstupné 25,00 

Návšteva výstavy/múzea  - doprava 50,00 

Výtvarné potreby 75,00 

Náučné knihy 10 ks 100,00 

Začiatok projektu:   marec 2019 

Koniec projektu:   august 2019 

Miesto realizácie projektu:  Krasňanko, Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  700 € 

Poţadovaná výška dotácie:  500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

2016 - 850 € , 2017 – 2.075 €, 2018 - 1.070 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: 200 € 

Odporúčaná výška dotácie : 150 € 

23. 

Predkladateľ:                      Divadlo Endorfín 

Sídlo organizácie:               Dorastenecká 11, 83106 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Jarmila Faklová 

Názov projektu:         „S brokovnicou na manţela“ – divadelná hra 

Projekt doručený dňa:        28.2.2019 

OZ „Divadlo Endorfín“ bolo zaloţené za účelom vytvárania priaznivých podmienok  

na realizáciu divadelných predstavení pre deti, mládeţ a seniorov. Cieľom zdruţenia je 

podpora a rozvíjanie kultúrnych a umeleckých aktivít, prezentácia ochotníckeho divadla na 

prehliadkach a festivaloch. Svoju činnosť realizuje v prenajatých priestoroch KS Ţarnovická, 

ktoré im MČ poskytla do nájmu za symbolické 1 €/ m2. 
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Opis projektu: 

Príprava a naštudovanie scenára, herecká príprava, príprava kulís, rekvizít, zaobstaranie 

technického vybavenia. 

Poţadovaný účel: 
Audiotechnika 800,00 

Osvetľovacia technika                450,00 

Kostýmy                400,00 

Rekvizity 150,00 

Propagácia-tlačoviny 100,00 

Ostatné (preprava, ubytovanie) 100,00 

Začiatok projektu:   apríl 2019 

Koniec projektu:   december 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  2.000 € 

Poţadovaná výška dotácie:  2.000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 2018 - 500 € 

Iné zdroje financovania projektu: 0 € 

Odporúčaná výška dotácie : 450 € 

24. 

Predkladateľ:                      PanzerHaus, občianske zdruţenie 

Sídlo organizácie:               Vietnamská 25A, 821 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Matej Hlavatý 

Názov projektu:         Projekt rekonštrukcie strechy vojenskej pozorovateľne v 

Rači  

Projekt doručený dňa:        28.2.2019 

OZ PanzerHaus sa uţ vyše roka venuje renovácii vojenskej pozorovateľne v račianskych 

vinohradoch. Objekt a jeho okolie sa im po necelom roku podarilo zachrániť z havarijného 

stavu a radi by naďalej rozvíjali jeho potenciál. 

Opis projektu: 

Primárny cieľ projektu je izolovať strechu od ďalšej vlhkosti a zastaviť rozpad nosnej 

konštrukcie, aby mohol byť aj naďalej pouţívaný. 

 

Poţadovaný účel: 
Vonkajšia hydroizolácia strechy 1.500,00 

Inštalácia stropnej omietky určenej na exteriér 1.500,00 

Začiatok projektu:   máj 2019 

Koniec projektu:   november 2019 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava - Rača 

Celkový rozpočet projektu:  4.170 € 

Poţadovaná výška dotácie:  3.000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné 1.170 € 

Odporúčaná výška dotácie : 0 €. 
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25. 

Predkladateľ:                      OZ Hudbou k srdcu 

Sídlo organizácie:            Vrbenského 1, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Beáta Vlková 
Názov projektu:                  Viedeň očami bratislavských detí 

Projekt doručený dňa:       28.2.2019 

Dotácia nespĺňa podmienky na pridelenie dotácie z rozpočtu mestskej časti v zmysle 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

neskorších predpisov,nakoľko OZ Hudbou k srdcu nevyúčtovali dotáciu za rok 2018 

v zmysle platného VZN! 
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5. Stanoviská stálych komisií  

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

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

 

    a)         starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre: 

- Asociácia pre vedu a mládeţ AMAVET vo výške    300 € 

(na projekt Denný tábor v Rači) 

- Asociácia pre vedu a mládeţ AMAVET vo výške    300 € 

(na projekt Deň detí s vedou v Rači)   

- Ţelezničný klub Nostalgia vo výške                      200€ 

- Terroir Rača, OZ vo výške      300 €   

- Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača vo výške    200 €  

- MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške     300 €   

- Vienok  vo výške                             300 € 

- Lesný klub Gaštanko vo výške      250 € 

- Račiansky spolok OZ vo výške      300 € 

- Bábky v nemocnici vo výške      200 € 

- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške     300 € 

- Školiesko, OZ vo výške          0 € 

- OZ Literárny klub Rača  vo výške     150 €   

(na projekt Výroba prírodnej kozmetiky)         

- OZ Literárny klub Rača  vo výške     150 € 

(na projekt Nordic Walking) 

- Unkulunkulu, OZ vo výške      150 € 

(na projekt „@hilma“) 

- Unkulunkulu, OZ vo výške      200 € 
(na projekt „Deus)“ 

- AD-ae, OZ vo výške                             250 € 

- Zväz vyslúţilých vojakov gen. M.R.Štefánika vo výške   250 € 

- Račiansky muzeálny spolok, OZ vo výške     300 € 

- Rodinné centrum Ráčik vo výške ( na projekt Lampiónový sprievod)                   100 € 

- Rodinné centrum Ráčik vo výške ( na projekt Aktivity v Ráčiku))                   150 €  

- Krasňanko, OZ vo výške                       150 € 

- OZ PanzerHaus, OZ vo výške           0 € 

- OZ Hudbou k srdcu  vo výške           0 € 

 

 

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

 

- Divadlo Endorfín vo výške      450 € 

 

 
 

A 
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Komisia školstva, kultúry, športu, pre podporu 

podnikania  a vinohradníctva 

 

      a)       starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre: 

- Asociácia pre vedu a mládeţ AMAVET vo výške    300 € 

(na projekt Denný tábor v Rači) 

- Asociácia pre vedu a mládeţ AMAVET vo výške    300 € 

(na projekt Deň detí s vedou v Rači)   

- Ţelezničný klub Nostalgia vo výške                      200€ 

- Terroir Rača, OZ vo výške      300 €   

- Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača vo výške    200 €  

- MO Matice slovenskej BA-Rača vo výške     300 €   

- Vienok  vo výške                             300 € 

- Lesný klub Gaštanko vo výške      250 € 

- Račiansky spolok OZ vo výške      300 € 

- Bábky v nemocnici vo výške      200 € 

- Račiansky vinohradnícky spolok vo výške     300 € 

- Školiesko, OZ vo výške          0 € 

- OZ Literárny klub Rača  vo výške     150 €   

(na projekt Výroba prírodnej kozmetiky)         

- OZ Literárny klub Rača  vo výške     150 € 

(na projekt Nordic Walking) 

- Unkulunkulu, OZ vo výške      150 € 

(na projekt „@hilma“) 
- Unkulunkulu, OZ vo výške      200 € 

(na projekt „Deus)“ 

- AD-ae, OZ vo výške                             250 € 
- Zväz vyslúţilých vojakov gen. M.R.Štefánika vo výške   250 € 

- Račiansky muzeálny spolok, OZ vo výške     300 € 

- Rodinné centrum Ráčik vo výške ( na projekt Lampiónový sprievod)                   100 € 

- Rodinné centrum Ráčik vo výške ( na projekt Aktivity v Ráčiku))                   150 €  

- Krasňanko, OZ vo výške                       150 € 

- OZ PanzerHaus, OZ vo výške           0 € 

- OZ Hudbou k srdcu  vo výške           0 € 

 

 

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

 

- Divadlo Endorfín vo výške      450 € 

 

 
 

A 

  
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, 

ţivotného prostredia a verejného poriadku 

     
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre 

spoluprácu s občianskymi zdruţeniami       


