
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 
                              
_____________________________________________________________________ 
 

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkove Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 02.09.2019 
 

 

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 3/2016 v znení 

VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 

- oblasť sociálne veci 

 
 

Dôvodová správa 

Občianske združenia, neziskové organizácie  a spolky predložili svoje žiadosti 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. 

Všetky občianske združenia a spolky splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN a nemajú žiadne 

podlžnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

Na dotácie v sociálnej oblasti bolo v  schválenom rozpočte na rok 2019 vyčlenených 18.000,- €. 

(Funkčná klasifikácia: 1070, ekonomická klasifikácia: 642001). 

Podľa platného VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 sme v prvom kole rozdelili 

sumu 12.336,- €, čo predstavuje 68,54 %. V druhom kole je možné rozdeliť sumu 5.664,- €, čo 

predstavuje 31,46 %. Navrhujeme rozdeliť sumu 4 810, €. 

Všetci žiadatelia o dotáciu majú vysporiadané záväzky voči Mestskej časti Bratislava-Rača. Žiadatelia 

o dotáciu budú preverený na stránke www.oversi.gov.sk, ktorý slúži na poskytovanie výpisov z 

registrov (LV, RPO) prostredníctvom systému IS CSRÚ. 

 

 

1. Dotácia 

Predkladateľ: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 

Sídlo organizácie:       Sibírska 69, 831 02 Bratislava  

Štatutárny zástupca:       Mgr. Martina Betinová 

Názov projektu:      „Umenie dáva zmysel životu“      

Dátum doručenia žiadosti: 17.05.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  podľa zmluvných podmienok 
 

Popis projektu:  

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka poskytuje ošetrovateľské a sociálne služby na 

základe individuálnych plánov jednotlivých klientov, terapeutické služby. Od marca 2018 nadviazali 

spoluprácu s  Jednotou dôchodcov ZO so sídlom na Žarnovickej 7, Bratislava-Rača, v rámci 

prehlbovania integrácie medzi dvomi odlišnými svetmi ľudí. Svetom ľudí so zdravotným postihnutím 

a svetom seniorov. Pre seniorov vytvorili priestor na realizáciu, v rámci kreatívneho popoludnia 

v priestoroch DSS Sibírka. Počas výtvarného stretnutia si seniori majú možnosť vyskúšať rôzne 

výtvarné techniky ako prácu s keramickou hlinou, batikovanie, maľbu na hodváb, kresbu a maľbu na 

výtvarné plátno. Pre klientov, ktorí sú celoročne umiestnení v DSS Sibírka je to jedna z ďalších 

možností pravidelne sa stretávať so skupinkou ľudí z iného prostredia, v ktorom žijú. Plánujú výsledky 

kreatívnych stretnutí vystaviť na verejne dostupnej výstave. 
 

Požadovaný účel:  

- nákup keramickej hliny:  40,- € 

http://www.oversi.gov.sk/
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- nákup farieb-glazúry:    70,-€ 

- nákup hodvábu a farieb:   65,-€  

- nákup rámov na hodváb:   45,-€ 

- nákup maliarskeho plátna:   65,-€ 

- nákup farieb:      45,-€ 

 

 

Začiatok projektu: po schválení projektu a obdŕžaní finančnej podpory 

Koniec projektu:  december 2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  710,- €  

Požadovaná výška dotácie:      330,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 330,- € 

              rok 2017 -    0,- €  

              rok 2016 -    0,- € 

                                                                 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
  

Odporúčaná výška dotácie:     330 € 

(výška dotácie naviazaná na účel: nákup keramickej hliny, farieb-glazúry, hodvábu a farieb, rámov 

na hodváb, maliarskeho plátna, farieb) 

 

 

2. Dotácia 

Predkladateľ:                            Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Rača 

Sídlo organizácie:                     Hybešova 23, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:                Dušan Máťuš  

Názov projektu:                       „Týždenný rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách“ 

Dátum doručenia žiadosti:       12.06.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: 
SZI je združenie,  na pomoc zdravotne postihnutým občanom. Členovia sú telesne postihnutí občania 

a ich priatelia. Väčšina ľudí žije v Rači, Krasňanoch a na Východnom. Toto dobrovoľné  združenie, 

organizuje pre svojich členov rekondičné pobyty, poznávacie výlety po  Slovensku. Každoročne 

organizuje športové hry na Malom Slavíne. Spoločne sa stretávajú na členských schôdzach, zapájajú 

sa do brigády pri čistení okolia Kultúrneho strediska Žarnovická a obecnej záhrady. Dotáciu žiadajú na 

týždenný rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách. 
 

Požadovaný účel:  

- autobusová doprava:             1000,- €   
 

Začiatok projektu:                   29.09.2019 

Koniec projektu:                05.10.2019 

Miesto realizácie projektu:      Vysoké Tatry 

Celkový rozpočet projektu:     8972- €           

Požadovaná výška dotácie:    1.000,- € 
 

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

             rok 2017 - 500,- € 

             rok 2016 - 750,- € 
 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 
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Odporúčaná výška dotácie:  1.000,-€ 

(Výška dotácie naviazaná na účel: autobusová doprava) 

 

 

3. Dotácia 

Predkladateľ: Občianske združenie Odyseus 

Sídlo organizácie:       Haanova 10, 852 23 Bratislava  

Štatutárny zástupca:       Mgr. Dominika Jašeková 

Názov projektu:      „Chráň sa sám - terénna sociálna práca v uliciach Bratislavy“ 

Dátum doručenia žiadosti: 27.06.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:  v roku 2018 si žiadosť o dotáciu nepodali 
 

Popis projektu:  

Občianske združenie vykonáva terénnu prácu s užívateľmi/kami drog a ľuďmi pracujúcimi 

v sexbiznise už od roku 1997. Činnosť OZ je založená na prístupe „harm reduction“, ktorý vychádza 

z ľudsko-právnych princípov a má za cieľ ochranu verejného zdravia. V rámci projektu je vykonávaná 

terénna sociálna práca 4x do týždňa na 3 stanoviskách. Klienti a klientky OZ pochádzajú zo všetkých 

mestských častí Bratislavy. OZ plánuje tento rok rozšíriť svoje služby tiež o špeciálne kontajnery. 

V rámci výkonu terénnej sociálnej práce prebieha výmena použitých injekčných striekačiek za čisté 

a distribúcia zdravotného materiálu a pomôcok pre bezpečné užívanie drog. Okrem toho sociálne 

pracovníčky poskytujú sociálne poradenstvo a distribuujú info-edukačné materiály (brožúrky, časopis 

Intoxi). Účelom projektu je tiež sociálna pomoc marginalizovaným komunitám. 
  

Požadovaný účel:  

- výdavky na sociálnu asistenciu (vybavenie dokladov ako RL a OP, mobilný telefón na zabezpečenie 

komunikácie s klientmi/kami:                                                           50,- € 

- zneškodňovanie odpadu:          180,-€ 

- materiálne vybavenie do terénu (injekčné striekačky, zdravotnícky materiál):  1.000,-€ 

- spracovanie účtovníctva a miezd:          190,-€  
 

Začiatok projektu: 01.04.2019 

Koniec projektu:  31.12.2019 

Miesto realizácie projektu: Bratislava   

Celkový rozpočet projektu: 87.677,29- €  

Požadovaná výška dotácie:      1.420,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 0,- € 

             rok 2017 - 550,- €  

             rok 2016 - 500,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: Magistrát hlavného mesta Bratislavy, MPSVR SR, Active Citizen 

Fund, Nadácia pre deti Slovenska, MČ Ružinov, MČ Petržalka, príjmy z asignácie 2% z dane v roku 

2018, príjmy z vlastnej fundraisingovej činnosti. 

                                                                 

Odporúčaná výška dotácie:    1180 €  

(výška dotácie naviazaná na účel:, zneškodňovanie odpadu, materiálne vybavenie do terénu) . Na 

spracovanie účtovníctva a miezd nie je možné poskytnúť dotáciu a výdavky na sociálnu asistenciu. 
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4. Dotácia 

Predkladateľ:                        Depaul Slovensko n.o  

Sídlo organizácie:                  Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava  

Štatutárny zástupca:             Mgr. Jozef Kákoš                                                     

Názov projektu:                     „Strava a služby pre ľudí bez domova“ 

Dátum doručenia žiadosti:     01.07.2019 
 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:   v roku 2018 si žiadosť o dotáciu nepodali 
 

Popis projektu: 

Depaul Slovensko poskytuje sieť sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislave. Prevádzkujú 

nízkoprahovú nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, Útulok sv. Vincenta a sv. Lujzy pre chorých ľudí bez 

domova, zariadenie opatrovateľských služieb (ZOS), ošetrovňu sv. Alžbety a terénnu sociálnu prácu 

v Karlovej Vsi a v Dúbravke. Dotáciu plánujú využiť na zabezpečenie existenčných potrieb pre ľudí 

bez domova v nocľahárňach a v útulkoch a to hlavne na zabezpečenie stravy. V nocľahárňach 

poskytujú ľuďom bez domova nocľah, stravu, prístup k hygiene a šatstvu, sociálne poradenstvo 

a v prípade potreby aj základné sociálne poradenstvo. V útulkoch, ktoré sú určené pre chorých ľudí 

bez domova zabezpečujú celodennú starostlivosť, stravu, zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo 

a prístup k lekárom. 
 

Požadovaný účel:  

- zabezpečenie stravy v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul:          1.000,- € 

- zabezpečenie stravy pre útulky sv. Vincenta a sv. Lujzy:       1.000,- € 
 

Začiatok projektu:             01.07.2019 

Koniec projektu:                      31.12.2019           

 Miesto realizácie projektu:       Bratislava  

Celkový rozpočet projektu:      55.051,- €                                                  

Požadovaná výška dotácie:    2.000,- € 

 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača: rok 2018 - 0,- € 

             rok 2017 - 0,- € 

             rok 2016 - 0,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: dary od jednotlivcov, príspevky z grantov, od klientov, dotácie 

MPSVaR, dary od jednotlivcov. 
 

Odporúčaná výška dotácie:  2.000,-€                 

(Výška dotácie naviazaná na účel: zabezpečenie stravy v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul, 

zabezpečenie stravy pre útulky sv. Vincenta a sv. Lujzy) 

 

5. Dotácia 

Predkladateľ:                          Rodinné centrum Ráčik, občianske združenie  
Sídlo organizácie:                    Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava  

Štatutárny zástupca:               Michaela Regešová                                                     

Názov projektu:                      „Ráčik  miesto pre rodiny“ 

Dátum doručenia žiadosti:       01.07.2019 

 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok 
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Popis projektu: 

Podstatou predkladaného projektu je udržať a rozvíjať činnosť centra, zvýšiť kvalitu ponúkaných 

služieb a tým ponúknuť komunite rodín s malými deťmi v Rači stretávať a spoznávať sa. Z jednej časti 

prostriedkov by radi prispeli na organizovanie kreatívnych výtvarných dielní, ktoré sú obľúbenou 

aktivitou pre všetky vekové kategórie návštevníkov ich rodinného centra. Na jeseň a zimu plánujú 

zvýšiť tvorivé aktivity. Ďalej by chceli získať peniaze na neformálne stretnutie dobrovoľníčok, pozvať 

mamičky na bowling s malým občerstvením. 

 

Požadovaný účel:  

- materiál na tvorivé dielne:                     150,- € 

- team event – prenájom dráhy a topánok:      50,- € 

- občerstvenie:                                                    100,-€ 

 

Začiatok projektu:              01.07.2019 

Koniec projektu:                        31.12.2019           

Miesto realizácie projektu:        Bratislava  

Celkový rozpočet projektu:       450,- €                                                  

Požadovaná výška dotácie:     300,- € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Bratislava-Rača:   rok 2018 - 1260,- € 

           rok 2017 -   400,- € 

           rok 2016 -   300,- € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vstupné, 2% daní 

 

Odporúčaná výška dotácie:   300,-€                 

(Výška dotácie naviazaná na účel: materiál na tvorivé dielne, team event – prenájom dráhy a topánok, 

občerstvenie)  
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 Prehľad žiadateľov o dotáciu podľa VZN č.  3/2016 v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 5/2018 

 august  2019 

 

 Žiadateľ Celkový 

rozpočet 

projektu 

Požadovan

á výška 

dotácie 

Odporúča

ná výška 

dotácie 

Výška 

poskytnut

ej dotácie 

v roku 

2018 

1. Domov sociálnych služieb pre deti a 

dospelých Sibírka, rozpočtová 

organizácia:(nákup farieb-glazúry:  

nákup hodvábu a farieb, nákup rámov 

na hodváb, nákup maliarskeho plátna:  

nákup farieb, nákup keramickej hliny) 

710,- € 330,- € 330,- € 330,-€ 

2. Slovenský zväz invalidov ZO Rača : 
(autobusová doprava) 

4.000,- € 1.000,- € 1.000, € 1.100,-€ 

3. Občianske združenie Odyseus: 

(zneškodňovanie odpadu striekačiek, 

materiálne vybavenie do terénu 

(injekčné striekačky, zdravotnícky 

materiál) 

   87.677,29- € 1.420,- € 1.180 € 0,-€ 

4. Depaul Slovensko n.o  

(zabezpečenie stravy v Nocľahárni sv. 

Vincenta de Paul a Vincenta a sv. 

Lujzy) 

55.051,- € 2.000,- € 2.000 € 0,-€ 

5. Rodinné centrum Ráčik, o.z 
(organizovanie kreatívnych výtvarných 

dielní, občerstvenie pre mamičky –

dobrovoľníčky) 

450,-€ 300,-€ 300 € 1.260,-€ 

S P O L U  4.810€  
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Komisia finančná a majetková po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

a) starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu pre nasledovné organizácie: 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, rozpočtová 

organizácia (nákup farieb-glazúry: nákup hodvábu a farieb, nákup rámov na 

hodváb, nákup maliarskeho plátna:  

nákup farieb, nákup keramickej hliny) 

330,€ 

Rodinné centrum Ráčik, o.z (organizovanie kreatívnych výtvarných dielní, 

občerstvenie pre mamičky – dobrovoľníčky) 

300,€ 

 

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

 

Slovenský zväz invalidov ZO Rača (autobusová doprava) 1.000, € 

Občianske združenie Odyseus (zneškodňovanie odpadu striekačiek, 

materiálne vybavenie do terénu (injekčné striekačky, zdravotnícky 

materiál) 

1.180, € 

Depaul Slovensko n.o (zabezpečenie stravy v Nocľahárni sv. Vincenta de 

Paul a Vincenta a sv. Lujzy) 
2.000, € 

  

 
 


