MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA
Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ 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 kultúry
Dôvodová správa
Ku dňu 30.6.2019 bolo za oblasť kultúry prijatých 8 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Rača. Predkladatelia projektov predložili žiadosti 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 bolo v rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok
2019 vyčlenených 7.000 €. V prvom kole členovia komisie prerozdelili sumu 5.000,- €, čo
činilo 71,4 % z celkovej sumy za oblasť kultúry. Maximálna výška dotácie poskytnutá
jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30 % z celkovej čiastky
vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti na dotácie v rozpočtovom
roku na príslušný rok. Dotácie je možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému
príjemcovi na ten istý účel iba raz. Za oblasť kultúry môžu byť v druhom kole pridelené
dotácie vo výške 2.000,- €.
Z celkového počtu 8 podaných žiadostí, spĺňa ustanovenia príslušného VZN 8 žiadateľov,
ktorí majú voči MČ vyrovnané svoje záväzky.
Funkčná klasifikácia: 0820 Ekonomická klasifikácia: 642 002
1:
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Stanislav Fatul – ARTFatúľ, podnikateľ - fyzická osoba
Bukovinská 18/A, 831 06 Bratislava
Stanislav Fatul
Kniha Lysanthys II. – MUŽ Z RODU VLKA
24.06.2019

Stanislav Fatul sa od mladého veku venoval písaniu rôznych básničiek, krátkych príbehov,
pravidelne sa zúčastňoval literárnych súťaží ako napríklad aj Račiansky jahodový kvet - kde
získal ocenenie špeciálneho uznania. V štrnástich rokoch napísal svoj prvý fantasy román Dotyk
draka. Knižku vydal začiatkom roku 2018 na vlastné náklady bez pomoci vydavateľstva.
Posledných sedem rokov sa literárnej tvorbe venuje naplno a plánuje i do budúcna, pretože ku
knižkám, obzvlášť žánru fantasy má veľmi blízky vzťah.
Opis projektu:
Po dopísaní rukopisu dáva autor súbor na korigovanie a zároveň grafikovi na celkovú sadzbu
do tlače. Popritom sa grafik venuje príprave vizuálnej časti knižky, teda obálke. Keď sú
všetky tieto práce ukončené, zozbiera súbory potrebné pre tlač do fyzickej podoby.
Predpokladaný prínos druhej knižky by mal podľa očakávaní opäť pomôcť k záujmu mladých
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k čítaniu knižiek. Autor ako rodák z Rače aj v druhej knižke v stručnej biografii uvádza kde
žije, že je rodák z Rače a recenziu na prvú knižku mu poskytol populárny herec Marián
Miezga, tiež rodák z Rače. Cieľom autora je obohatiť v mestskej časti Rača jej literárnu sféru.
Tak ako pri prvej knižke, tak aj pri druhej výtlačok podaruje do račianskej knižnice.
Požadovaný účel:
Tlač knihy

1000,00

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

január 2019
november 2019
Bratislava-Rača
3 200 €
1 000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Dotácia v posledných troch rokoch nebola poskytnutá.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 2.200 €
Odporúčaná výška dotácie : 300 €

2.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Robert Hammer - Hospodársky Dvor
Kadnárova 36, 831 53 Bratislava
Robert Hammer
Betlehem
26.06.2019

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:
Dotácia nebola poskytnutá.
Opis projektu:
Vytvorenie živého betlehemu so zvieratami a figúrkami. Drevená konštrukcia obložená
drevom alebo ihličím, kolíska s dieťatkom, Jozef a Mária v kostýmoch v životnej veľkosti.
Pred Betlehemom budú pasúce sa živé zvieratá ako ovečky a drobná zver. Drevená
konštrukcia bude osvetlená lampami alebo bodovými svetlami. Ohrada s ovečkami je
z dreveného plotu vysokého 1,2 m.
Požadovaný účel:
Drevená konštrukcia
Figuríny a kostýmy

300,00
200,00

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:

20.12. 2019
31.12. 2019
Bratislava-Krasňany /v chate na farme, v priestoroch
ZUŠ alebo na súkromnom pozemku vo vinohradoch/.

Celkový rozpočet projektu:

1.000 €
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Požadovaná výška dotácie:

500 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Dotácia v posledných troch rokoch nebola poskytnutá.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 500 €
Odporúčaná výška dotácie : 200 €
3.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Ing. Viliam Almáši
Prachatická 1798/17, 960 01 Zvolen
Viliam Almáši
Maľovanie je čarovanie
27.06.2019

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:
Dotácia nebola poskytnutá.
Hlavným zameraním žiadateľa je poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie
a inzercie, prieskum trhu a verejnej mienky. Tiež organizovanie kurzov, školení a seminárov,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi. Vedenie účtovníctva
a sprostredkovateľská činnosť.
Opis projektu:
Projekt Maľovanie je čarovanie je súbor lekcií určených pre deti z Rače vo veku 3-10 rokov.
Prostredníctvom rôznych interaktívnych techník sa deťom sprostredkujú vybrané diela
slovenských a svetových výtvarníkov. Súčasťou každej lekcie je výtvarná tvorba detí
inšpirovaná dielom. Deťom je daná možnosť vyskúšať si rôzne vybrané techniky a postupy,
čo je dôležité pre rozvoj jemnej motoriky a osobnosti vo všeobecnosti. Výtvarné tvorenie
a spoznávanie výtvarných diel má veľký význam.
Požadovaný účel:
Výtvarný materiál
Reprodukcie výtvarných diel

500,00
100,00

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

september 2019
december 2019
Bratislava, RC Ráčik, Pekná cesta
1.000 €
600 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Dotácia v posledných troch rokoch nebola poskytnutá.
Iné zdroje financovania projektu: 400 €
Odporúčaná výška dotácie : 200 €
4.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Račiansky muzeálny spolok - RMS, OZ
Mudrochova 3, 831 06 Bratislava
PhDr. Jana Maníková
Račianske Vianoce v spomienkach starých rodičov
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Miesto realizácie projektu: Sála bývalej vinárne U kmotrov v budove Nemeckého
kultúrneho domu, Bratislava-Rača
Projekt doručený dňa:
27.06.2019
Vyúčtovanie dotácie za rok 2018:
Dotácia nebola poskytnutá.
Poslaním RMS je vytvárať podmienky na zachovávanie predmetov, technických zariadení,
písomných i technických materiálov, zaznamenávania poznatkov o živote predkov
a spomienok pamätníkov časov minulých v Rači.
Cieľom RMS je
- zriadiť Račianske múzeum s galériou,
- získať objekt pre múzeum s galériou, primeraný bohatstvu histórie, kultúry a umenia
v Rači,
- bádateľsko - výskumná činnosť na zdokumentovanie vývoja života v Rači a jej okolí,
- zhromažďovanie zbierkového fondu, týkajúceho sa každodenného i sviatočného života
v obci, vinárstva, voľnočasových aktivít, života okolo železnice, téma vysťahovalectva,
legionárov a iné,
- odborné a vedecké spracovanie, evidencia zbierkových predmetov, ich ošetrovanie,
reštaurovanie, odborné uloženie,
- sprístupňovanie zbierkových predmetov budovaním stálej expozície a realizáciou
krátkodobých výstav,
- tvorba a realizácia projektov zameraných na ochranu zbierkových predmetov,
- prezentovať zbierkový fond odbornými podujatiami, kultúrno – vzdelávacími
aktivitami, publikačnou a edičnou činnosťou a ďalšími kultúrnymi aktivitami šíriť
povedomie o histórii Rače
- posilniť spolunáležitosť Rače s rendezom, Krasňanmi a ďalšími novými časťami Rače
a ich obyvateľov,
- zvýšiť príťažlivosť mestskej časti ako vyhľadávaného cieľa pre návštevníkov
a turistov, ako „pridanú“ k produktom račianskych vinárov.
Opis projektu:
Projekt má za cieľ priblížiť súčasným obyvateľom Rače život počas najkrajších sviatkov
v roku, ako ich pripravovali, prežívali a vnímali Račania v minulosti. Cestou k tejto
prezentácii je vyhľadávanie a zber starých vianočných ozdôb, svetielok, stojanov na vianočný
stromček, betlehemov...
V sále bývalej vinárne U kmotrov organizátori pripravia výstavu, na ktorej budú zriadené
„miniexpozície“ vo forme častí račianskej izby s vianočnou výzdobou - stromček, betlehem,
výzdoba okien alebo sviatočného stola...
Súčasťou projektu bude vyhlásenie súťaže o najstarší betlehem, vyhlásenie súťaže
o perníkový betlehem, vyhlásenie súťaže o najlepší vianočný koláč, vyhlásenie súťaže
o najkrajšie vianočné perníky.
Súčasťou bude výstava starých vianočných pohľadníc z bohatej zbierky pohľadníc Račanky,
ktoré poskytne za týmto účelom organizátorom.
Detskí účastníci výstavy budú mať možnosť nakresliť vianočný obrázok so svojim vianočným
prianím, alebo ho priniesť so sebou, organizátori pripravia tabuľu, na ktorej budú obrázky
vystavené.
Organizátori pripravia diskusné skupiny pri šálke čaju alebo kávy, na ktorých si budú môcť
účastníci výstavy zaspomínať, ako Vianoce prežívali oni.
Požadovaný účel:
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Materiálno - administratívne zabezpečenie projektu
Propagácia projektu – webová stránka, FB, tlač, rozhlas,
plagáty, letáky, fotodokumentácia
Ceny a odmeny pre účastníkov súťaží
Občerstvenie a pitný režim pre organizátorov, lektorov
a pomocný personál
Tlač materiálov na výstavné banery – staré fotografie, texty
Odmeny pre animátorov a administrátorov
Honoráre pre konzultantov a lektorov
Odmeny pre pracovníkov nevyhnutných pri technickom
zabezpečení projektu - prevoz a prenos materiálu, benzín

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

100
50
100
80
150
120
150
50

jún 2019
december 2019
MČ Rača
1.900 €
800 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2019 - 300 €
Iné zdroje financovania projektu: sponzorstvo 1.100 €
Odporúčaná výška dotácie : 500 €

5.
Predkladateľ
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Občianske združenie Literárny klub Rača
Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava
Ing. Antónia Maštenová
Nordic walking-cesta ku zdraviu
28.6.2019

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok
OZ Literárny klub Rača pri kultúrnych akciách, prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch
s deťmi kladie dôraz na platformu neformálnosti v kontexte s mnohonásobným duševným
obohatením.
V rámci miestnej občianskej komunity sa snaží rozvíjať miestne tradície, a upevňovať
račianske povedomie. 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), severská chôdza pomocou špeciálnych paličiek pod odborným
dohľadom certifikovanej inštruktorky napomáha fyzickej kondícii celého tela, pomáha pri
neurologických chorobách, zlepšuje kardiovaskulárny systém, znižuje stres, pôsobí proti
obezite.
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NW zapája až 95% svalov, čím je omnoho účinnejší ako bežná chôdza, ktorá aktivuje len
50% svalov. Optimálna aktivita pre staršie vekové kategórie, ktoré majú obmedzené možnosti
športovania a je vhodná aj pre deti. Nordic walking sa dá vykonávať za každého počasia.
Vzhľadom k tomu, že Nordic walking si stále získava priaznivcov z okolia Rače, radi by
v ňom pravidelne pokračovali aj naďalej.
Celkovo by išlo o 30 hodinových lekcií s certifikovanou inštruktorkou Nordic walking.
Požadovaný účel:
Autorský honorár za lekcie Nordic walking
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

300,00

september 2019
november 2019
Bratislava Rača, račianske lesy, Karpaty
390 €
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2016 - 500 €, 2017 - 700 €, 2018 - 920 €, 2019 - 150 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 90 €
Odporúčaná výška dotácie: 0 €
OZ žiada dotáciu na rovnaký účel - Nordic walking - cesta ku zdraviu, ako žiadalo
v prvom kole poskytovania dotácií 2019, kedy im na tento účel bola poskytnutá dotácia
vo výške 150 €. V zmysle VZN MČ BA-Rača č. 3/2016 /§3, ods. 11/ o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, dotácie je
možné poskytnúť v jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na ten istý účel
iba raz.

6.
Predkladateľ
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Občianske združenie Literárny klub Rača
Fraňa Kráľa 16, 811 05 Bratislava
Antónia Maštenová
Knižná búdka
28.06.2019

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok
OZ Literárny klub Rača pri kultúrnych akciách, prezentáciách kníh, rozprávkových výletoch
s deťmi kladie dôraz na platformu neformálnosti v kontexte s mnohonásobným duševným
obohatením.
V rámci miestnej občianskej komunity sa snaží rozvíjať miestne tradície, a upevňovať
račianske povedomie. 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:
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Veľa mestských častí v Bratislave má už svoju búdku. OZ by rado pridalo k tomuto
užitočnému nápadu aj Raču. Do knižnej búdky bude môcť ktokoľvek priniesť knižku
a potešiť ňou budúceho čitateľa. Taktiež ktokoľvek si ju bude môcť zobrať, prečítať a znova
vrátiť do búdky, alebo si ju nechať. Cieľom je vyhľadať vhodnú lokalitu – možno naproti trhu
v Rači, kde je na druhej strane cesty trávnik a knižná búdka by sa tam dala dobre osadiť. Išlo
by o drevenú knižnú búdku. Takáto forma výmeny kníh funguje v Európe už dlhšiu dobu a je
veľmi populárna.
Požadovaný účel:
Materiál na výrobu drevenej knižnej búdky - drevo, lepidlo, lak, stĺpik

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

250,00

september 2019
november 2019
Bratislava - Rača
300 €
250 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2016 - 500 €, 2017 - 700 €, 2018 - 920 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 50 €

Odporúčaná výška dotácie: 200 €
OZ v projekte nekonkretizuje presné miesto osadenia Knižnej búdky, v prípade že
búdku budú chcieť osadiť, je potrebný súhlas vlastníka pozemku.
7.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Krasňanko, o. z.
Kadnárova 72, 83153 Bratislava
Mária Štefánková
Výlety za poznaním
01.07.2019

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 žiadajú na návštevy prírodných alebo kultúrnych zaujímavostí. Plánujú s deťmi
navštíviť Vodárenské múzeum, dielničky ručných prác organizované v ÚĽUVe alebo výstavu
v Slovenskej národnej galérii.
Časový harmonogram:
8/2019
- Stretnutie projektového tímu, plánovanie výletov
9-11/2019 - Výlety za poznaním
10-12/2019 - Návšteva Slov. filharmónie
9-12/2019 - Výtvarné aktivity s deťmi
9-12/2019 - Propagácia projektu s tým, že bol podporený dotáciou MČ Bratislava-Rača
12/2019 - Vypracovanie finančného vyúčtovania a záverečnej správy
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Požadovaný účel:
Návšteva Vodárenského múzea - doprava
Návšteva ÚĽUV, SNG - vstupné
Návšteva slovenskej filharmónie - vstupné 2 x
Návšteva slovenskej filharmónie - vstupné 2 x
Výtvarné potreby

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

100,00
50,00
50,00
50,00
50,00

marec 2019
august 2019
Krasňanko, Bratislava
500 €
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
2016 - 850 € , 2017 – 2.075 €, 2018 - 1.070 €
Iné zdroje financovania projektu: 200 €
Odporúčaná výška dotácie :100 €

8.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

OZ Priatelia Rače
Závadská 4, 83106 Bratislava
Ing. Viktor Bielko
Vrátenie sochy „Vychádzajúce slnko“ do Parku
J. M. Hurbana
28.06.2019

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018: podľa zmluvných podmienok
OZ Priatelia Rače sa snaží skoordinovať vrátenie sochy „Vychádzajúce Slnko“ naspäť z
depozitára galérie do Parku J.M. Hurbana na Detvianskej ul. Socha bola v parku umiestnená
v roku 1966 a v roku 1998 bola odvezená. Na jej mieste nebola vytvorená žiadna náhrada
a parku tak chýba centrálny dominantný prvok. Na jej vrátenie je potrebné vybudovať repliku
podstavca z betónu, previesť sochu na miesto a osadiť žeriavom.
Opis projektu:
1. Vybudovať repliku podstavca, na ktorom stála socha „Vychádzajúce slnko“ v Parku J. M.
Hurbana
2. Previesť sochu z depozitára a osadiť ju na podstavec
Repliku bude budovať stavebná firma a prevoz zabezpečí firma špecializujúca sa na
nadrozmernú prepravu. OZ Priatelia Rače bude celú akciu koordinovať, rovnako bude robiť
aj propagáciu akcie.
Park J.M. Hurbana je obľúbené miesto stretávania sa rodín s deťmi, najmä v letných
mesiacoch. S pomocou návratu výtvarného diela vznikne ešte atraktívnejší a kultúrnejší
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priestor kde sa budú ľudia radi stretávať a tým dôjde k budovaniu lepšej komunity
v Rači. Vrátenie sochy do parku zapadá do plánu mestskej časti revitalizovať park. Na
podstavci sochy bude umiestená tabuľka informujúca o autoroch, názve diela, roku, jej
príbehu a o sponzoroch.
Požadovaný účel:
Vybudovanie podstavca
Prevoz a osadenie sochy

Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:

2 000
1 500

september 2019
október 2019
Park J. M. Hurbana
10 000 €
3 500 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 0,- €
2016 - 450 €, 2017 - 950 €, 2018 - 950 €
Iné zdroje financovania projektu: Grant Ars Bratislaviensis 3 500 €
Odporúčaná výška dotácie : 500 €
OZ nepredložilo súhlas vlastníka pozemku s osadením repliky podstavca z betónu.
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