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Návrh uznesenia

1.

Komisia finančná a majetková MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

odporúča
Starostovi MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie pre:

a)
-

Gymnastické centrum, o.z. - vo výške
Perun, o.z. - vo výške
Lasallian, o.z. - vo výške
Krasňanko, o.z. - vo výške

300,- €
300,- €
300,- €
300,- €

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

-

ŠK Krasňany, o.z. – vo výške
H&T Dance Company,, o.z. – vo výške
Šachový klub Krasňany, o.z. – vo výške
Futbalový klub Rača, o.z. – vo výške
House Of Power, o.z. - vo výške
BMX Klub Rača, o.z. – vo výške
LAMU, o.z. – vo výške
Športový klub LIDO, o.z. – vo výške
ŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. - vo výške

3.000,- €
1000,- €
650,- €
2.100,- €
1.000,- €
900,- €
500,- €
630,- €
400,- €

2. Dôvodová správa
Športové kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti športu predložili svoje
žiadosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 v znení VZN č. /2017 a 5/2008
Mestskej časti Bratislava-Rača o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám - podnikateľom. Splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN a nemajú
žiadne 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 pridelili žiadateľom sumu 39. 520. V druhom termíne disponujú členovia
komisie na prerozdelenie sumou 17. 480 €.
Jednej organizácii v jednom roku môže 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 požiadali sú tradičnými usporiadateľmi
športových podujatí a akcií na území našej MČ, v minulosti už o dotácie žiadali a podmienky
stanovené v dohodách o poskytnutí dotácie si plnili a následne splnili podmienky vyúčtovania
pridelenej dotácie v zmysle VZN 3/2016 v znení VZN č. /2017 a 5/2008.
Novými žiadateľmi o dotáciu, ktorí predložili svoje projekty sú občianske združenia Lamu
a Lasallian. V termíne bol doručený projekt aj od pani Ľudmily Kolesíkovej, ktorý však
nespĺňal podmienky platného VZN.
Najviac spolupracujúcimi združeniami pri organizovaní športových podujatí sú FK Rača a ŠK
Krasňany, ktoré bezodplatne poskytujú svoje priestory a H&T Dance Company, ktoré sa
bezodplatne zúčastňujú pri otváracom ceremoniáli viacerých športových podujatí.

3. Materiál
1.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Gymnastické centrum, občianske združenie
Wolkrova 47, Bratislava 851 01
Tibor Letko, predseda
Aj v lete BUĎ FIT s gymnastikou
24. 6. 2019

Opis projektu:
Občianske združenie vybudovalo v priestoroch hotela Barónka špeciálnu gymnastickú
telocvičňu. Telocvičňa bola zriadená za účelom poskytnutia deťom možnosť pohybovej
prípravy pod odborným vedením profesionálnych trénerov.
Počas letných prázdnin organizujú členovia klubu letné prázdninové tábory pre deti a mládež,
hlavne z Mestskej časti Bratislava-Rača, v čase od 8.00 do 16.00 h, na ktorých sa pod
dohľadom profesionálnych trénerov a dlhoročných pedagógov venujú špeciálnej pohybovej
príprave s prvkami gymnastiky, ktorá naučí mládež správne držať telo a tak prispeje
k prevencii pred civilizačnými chorobami ako je napr. skolióza. Intenzívny pohyb deťom
pomôže bojovať proti obezite - momentálne najzákernejšej civilizačnej chorobe. Pobyt
v kolektíve im vyplní čas, ktorý by eventuálne trávili v partiách na ulici, a zároveň
odbremenia rodičov od stresu. Hravou formou deti zdokonaľujú aj v základoch anglického
jazyka.
Mestskú časť Bratislava-Rača po prípadnom pridelení dotácie uvedú na webovej stránke ako
prispievateľa na tento projekt. Tým, že klub otvoril špecializovanú gymnastickú telocvičňu
pre deti a mládež ponúka obyvateľom Rače možnosti pohybovej prípravy detí a s tým spojené
benefity ako sú prevencia pred obezitou, cvičenia na správne držanie tela, vhodne vyplnený
čas mládeži a s tým spojený boj proti kriminalite a pod.
Požadovaný účel dotácie: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia
občianskeho zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie táborov,
občerstvenie pre účastníkov, ceny pre víťazov, uhradenie časti nájmu a preplatenie
energií.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. júl 2019
31. august 2019
MČ Bratislava-Rača
16.560 €
2.000 €
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2018 - 300,- €
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

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

ŠK Krasňany, občianske združenie
Riazanská 3, 831 03 Bratislava
Martin Horňák, predseda
Pomoc futbalu v Krasňanoch
24.6.2019

Opis projektu:
Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste
2/A. Je jeden z mála klubov pôsobiacich v tejto Mestskej časti Bratislava-Rača. Klub v
minulom ročníku pôsobil v 5. lige Obfz Bratislava-mesto. Členovia klubu sa starajú aj vďaka
podpore Mestskej časti Bratislava-Rača o celý športový areál, na ktorého údržbu získal
dotáciu od Mestskej časti Bratislava-Rača v prvom termíne. Po vzájomnej dohode medzi
vedením klubu a vedením klubu FK Rača je hracia plocha prevažne využívaná
mládežníckymi družstvami FK Rača na tréningový proces. Mužstvá FK Rača pravidelne
využívajú areál 5 dní v týždni. Počas letnej prípravy je ihrisko využívané aj seniorským
mužstvom FK Rača.
Členovia klubu sú vo väčšine obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Rača a celý chod klubu
hradia prevažne z vlastných zdrojov. Pôsobenie v 5. lige je pomerne náročné. Zabezpečenie
účasti v súťaži, poplatky zväzu sa pravidelne zvyšujú a materiálne vybavenie si vyžaduje
neustále doplnenie, aby klub vzorne reprezentoval Mestskú časť Bratislava-Rača, tak ako
doteraz.
Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie finančnej dotácie na čiastočné uhradenie nákladov spojených s pôsobením
v súťaži a to štartovné do súťaží, materiálno-technické zabezpečenie mužstva
a poplatkov futbalovému zväzu.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. júl 2019
31. december 2019
Pekná cesta 2/A
8. 500 €
4. 000 €
3. 000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 5.000 €
r. 2018 - 6.500 €
r. 2019 - 4.000 €
Dotácia z prvého kola bola na projekt „Za kvalitnejším športovaním“ vyúčtovaná podľa
zmluvných podmienok.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie.
3.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

H&T Dance Company, občianske združenie
Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava
Lucia Maniková, predseda
„Letné tréningové sústredenie“
27.6.2019

Opis projektu:
Misiou organizácie je poskytovať mladým ľuďom od najmladšieho veku až po dospelosť
podmienky na rozvoj fyzickej zdatnosti, pohybovej koordinácie cestou tanca, budovať
pozitívny vzťah k obci a mestu formou reprezentácie na súťažiach.
Vízia organizácie je patriť dlhodobo, či trvale k popredným tanečným klubom v SR so
schopnosťou úspešne reprezentovať obec, mesto, SR na medzinárodných tanečných
podujatiach. Tanečný klub H&T pôsobí na území MČ Bratislava-Rača už 21 rokov,
v súčasnosti združuje cca 90 tanečníkov z Rače, Krasnian a Východného. 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. Pri tréningoch sa zameriava aj na
balet, gymnastiku a akrobaciu.
Klub sa zúčastňuje na tanečných súťažiach na SR i v zahraničí, úspešne reprezentuje Raču,
Bratislavu i SR - patrí na popredné miesta v celoslovenskom rebríčku skupín zameraných na
moderný tanec. Tanečníci klubu sú mnohonásobní Majstri Európy a sveta.
Klub svojou činnosťou významne prispieva k práci s deťmi a mládežou už takmer 20 rokov,
rozvíja ich športovú zdatnosť, umelecké a hudobné cítenie a rozvíja ich tímovú spoluprácu a
súčasne svojou účasťou na súťažiach všetkých úrovní úspešne reprezentuje MČ Rača,
Náklady na túto činnosť sú vysoké, v najväčšej miere ich znášajú rodičia tanečníkov.
Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie
na uhradenie časti nákladov spojených s účasťou na letnom športovom sústredení
v Patinciach a to na ubytovanie, stravu, odmeny pre účastníkov a materiálne vybavenie.
Začiatok projektu:
1. august 2019
Koniec projektu:
31. august 2019
Miesto realizácie projektu:
Svätý Jur
Celkový rozpočet projektu:
9. 000 €
Požadovaná výška dotácie:
1. 000 €
Odporúčaná výška dotácie:
1. 000 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 2 000 €
r. 2018 - 2 800 €
r. 2019 - 2 000 €
Dotácia z prvého kola na projekt H&T CUP POD HVIEZDAMI bola vyúčtovaná podľa
zmluvných podmienok.
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
4.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Perun, občianske združenie
Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51
Rastislav Uličný, predseda
Račiansky kros Jeseň 2019.

Opis projektu:
Poslaním občianskeho združenia PERUN o.z. je podpora všeobecne prospešných služieb
verejnoprospešných účelov. Naším zámerom je robiť osvetu a napĺňať záujmy a záľuby
občanov predovšetkým v oblasti telesnej kultúry, duchovného rastu a využívania voľného
času. Od roku 2015 organizujú, spoluorganizujú a podporujú bežecké podujatia pre deti,
mládež a rekreačných aj výkonostných bežcov. Snažia sa im vytvoriť podmienky, aby sa im
behanie a šport ako taký zapáčil a venovali sa mu či už pre radosť a naplnenie ich voľného
času, pre zlepšenie svojho zdravia, alebo výkonostne za účelom zlepšovania sa a
prekonávania svojich cieľov, prípadne vďaka reprezentácii zvýšili svoje národné povedomie a
vlastenectvo. Hlavným pravidelným športovým podujatím združenia sú lesné behy Račiansky
kros, ktorý vznikol v roku 2012 a od roku 2017 sa koná 3x ročne (zima, leto, jeseň).
Račiansky kros má za sebou 11 úspešných podujatí (2012-2019) a má už svoje stále miesto
medzi lesnými behmi organizovanými na území Bratislavy v priebehu roka. Tento rok
zorganizovali členovia združenia už 2. ročník zimnej edície, ktorý je súčasťou trilógie (zima,
leto, jeseň), takže účastníci si múžu odbehnúť trať Račianskeho krosu v 3 rôznych ročných
obdobiach. V roku 2018 pridali aj kratšiu 9 km trať s vyhlásením výsledkov na základe
vekového hendikepu, čím sme docielili, že bežci neprekonávali len svoj nameraný čas, ale
zohľadnil sa ich výkon aj na základe ich aktuálneho veku (čím vyšší vek, tým nižší
koeficient). Už niekoľko rokov sú súčasťou podujatia aj detské behy, ktoré sú zdarma a ich

účelom je spropagovať beh a šport ako taký medzi mladou generáciou. Beh sa uskutoční dňa
27.10.2019.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho
zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, občerstvenie
pre účastníkov behu, ceny pre víťazov a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu
preteku.
Začiatok projektu:
1. október 2019
Koniec projektu:
30. október 2019
Miesto realizácie projektu:
MČ Bratislava-Rača
Celkový rozpočet projektu:
4. 670 €
Požadovaná výška dotácie:
1. 250 €
Odporúčaná výška dotácie:
300 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 500 €
r. 2018 - 600 €
r. 2019 - 650 €
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
Dotácia z prvého kola na projekt Račiansky kros zima a Račiansky kros jar bola
vyúčtovaná podľa zmluvných podmienok.
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
5.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Občianske združenie Lasallian
Čachtická 14, 831 06 Bratislava
Michal Bača, predseda
„Lasalliansky fest 2019- Rodičia deťom - Deň detí/podpora
športových aktivít"
26.06.2019

Opis projektu:
Občianske združenie Lasallian je dobrovoľné združenie rodičov, učiteľov, vychovávateľov
a priateľov lasallianskej mládeže, ktorej súčasťou sú aj žiaci Spojenej školy de La Salle.
Hlavnou činnosťou združenia je realizácia a podpora aktivít žiakov školy a kresťanskej
komunity v oblasti športu, kultúry a spoločenského života.
Občianske združenie sa podieľa na organizovaní Lasallianského festu na počas osláv
narodenia svojho patróna sv. Jána de La Salle. Lasalliansky fest je spojený s organizáciou
športového dopoludnia, na ktorom sa môžu deti zúčastniť rôznych športových disciplín.
Požadovaný účel: Predstavitelia občianskeho združenia prostredníctvom predloženého
projektu žiadajú poskytnutie finančnej dotácie na nákup cien pre víťazov, materiálnotechnické vybavenie súťaží a občerstvenie počas priebehu súťaží.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. jún 2019
30. Jún 2019
SŠ de La Salle
650 €
300 €
300 €

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2% z daní, sponzorské
príspevky.

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

BMX klub Rača, občianske združenie
Hečkova 3, 831 51 Bratislava
Ing. Mikuláš Rapčan, predseda
Usporiadanie pretekov Slovenský pohár BMX a Račiansky
pohár v BMX a MTB pre registrovaných a neregistrovaných
športovcov.
2.7.2019 - poštou

Opis projektu:
BMX klub Rača je organizácia, ktorá združuje záujemcov o športové odvetvie bikros,
prípadne aj o ďalšie odvetvia cyklistiky.
BMX klub Rača, v súlade so svojimi možnosťami, vytvára svojim členom podmienky na
športovú prípravu (trénovanie) a na športovanie (výkonnostné a rekreačné), čím im
umožňuje aktívne trávenie voľného času a týmto spôsobom napomáha tiež k utužovaniu a
k ochrane ich zdravia. BMX klub Rača podporuje športovanie detí a mládeže ako jednej z
foriem ich zdravého vývinu, upevňovania ich zdravia a ich výchovy k aktívnemu tráveniu
voľného času a k zdravému životnému štýlu. BMX klub Rača organizuje a usporadúva
športové súťaže dospelých, detí a mládeže v BMX a v iných cyklistických odvetviach a
disciplínach, ako sú cyklotrial, horská cyklistika (MTB – four cross, trial, cross country a
pod.), cestná cyklistika, atď.
Cieľom projektu je usporiadanie pretekov v BMX v Mestskej časti Bratislava-Rača počas
Račianskeho vinobrania 2019.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie pretekov, nákup ocenení pre víťazov
a účastníkov pretekov a zdravotné zabezpečenie preteku, prípravu trate.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.september 2019
30. december 2019
MČ Bratislava – Rača, Hečkova 3
2. 000 €
900 €
900 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 900 €
r. 2018 - 900 €
r.2019 - 900 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské
príspevky.
Dotácia z prvého kola na projekt Usporiadanie pretekov Račiansky pohár v BMX
a MTB pre registrovaných a neregistrovaných športovcov v Mestskej časti BratislavaRača, na trati BMX, Hečkova ul., bola vyúčtovaná podľa zmluvných podmienok.
7.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Projekt doručený dňa:

Šachový klub Krasňany, občianske združenie
Cyprichova 28, 831 53 Bratislava
Mgr. Viktor Mikulášek, predseda

Doplnenie a obnova šachového materiálu na podporu súťaží,
na tréning, šachový krúžok a vzdelávanie, evidenciu partií
a riadenie súťaží.
19.6.2019

Opis projektu:
Šachový klub Krasňany je klub zaoberajúci sa propagáciou šachu na území Mestskej časti
Bratislava-Rača. Členovia vedú šachový krúžok pre deti na ZŠ s MŠ J. A. Komenského
a svoju klubovú činnosť vykonávajú v Krasňanskej besede. Členovia klubu sa zúčastňujú
súťaží riadených Slovenským šachovým zväzom a rôznych turnajov v zahraničí. V spolupráci
s Mestskou časťou Bratislava-Rača pravidelne organizujú šachový turnaj pre žiakov
základných škôl pod názvom Račianska Veža a v rámci Račianskeho vinobrania družobnú
šachovú súťaž so šachistami z rakúskeho Golsu.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
finančnú dotáciu na nákup nových šachových súprav, štartovného do súťaží a na
zabezpečenie účasti v šachových turnajoch.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

júl 2019
november 2019
Krasňanská beseda, ZŠ s MŠ Hubeného
650 €
650 €
650 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2016 - 500 €
r. 2017 - 950 €
r. 018 - 500 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje.
8.
Predkladateľ:
Názov projektu:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Projekt doručený dňa:

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, občianske združenie
Dlhodobý rozvoj florbalu detí a mládeže v mestskej časti
Rača organizované florbalovým extraligovým družstvom
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Kadnárová 23, 831 52 Bratislava
Adam Kalčok, predseda
19.6.2019

Opis projektu:
Rozvoj florbalu detí a mládeže v Mestskej časti Bratislava-Rača je organizované florbalovým
extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava. Pod vedením vyškoleného
florbalového trénera ponúkajú členovia klubu možnosť absolvovať tréningový proces 2x do
týždňa pre starších a 2x pre mladších nádejných račianskych florbalistov. Tréningy sa konajú
od konca septembra každý pondelok a stredu v telocvični na ZŠ Tbiliská. Aj v novom
školskom roku plánujú členovia klubu pokračovať v aktivitách začatých už v roku 2016,
ktorými sú rozvoj florbalu u račianskych detí a mládeže formou pravidelného tréningového
procesu, konajúceho sa v ich mestskej časti. Hlavný prínos predloženého projektu je v tom,
aby deti pritiahli k športu, ktorý je dnes veľmi populárny aj vďaka Slovenskom
organizovaných ženských Majstrovstiev Sveta v roku 2017 a čo je pre rodičov nemenej
dôležité, že tento šport je finančne nenáročný. Projekt začal v roku 2016 a momentálne už sa
na tréningoch zúčastňuje 30 detí a mládežníkov.
K zvýšeniu úrovne tréningového procesu je prospešné, že sa zakúpi chýbajúce florbalové
vybavenie, na ktoré dotáciu už obdržali (napríklad hokejky, dresy, loptičky a podobne). Klubu
by pomohlo, ak by finančné prostriedky žiadané v druhom dotačnom cykle mohli použiť na
zaplatenie prenájmov telocvične na Tbiliskej (prípadne inde, podľa potreby žiadateľa), alebo
aj na finančné ohodnotenie dobrovoľníkov.

V ďalšom školskom roku by rozšírili pôsobnosť aj na ZŠ s MŠ J. A. Komenského.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu
o dotácie na preplatenie časti nákladov spojených s účasťou v súťažiach, materiálnotechnické zabezpečenie klubu a hráčsku výstroj
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. september 2019
31. december 2019
MČ Bratislava-Rača, Bratislava,
5.670 €
1.500 €
400 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 - 500 €
r. 2018 - 600 €
r. 2019 - 400 €
9.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

House Of Power, občianske združenie
Pekná cesta 2/A, 831 54, Bratislava 35
Ján Šulek, predseda
Kondička odmalička, trénuj somnou mamička
3.7.2019 - poštou

Opis projektu:
Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste
2/A. V budove bývalej Jednoty si prenajalo priestory, ktoré prerobilo na telocvičňu určenú na
tréning boxu, Thajského boxu a iných úpolových športov. Členovia združenia sa venujú práci
s račianskou mládežou a obyvateľmi MČ Bratislava-Rača.
V priestoroch telocvične sa každý prostredníctvom výučby a výcviku úpolových športov pod
dohľadom fundovaných trénerov zapája nielen do boja proti kriminalite a civilizačným
chorobám, ale aj zlepšuje svoju fyzickú a psychickú kondíciu.
Cieľom projektu je rozvoj základných športových zručností detí už od malička so zapojením
mamičiek. Cieľovou skupinou sú mamičky na materskej dovolenke s detičkami do 6 rokov
s bydliskom v Mestskej časti Bratislava-Rača. Projekt je určený na rozvoj základných
športových zručností od malička zábavnou formou pre deti spolu s mamičkami, ktoré chcú
tiež zapracovať na svojej kondícii a súčastne sa chcú venovať svojim detičkám a efektívne
využiť čas strávený s nimi. Kurz bude prebiehať od septembra každý utorok a štvrtok
v doobedných hodinách v úpolovej hale na Peknej ceste.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu
finančnú dotáciu na nákup materiálneho vybavenia, a na propagáciu kurzu .
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. september 2019
31. december 2019
Pekná cesta 2/A, Bratislava, Slovensko, Thajsko
3.700 €
3.140 €
1.000 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2018 - 1500 €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

10.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:
Projekt doručený dňa:

Futbalový klub Rača, občianske zruženie
FK Rača, Černockého 2, 831 06 Bratislava
Branko Kovačič, predseda
Spojme sa pre futbal v Rači
26.6.2019

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 mládežnícka základňa.
Seniorské mužstvo pôsobí v najvyššej Bratislavskej lige a to v Majstrovstvách regiónu
Bratislava. Okrem pôsobenia v tejto náročnej súťaži sa mužstvo zúčastňuje aj súťaže
Slovenského pohára a rôznych turnajov. FK Rača pôsobí v športovom areáli na Černockého 2,
ktorý má v správe Mestská časť Bratislava – Rača.
Činnosť klubu prispieva k zmysluplnému vypĺňaniu voľnočasových aktivít a taktiež
k rozširovaniu možnosti relaxácie a oddychu obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača.
Náklady na údržbu areálu značne prevyšujú rozpočet futbalového klubu, a tým nezostávajú
klubu financie na optimálne zabezpečenie chodu klubu a materiálne vybavenie. Keďže
seniorské mužstvo patrí po nasledujúcej sezóne medzi najúspešnejšie bratislavské kluby a na
svoju stranu prilákalo nemalú fanúšikovskú základňu, je cieľom vedenia klubu pokračovať v
nastolenom trende a pokúsiť sa udržať dobré meno nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku.
Zabezpečenie chodu klubu je finančne náročné a tak sa obraciame na Mestskú časť
Bratislava-Rača o finančnú podporu formou dotácie.
Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú
poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s pôsobením seniorského mužstva
v súťaži, nákup jednotného oblečenia, nákup tréningových pomôcok, zabezpečenie
dopravy na stretnutia, zdravotné zabezpečenie a poplatky futbalovému zväzu.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1. január 2019
30. december 2019
Černockého ul. 2, 831 53 Bratislava
14. 500 €
4. 000 €
2. 100 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2017 9. 000 €
r. 2018 9. 000 €
r. 2019 15. 000 €
Dotácia z prvého kola na projekt Materiálno - technické zabezpečenie chodu klubu
Futbalový klub Rača bola vyúčtovaná podľa zmluvných podmienok.
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky,
dotácie od iných subjektov.

11.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

Športový klub LIDO
Babuškova 3, 82103 Bratislava
Mgr. Pavol Veininger, predseda
Zlepšenie tréningových
florbalovú mládež.

podmienok

pre

talentovanú

Opis projektu:
Športový klub LIDO bol založený v roku 2002 za účelom vykonávania športu a na účasť
športovcov na športových súťažiach. Hlavnou oblasťou záujmu klubu je športové odvetvie
florbalu. ŠK LIDO dlhodobo podporuje rozvoj mládežníckeho florbalu a so svojimi
mládežníckymi mužstvami je tradičnými účastníkmi súťaží v Bratislave. Účelom projektuje
jesnaha vytvoriť priaznivé podmienky na zapojenie detí hlavne z Mestskej časti BratislavaRača do športových aktivít, aby si osvojili vzťah k športu, a aby sa naučili pravidelne
kolektívne športovať bez toho, aby sa na nich a ich rodičov kládli vyššie finančné nároky než
je pre nich primerané. Pravidelná športová aktivita im okrem zručností získaných na
tréningoch napomôže získať a rozvíjať hodnoty športu, ako sú fair-play, kolektívny duch
alebo zodpovednosť a morálka.
Cieľom projektu je napomôcť deťom a mládežníkom stať sa zdravými a harmonickými
dospelými ľuďmi.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu požadujú zástupcovia klubu
dotácie na úhradu prenájmu telocvične na Spojenej škole Jána De La Salle a doplnenie
materiálneho vybavenia.
Začiatok projektu:
1. január 2019
Koniec projektu:
31. december 2019
Miesto realizácie projektu:
MČ Bratislava-Rača
Celkový rozpočet projektu:
5.150 €
Požadovaná výška dotácie:
4.300 €
Odporúčaná výška dotácie:
630 €
Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r. 2018 – 600 €.
Iné zdroje financovania projektu: Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.
12.
Predkladateľ:
Krasňanko o.z., občianske združenie
Sídlo organizácie:
Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Marta Štefánková, predseda
Názov projektu:
Zdravé nôžky – zdravý chrbát
Opis projektu:
Občianske združenie Krasňanko vykonáva svoju činnosť v prenajatom dome na Hruškovej
ulici. Združenie 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 združenia je poskytnúť deťom v predškolskom veku možnosť
spoznávať svet, rozvíjať sa po duševnej, ale aj telesnej stránke. Deťom v dnešnej dobe chýba
pohyb - trávia veľa času pozeraním elektronických médií, a to bohužiaľ už od najútlejšieho
veku. Z nedostatku pohybu vznikajú u detí problémy ako nadváha alebo nedostatočne
vyformovaná klenba chodidiel – tzv. ploché nohy. Preto je cieľom občianskeho združenia
vykonávať s detmi cviky na prevenciu plochonožia a aj vedenie detí k zdravému pohybu, aby
ich svaly boli dosť silné a deti mali dobré držanie tela. Preto plánujú v svojich priestoroch
osadiť prvky na cvičenia pomáhajúce odstraňovaniu uvedených chorôb oporného systému.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu
finančnú dotáciu na nákup rôznych druhov športového vybavenia a osadenie hracích
prvkov v priestoroch centra.
Začiatok projektu:
1.august 2019
Koniec projektu:
31. december 2019
Miesto realizácie projektu:
Mestská časť Bratislava - Rača
Celkový rozpočet projektu:
720 €
Požadovaná výška dotácie:
600 €
Odporúčaná výška dotácie:
300 €

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:
r.2017 – 2075 €
r. 2018 - 1070 €
r. 2019 - €
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

13.
Predkladateľ:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
Názov projektu:

LAMU občianske združenie
Bazova 3356/53, Chorvátsky Grob
Lucia Medveď Patáková, predseda
Beháme pre srdce

Opis projektu:
OZ LAMU organizuje charitatívne podujatie takého charakteru už druhý rok v priestoroch
amfiteátra v Rači. V roku 2018 sa zúčastnilo behu 400 bežcov, plus sa podujatia zúčastnilo
ďalších 300 nebežcov, pre ktorých bol pripravený kultúrny program v amfiteátri Rača.
Organizovali sa doplnkové športové akcie pre deti, ktoré boli zabezpečené firmami, ktoré sa
zaoberajú športovou výchovou detí. Podujatie podporili firmy hromadným prihlasovaním
svojich zamestnancov na beh. Celý výťažok zo štartovného vo výške 7.000,- EUR bol
odovzdaný na účet Nadácie detského kardiocentra. Beh priviedol okolo 700 ľudí do
priestorov amfiteátra v Rači pre ktorých boli pripravené stánky s občerstvením, kultúrny
program a starostlivosť a zábava pre deti.
Tohto ročný beh Beh pre srdce - Charitatívny beh pre Detský hospic Pod krídlami Dominiky
sa bude konať dňa 29. Septembra 2019 so štartom v amfiteátri v Knižkovej doline a súčasťou
bude bohatý kultúrny program.
Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu
finančnú dotáciu na zabezpečenie pódia s ozvučením, časomieru a štartovaciu bránu.
Začiatok projektu:
Koniec projektu:
Miesto realizácie projektu:
Celkový rozpočet projektu:
Požadovaná výška dotácie:
Odporúčaná výška dotácie:

1.september 2019
31. december 2019
Mestská časť Bratislava - Rača
12. 000 €
1. 000 €
500€

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača:
Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky.

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Žiadateľ
ŠK Krasňany Bratislava
Perun o.z., občianske združenie
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Futbalový klub Rača
HaT Company
Krasňanko,o.z.
Gymnastické centrum
LAMU, o.z.
Občianske združenie Lasallian
Šachový klub Krasňany
Ing. Ľudmila Kolesíková
Športový klub LIDO
BMX klub Rača
House of Power

IČO
37190151
42136971
30853672
31769756
30796041
42174309
42254302
51740974
30792142
30793793
30853036
30808774
50610261

Požadovaná Odporúčaná
suma (€)
suma (€)
4 000,00
3 000,00
1 250,00
300,00
1 500,00
400,00
8 000,00
2 100,00
1 000,00
1 000,00
600,00
600,00
2 000,00
300,00
1 000,00
500,00
300,00
300,00
650,00
650,00
200,00
0,00
4 300,00
630,00
900,00
600,00
3 140,00
1 000,00

Dátum podania
žiadosti
24.6.2019
2.5.2019
19.6.2019
28.6.2019
27.6.2019
1.7.2019
24.6.2019
24.6.2019
26.6.2019
19.6.2019
25.6.2019
4,03,2019
28.6.2019
30,06,2019
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