
Materiál na rokovanie komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania 

a vinohradníctva MZ MČ Bratislava-Rača dňa 10.03.2020 

 

Spracoval:  Mgr. Angelika Bezděková, vedúca ŠÚ 

 

 

Názov materiálu: 

Návrh na schválenie dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača  č. 3/2016 z 13. decembra 2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým 

osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 5/2018 

 

 

Dôvodová správa 

V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2020 v oblasti školstva. určená suma 5 000,- Eur, z toho 

možno v prvom kole rozdeliť 75% z celkovej sumy, t. j. 3 750 Eur.  

 

Za oblasť školstva prijala MČ nasledovné žiadosti o dotáciu: 

 
 

Žiadateľ 
Dátum  
podania 

Názov projektu /účelu 
použitia dotácie 

Požadovaná  
výška 
dotácie 

Navrhovaná 
výška 
dotácie na 
schválenie 
komisii 

1 Združenie Veselá škola, 
o.z. (pri ZŠ s MŠ 
Komenského, Hubeného 
25) 

12.02.2020 Ku koreňom miest Brno a 
Bratislava 

1 300,- 700,- 

2 Rodičovské združenie pri 
Základnej škole, o.z. (pri ZŠ 
s MŠ Komenského, 
Hubeného 25) 

24.01.2020 Maľovaný skákací 
chodníček 

1 000,- 500,- 

3 TALK ADVERTISING s.r.o. 12.02.2020 Vzdelávacie kurzy 
o včelách pre triedy MŠ, ZŠ 
a SŠ 

2 350.- 700,- 

4 SRRZ-RZ pri Materskej 
škole Gelnická 34 

25.02.2020 Chránime sa pred 
slniečkom 

1 200,- 700,- 

5 CPPPaP 25.02.2020 Rastieme s deťmi 660,- 200,- 

6 OZ DHZ Bratislava-Rača 26.02.2020 Hasiči pre Raču 3 500,- 300,- 

7 ABCdu pre vzdelanie, oz 27.02.2020 Ako sa naučiť správne 
hospodáriť s peniazmi 

3 000,- 0,- 

8. Slovenský skauting,96 
Malokarpatský zbor 
Bratislava,oz 

26.02.2020 Akcia branné pre 1. Stupeň 
žiakov ZŠ J.A.K. 

625,- 0,- 

9. SRRZ-RZ pri Materskej 
škole Plickova 16 

28.02.2020 Lezieme a silnieme 1 014,- 650,- 

10. Krasňanko, oz 02.03.2020 Pracovné materiály 
a odborné školenia pre 

600,- 0,- 
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pedagógov 

11. Slovenský skauting,96 
Malokarpatský zbor 
Bratislava,oz 

26.02.2020 Príprava vedúcich skupín-
radcov 

500 0 

12. Základná škola 
s materskou školou 
J.A.Komenského 

15.1.2020 Maľovaný skákací 
chodníček 

1 000 0 

súčtový riadok 16 749,- 3750,- 

 
Na doplnenie podkladov sme oslovili: 

 

1 .TALK ADVERTISING s.r.o. 

2 .OZ DHZ Bratislava-Rača 

 

 

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky VZN 

 
1 Slovenský skauting,96 

Malokarpatský zbor 
Bratislava,oz 

26.02.2020 Príprava vedúcich skupín-
radcov 

500 § 2 ods. 1 

Dotácia sa 
poskytuje na 

podporu 
verejnoprospeš

ných 
služieb/účelov 

2 Základná škola 
s materskou školou 
J.A.Komenského 

15.1.2020 Maľovaný skákací 
chodníček 

1 000 § 1 ods. 1 
Poskytovanie 

dotácií je 
možné 

právnickým 
osobám, 
ktorých 

zakladateľom 
nie je mestská  
časť Bratislava-

Rača 

Žiadatelia o dotáciu boli overovaní v obchodnom registri prostredníctvom aplikácie 

oversi.gov.sk. Výpisy z OR sú súčasťou materiálu pri jednotlivých žiadostiach. 

 

1. SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole (Gelnická 34) 

2. SRRZ-Rodičovské združenie pri Materskej škole (Plickova 16) 

3. CPPPaP 

4. Občianské združenie  DHZ Bratislava-Rača 

5. Slovenská skauting,96-Makokarpatský zbor Bratislava, oz 

Pričom uvedení žiadatelia riadne existujú. 

Keďže register trestov pre právnické osoby nie je spustený, v dohode o poskytnutí dotácie 

bude uvedené vyhlásenie príjemcu, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 

subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 

a že v prípade, že sa vyhlásenie príjemcu ukáže ako nepravdivé, poskytovateľ od tejto dohody 

odstúpi a príjemca je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške, a to aj vtedy ak už bola použitá, čo 

i len čiastočne. 
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Materiál 

 
1. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Žiadateľ:             Združenie Veselá škola, oz 

          

Sídlo organizácie:        Hubeného 25,831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:         Mgr. Tatiana Kizivatová 
Názov projektu: Ku koreňom miest  Brno 

Dátum podania žiadosti:        12.02.2020 

Popis projektu: 

 Projekt je zameraný na prezentáciu ZŠ s MŠ J.A.Komenského  v partnerskej škole ZŠ s MŠ 
Chalabalová 575, Brno. Cieľom je exkurzia po historických stopách mesta Brno. Taktiež žiaci 
si pripravia workshop o Bratislave a Slovensku. Zúčastnia sa 16 žiaci 2. stupňa  ako odmena 
za celoročnú aktivitu pri zveľaďovaní prostredia a organizácií rôznych šk. aktivít. Po návrate 
by žiaci vystúpili na vyuč.  hodinách a v mimoškolskej činnosti a podelili sa o poznatky získané 
počas návštevy Brna.  

Peniaze by boli použité na ubytovanie, stravovanie, cesta vlakom, doprava, vstupy do múzeí, 
prezentačné predmety, darčeky. 

 
Časový harmonogram projektu: január- jún 2020 
Miesto realizácie: ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného a ZŠ s MŠ Chalabalová , Brno 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     1 570 € 
b) Požadovaná výška dotácie:      1 300,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

Pre OZ nebola poskytnutá dotácia z MČ Bratislava-Rača 
 

Odporúčaná výška dotácie:        700,-€ 
       
 
 
2. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 
Žiadateľ: Rodičovské združenie pri ZŠ Základnej škole, OZ 
Sídlo organizácie: Hubeného 25, 831 53 Bratislava 
Štatutárny zástupca:         Mário Tökei 
 
Názov projektu: Maľovaný skákací chodníček 
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Dátum podania žiadosti:        14.01.2020 

Popis projektu a použitia dotácie: 

Hlavným cieľom je rozvoj pohybovej aktivity žiakov, vytvárať pozitívny vzťah k pohybovým 
aktivitám. Pomáha rozvíjať kondičné a koordinačné schopností detí v Krasňanoch pri presune 
do školy, pri hre vonku. Maľovaný skákací chodníček môžu okrem detí a žiakov ZŠ s MŠ 
J.A.Komenského využívať aj deti z okolitých bytoviek. 
Peniaze by boli použité na zakúpenie farieb na asfalt a štetce. 
 
Časový harmonogram projektu:    november 2019- jún 2020   

Miesto realizácie projektu:  chodník pri ZŠ s MŠ J.A.Komenského 
 

Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:        1 000,-€ 
b) Požadovaná výška dotácie:        1 000,-€ 

 
 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača v posledných troch rokoch:  

2017   830,- 

 

Odporúčaná výška dotácie:                 500,- € 
 

 

 
3. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Žiadateľ: TALK ADVERTISING s.r.o. 
Sídlo organizácie: Čiernovodská 9, 821 07 Bratislava 
Štatutárny zástupca:         Martin Müller 
 
 Názov projektu: Vzdelávacie kurzy o včelách pre deti MŠ/ZŠ/SŠ 

Dátum podania žiadosti:        12.2.2020 

Vyučtovanie žiadosti za rok 2019      30.12.2019 ( komisia ŽP) 

Popis projektu: 

Pripravená hravá prednáška v spojení s priamou ukážkou a možnosťou sa takpovediac 
dotknúť včiel, by mala deťom zo ZŠ a MŠ, ale aj v prípade záujmu  i skupinám dospelých 
objasniť celoročné fungovanie včelárstva a jeho nezastupiteľnosť v prírode. 
Peniaze by boli použité na odbornú prednášku, omaľovánky, náklady spojené s prevádzkou 
úľov, med a jednorazové lyžičky na ochutnávanie. 
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Časový harmonogram projektu: január - december 2020 
Miesto realizácie         Obecná záhrada 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:        3 800,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:         2 350,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 
      2018   1 500,- 
      2019   1 300,- 
 

Navrhovaná výška dotácie:                 700,- € 
 
 
 
 
 
4. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Žiadateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  

                                                prevencie 

 
Sídlo organizácie: Hubeného ul. 25, Bratislava 831 53 
Štatutárny zástupca:         PaedDr. Jana Lednická 

 
 Názov projektu: Rasieme s deťmi 

Dátum podania žiadosti:        25.02.2020 

Vyúčtovanie žiadosti za rok 2019     30.12.20219 

 

Popis projektu: 

CCCPaP má dlhoročnú spoluprácu s račianskymi MŠ a ZŠ. Projektom chcú posilniť 
komplexnosť ponúknutých služieb v oblasti sociálnej hlavne medzi pedagógmi a zákonnými 
rodičmi. Zákonní zástupcovia prichádzajú do poradne často vyčerpaní s pocitmi zúfalstva 
a bezmocnosti, ktoré si spájajú s vlastným zlyhaním, čo vedie k nevhodnému prístupu 
k dieťaťu. Projektom chcú upevniť komplex služieb, ktoré odborníci v centre dokážu 
poskytnúť. Jedná sa o oblasti : zvyšovanie rodičovských zručností ( formou kurzu  filiálnej 
terapie) a zvyšovanie zručnosti pedagógov( formou špeciálneho kurzu filiálnej terapie). 

Peniaze by boli použité na materiálno-technické vybavenie určené deťom predprimárneho 
vzdelávania a primárneho vzdelávania- nákup notebook, kancelársky materiál, výtvarný 
materiál, cartrige. 
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Časový harmonogram projektu: marec 2020-december 2020 
Miesto realizácie projektu: priestory CCCPaP 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:        860,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:         660,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 
      2018   400,- 
      2019   180,- 
 
 Odporúčaná výška dotácie:                 200,- € 
 
 
 
 
5. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Žiadateľ: SRRZ-RZ pri Materskej škole Gelnická 34,831 06  Bratislava 

 
Sídlo organizácie: Gelnická 34, Bratislava 831 06 
Štatutárny zástupca:         Mgr. Katarína Siebnstich 

 
 Názov projektu: Chránime sa pred slniečkom 

Dátum podania žiadosti:        25.02.2020 

Popis projektu: 

Cieľom projektu je ochrana zdravia detí pred slnkom. Zatienená terasa sa bude využívať na 
hru detí, cvičenie a športové činnosti, rôzne aktivity zamerané na vzdelávanie detí. 
Vystúpenia , besiedky detí pre rodičov, divadelné predstavenie, karneval...Využívať ju budú 
nielen 140 detí z MŠ ale aj pre rodičov a súrodencov. 

Peniaze by boli použité na  nákup plachiet, kotviaci systém a práce, doprava. 
 
Časový harmonogram projektu: marec 2020-jún 2020 
Miesto realizácie projektu:  MŠ Gelnická 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     1 700,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:      1 200,- € 
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Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 
      2018   900,- 
 

Odporúčaná výška dotácie:                   700 ,- € 
 
       
 
6. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Žiadateľ: OZ DHZ Bratislava-Rača 

 
Sídlo organizácie: Detvianska 12, Bratislava 831 06 
Štatutárny zástupca:         Marcel Kadlečík- predseda 

          Mgr. Daniela Olenočinová 

 
 Názov projektu: Hasiči pre Raču 

Dátum podania žiadosti:        26.02.2020 

Popis projektu: 

Účelom dotácie je dovybavenie výstrojov a výzbroje pre deti a mládež, vrátane ochranných 
prostriedkov. Vedú hasičský krúžok v ZŠ Tbiliská Plamienok. Chceli by sa zúčastňovať so 
žiakmi cvičení, školení a hasičských súťaží. Radi by spravili prednášky už aj v MŠ spolu 
s ukážkami. Zároveň by rozvíjali so žiakmi aj dobrovoľnícku činnosť – čistenie potoka, sadenie 
stromčekov... 

 
Časový harmonogram projektu: počas celého roka 
Miesto realizácie projektu: MŠ, ZŠ okolie Rače 
 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     4 000,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:      3 500,- € 

 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 
      2019   1 000,- 
 
Odporúčaná výška dotácie:                 300,- € 
 
Podali si dotáciu aj za šport a kultúru 
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7. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Žiadateľ: ABCedu pre vzdelanie, OZ 

 
Sídlo organizácie: Hargašova 50, Bratislava 841 06 
Štatutárny zástupca:         Ing. Mária Okalová 

           

 
 Názov projektu: Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi 

Dátum podania žiadosti:        27.02.2020 

Popis projektu: 

Radi by robili prednášky na ZŠ v Rači pre 7.a 8. ročník, vedomostné kvízy v oblasti finančnej 
gramotnosti, ako získané vedomosti využiť v reálnych životných situáciách.  

 
Časový harmonogram projektu: apríl 2020- jún 2020 
Miesto realizácie projektu: ZŠ 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     3 300,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:      3 000,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

Odporúčaná výška dotácie:            0,- €    
 
 
 
8. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Predkladateľ: Slovenský skauting, 96 Malokarpatský zbor Bratislava, OZ 

 
Sídlo organizácie: Sadmelijská 1, Bratislava 831 06 
Štatutárny zástupca:         Daniel Bobovský 

           

 
 Názov projektu: Akcia branné pre 1. stupen ZŠ žiakov J.A.K. 

Dátum podania žiadosti:        27.02.2020 

Popis projektu: 

Cieľom projektu je pripraviť a zorganizovať akciu pre verejnosť -žiakov J.A.Komenského 
Hubeného 25. Akcia je zameraná na streľbu z luku, horolezectvo, prvá pomoc. 
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Finančné prostriedky by boli použité na nákup statického lana, ascender, tričká, odmeny, 
obväzy, tandem speed dvojitá kladka. 

 
Časový harmonogram projektu: máj 2020 
Miesto realizácie projektu: branné cvičenie v prírode 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     625,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:      833,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:  

Nebola poskytnutá   

 
Odporúčaná výška dotácie:         0,- €  

 

9. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

 

Žiadateľ: SRRZ-RZ pri Materskej škole Plickova 34, 831 06  Bratislava 

 
Sídlo organizácie: Plickova 16, Bratislava 831 06 
Štatutárny zástupca:         Ing. Zuzana Čerňanská 

 
 Názov projektu: Lezieme a silnieme 

Dátum podania žiadosti:        28.02.2020 

Vyučtovanie žiadosti za rok 2019      08.08.2019 

Popis projektu: 

V MŠ sa zameriavajú na  podporu rozvíjania aj hrubej motoriky, schopnosti prekonávať 
prekážky, posilňovať svalstvo celého tela. Najnovšie zistenia pediatrov a ortopédov 
poukazujú na fakt, že v populácií predš. veku pribúdajú deti s problémami pohybového 
aparátu. Rampa s lanom je jeden z prostriedkov pre aktívny a zdravý rozvoj detí. Je určený 
pre všetky vekové skupiny v MŠ. 

Peniaze by boli použité rampa s lanom 3 m z agátu a montáž rampy. 
 
Časový harmonogram projektu: jar 2020 
Miesto realizácie projektu: MŠ Plickova 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     1 217,30,- € 
b) Požadovaná výška dotácie:      1 140,-€ 
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Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

 
      2018   330,- 
      2019   800,- 
 
 
Odporúčaná výška dotácie:        650,- € 
 
       
10. ŽIADOSŤ O DOTÁCIU 

Žiadateľ:                    Krasňanko o.z. 

 
Sídlo organizácie: Hubeného 16, Bratislava 831 53 
Štatutárny zástupca:         Marta Štefánková 

 
 Názov projektu: Pracovné materiály a odborné školenia pre 

pedagógov 

Dátum podania žiadosti:        26.02.2020 

Vyúčtovania dotácie za rok 2019         25.2019, 13.12.2019 

Popis projektu: 

Pre pedagógov detského centra Krasňanko by zakúpili sadu pracovných materiálov k 
odborným školeniam. 
 
Časový harmonogram projektu: počas celého roka 
Miesto realizácie projektu: Krasňanko o.z. 
 
Rozpočet projektu: 

a) Celkový rozpočet projektu:     765,83 € 
b) Požadovaná výška dotácie:      600,- € 

 

Poskytnutá dotácia od mestskej časti Bratislava-Rača:   

     2017   2 075,- 
     2018   1 070,-    
     2019   1 000,- 
 
 
 

 Odporúčaná výška dotácie:         0,- € 
 
Podali si dotáciu aj za šport a kultúru 
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Návrh stanoviska Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu 
podnikania a vinohradníctva: 
 
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporúča MZ 
MČ Bratislava-Rača schváliť poskytnutie dotácií nasledovne: 
 
 
 

Žiadateľ 
Požadovaná  
výška dotácie (€) 

Odporúčaná 
výška dotácie 
KŠKŠaPPaV (€) 

1 Združenie Veselá škola, o.z. (pri ZŠ s MŠ 
Komenského, Hubeného 25) 

1 300,-  

2 Rodičovské združenie pri Základnej 
škole, o.z. (pri ZŠ s MŠ Komenského, 
Hubeného 25) 

1 000,-  

3 TALK ADVERTISING s.r.o. 2 350.-  

4 SRRZ-RZ pri Materskej škole Gelnická 
34 

1 200,-  

5 CPPPaP 660,-  

6 OZ DHZ Bratislava-Rača 3 500,-  

7 ABCdu pre vzdelanie, oz 3 000,-  

8. Slovenský skauting,96 Malokarpatský 
zbor Bratislava,oz 

625,-  

9. SRRZ-RZ pri Materskej škole Plickova 16 1 014,-  

10. Krasňanko, oz 600,-  

Súčtový riadok 15 249,00  

 
 
 


