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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

 

 MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotácie v oblasti športu pre nasledovné organizácie: 

 

 

-  KOI - Rybársky klub Nepočujúcich,o.z. – vo výške      200,- € 

- Perun,o.z. – vo výške           300,- € 

- Perun,o.z. – vo výške           300,- € 

- Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o.z 

-   vo výške              300,- € 

- VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ,o.z.  - vo výške       300,- € 

-  OZ  KONE KRASŇANY – vo výške        300,- € 

- Slovenský skauting 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, o.z. 

   - vo výške          100,- € 

-  Slovenský skauting, 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, o.z.           

    - vo výške            100,- €  

-   LEONIDAS, o.z.   – vo výške           700,- € 

- ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, o.z.  – vo výške  2. 000,- € 

- ŠK Krasňany, o.z. – vo výške      4.000,- € 

- Klub priateľov futbalu KENGURA, ,o.z. – vo výške  8. 000,- € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. – vo výške             13. 400,- € 

- HαT Dance company ,o.z. – vo výške    2. 000,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške       500,- € 

- Klub pozemného hokeja Rača, ,o.z. – vo výške       500,- € 

- BMX Klub Rača, o.z. – vo výške         900,- € 

- CRAZY JUMP, o.z. – vo výške                1. 000,- € 

- ST Relax Rača, o.z. – vo výške      1. 500,- € 

- OZ  KONE KRASŇANY – vo výške        500,- €  

- Bratislavská šachová akadémia, o.z. – vo výške                  350,- €  

- OZ DHZ BRATISLAVA-RAČA – vo výške   1. 000,- €   
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2.  Dôvodová správa 

V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2020 v oblasti športu určená suma 51 000,- Eur, z toho 

možno v prvom kole rozdeliť 75% z celkovej sumy, t. j. 38 250 Eur.  

 

Za oblasť športu prijala MČ nasledovné žiadosti o dotáciu: 
 

P.č. Žiadateľ 

Dátum 

doručenia 

žiadosti 

Názov projektu / účelu 

použiatia dotácie 

Požadovaná 

výška 

dotácie (€) 

Navrhovaná 

výška 

dotácie na 

schválenie 

komisii 

1 
KOI - Rybársky klub 

Nepočujúcich 
27.01.2020 

Športovo-rybárske preteky  

FEEDER.  
930,00 200,00 

2 ŠK Krasňany Bratislava 13.02.2020 Rozhýbeme Krasňany 7.000,00 4.000,00 

3 Perun o.z., občianske združenie 27.02.2020 Račiansky kros ZIMA 2020. 1.500,00 300,00 

4 Klub priateľov futbalu Kengura 11.02.2020 

Udržanie kvalitných 

podmienok na športovanie 

račianskej mládeže. 

10.000,00 8.000,00 

5 
VŠK PdF UK Hurikán 

Bratislava 
27.02.2020 

Rozvoj florbalu detí a mládeže 

v Mestskej časti Bratislava-

Rača organizované 

florbalovým extraligovým 

družstvom VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 

3.000,00 300,00 

6 LEONIDAS 27.02.2020 
LEONIDAS CUP, Memoriál 

Janka Jakubca,  
1.500,00 700,00 

7 ST Relax Rača 11.01.2020 

Račianska liga v stolnom 

tenise a tréningový proces 

v klube ST Relax. 

2.000,00 1.500,00 

8 Futbalový klub Rača 18.02.2020 

Zabezpečenie materiálno-

technických prostriedkov pre 

jarnú časť súťažného ročníka 

2019/2020 

20.000,00 13.400,00 

9 
Bratislavská šachová akadémia,  

13.02.2020 
GPX Rača Open 2020, 

Šachový turnaj detí a mládeže 
350,00 350,00 

10 Perun o.z., občianske združenie 10.02.2020 Račiansky kros LETO 2020 1.150,00 300,00 

11 KPH Rača, o.z. 26.02.2020 

Účasť majstra Slovenskej 

republiky na pohári 

Európskych  majstrov / 

Eurohockey Club Challange I, 

Men/Lipovci 

3.500,00 500,00 

12 KPH Rača, o.z. 28.02.2020 
Materiálno-technické 

zabezpečenie pre deti a mládež   
2.300,00 500,00 

13 ŠK karate SEIWA, o.z. 20.02.200 Mládež a karate 2020 2.000,00 2.000,00 

14 Krasňanko,o.z. 02.03.2020 
Pohybové pomôcky nielen pre 

deti s PAS 
500,00 0,00 

15 HaT Company 28.02.2020 
H&T CUP POD HVIEZDAMI 

2020. 
2.000,00 2.000,00 

16 BMX klub Rača 28.02.2020 

Usporiadanie pretekov 

Slovenský pohár v BMX a 

MTB  

900,00 900,00 

17 IISA Slovakia, oz 19.02.2020 

IISA La Manche - materiálno 

technické zabezpečenie 

činnosti klubu 

2.500,00 0,00 

18 OZ DHZ Rača 26.02.2020 Hasičský šport 3.500,00 1.000,00 

19 Slovenský skauting 26.02.2020 Splav Moravy 2020 450,00 100,00 
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20 Slovenský skauting 26.02.2020 
Skalolezenie v Manínskej 

tiesňave 
450,00 100,00 

21 Crazy Jump,o.z. 03.03.2020  
Materiálno technické 

zabezpečenie klubu 
2.558,00 1.000,00 

22 OZ KONE KRASŇANY 03.03.2020  Detské tábory Leto 700,00 500,00 

23 OZ KONE KRASŇANY 03.03.2020  Športom k zdraviu 330,00 300,00 

24 
Klub športových potápačov 

Neptún 
03.03.2020  

Pravidelná tréningová činnosť 

Klubu športových potápačov 
1.800,00 300,00 

        70.918,00 38.250,00 

 

Požiadaný o doplnenie povinných príloh: 

Klub priateľov futbalu Kengura 

Futbalový klub Rača 

OZ DHZ Rača 

ŠK karate SEIVA, o.z. 

Slovenský skauting 

Neptún 

KPH Rača, o.z. 
 

Žiadatelia, ktorí nesplnili podmienky VZN: 
 

P.č. Žiadateľ 
Dátum 

podania 

Názov projektu / účelu 

použitia dotácie 

Požadovaná 

výška 

dotácie (€) 

Odôvodnenie 

  Permoníci 28.02.2020 
 Kešeriáda 2020 / 

materiálne vybavenie 
330,00 

Akcia sa 

neorganizuje v Rači 

a ani nemá s Račou 

nič spoločné  

  ŠK Pre Radosť 21.02.2020 
 Dračí kros 2020/ ceny pre 

účastníkov 
300,00 

Akcia sa 

neorganizuje v Rači 

a ani nemá s Račou 

nič spoločné 

  
Literárny klub 

Rača 
03.03.2020 

 Nordic walking  -cesta ku 

zdraviu/ honorár za 

lektorov 

490,00 

Porušenie VZN – bod 

14/D a spolok nemá 

v popise činnosti 

organizovanie 

športových podujatí 

 
 

Športové kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti športu 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. Splnili podmienky, ktoré vyžaduje VZN 

a  nemajú žiadne záväzky po lehote splatnosti voči Mestskej časti Bratislava-Rača. 

V schválenom rozpočte na rok 2010 sú v programe Šport, 9.3. Podpora športových klubov 

a organizácií vyčlenené finančné prostriedky vo výške 51. 000 €. 

V prvom termíne členovia Komisie školstva, kultúry, športu a pre podporu podnikania a 

vinohradníctva majú k dispozícii na prerozdelenie sumu 38.250 € čo je 75% z celkovej sumy 

51. 000 €. 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 platného VZN. 

Medzi žiadateľmi sa objavili aj nové združenia a to IISA Slovakia, Slovenský skauting, 96.-

Malokarpatský zbor Bratislava, OZ DHZ BRATISLAVA-RAČA a OZ KONE KRASŇANY. 



5 

 

Žiadatelia Občianske združenia Permoníci, ŠK Pre Radosť a Literárny klub Rača, nesplnili 

podmienky platného VZN. 

Najviac spolupracujúcim klubom s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri rôznych 

spoločenských a športových podujatiach je klub Združenie priateľov tanca H&T, členovia 

ktorého bezodplatne zabezpečujú otvárací ceremoniál rôznych podujatí. Občianske združenia  

Karate SEIWA, Kengura a  ST Relax Rača   sa pravidelne podieľajú na organizácii 

športových podujatí počas hodov a vinobrania a sú nápomocní pri organizovaní športových 

podujatí organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Rača. Občianske združenie  ŠK 

Krasňany ochotne bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych 

a športových akcií. 

Žiadatelia o dotáciu boli overovaní v obchodnom registri prostredníctvom aplikácie 

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

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. 

 

 

3.  Materiál 

 

1. 

Predkladateľ:  KOI - Rybársky klub Nepočujúcich, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Rajecká 32, 821 07 Bratislava-Vrakuňa 

Štatutárny zástupca: Lucia Mladá, predseda 

Názov projektu: Športovo-rybárske preteky  FEEDER.  

 

Dátum doručenia žiadosti : 27.01.2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 24.07.2019 

 

Opis projektu: 

KOI - Rybársky klub Nepočujúcich bol založený na rozvoj telesnej kultúry a športu 

orientovaného na rybársku činnosť s cieľom rozvíjania medziľudských vzťahov, priateľstva, 

osvetovú činnosť týkajúcu sa športového rybolovu a spolupráce s ďalšími klubmi. 

Rybársky klub nepočujúcich organizuje každoročne medzinárodnú súťaž nepočujúcich 

v športovom rybárstve, ktorej cieľom je rozvíjať priateľstvo, vzájomnú spoluprácu v športe a 

kultúre a spoznávať našu krajinu a zahraničie a umožniť tak znevýhodneným občanom 

stretávať sa za účelom športového a kultúrneho vyžitia. 

Cieľom projektu je usporiadanie rybárskych pretekov pre nepočujúcich rybárov nielen zo 

Slovenska, ale aj  zo zahraničia pod názvom CARP DEAF FEEDER 2020. 

Túto súťaž plánujú členovia združenie uskutočniť koncom  júla 2020 na súkromnom rybníku 

Rača v čase od 7.00 do19.00 h. Súťaž bude prístupná verejnosti. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

finančnú dotáciu na organizáciu tohto podujatia, nákup cien pre víťazov, poplatky 

spojené s organizáciou a prenájom rybníka. 

Začiatok projektu:     1. jún 2020 

Koniec projektu:   30. júl 2020 

Miesto realizácie projektu: súkromný rybársky rybník Na pántoch 
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Celkový rozpočet projektu:  790  € 

Požadovaná výška dotácie:  340  € 

Odporúčaná výška dotácie:  200  € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 200 € 

r. 2018 - 300 € 

r. 2019 - 200 € 

Iné zdroje financovania projektu: 2%,vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské 

príspevky. 

 

2. 

Predkladateľ:  Perun, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 

Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 

Názov projektu:  Račiansky kros ZIMA 2020. 

 

Dátum doručenia žiadosti : 27. 01. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 02. 07. 2019 

 

Opis projektu:  

Poslaním občianskeho združenia PERUN o.z. je podpora všeobecne prospešných služieb 

verejnoprospešných účelov. 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. Organizátori sa snažia  bežcom  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  aby vďaka  reprezentácii zvýšili svoje národné 

povedomie a vlastenectvo. Hlavným pravidelným športovým podujatím sú lesné behy 

Račiansky kros, ktorý vznikol v roku 2012 a od roku 2017 sa koná 3x ročne (zima, leto, 

jeseň). Mestskú časť Bratislava-Rača prezentujú  ako spoluorganizátora. Lesný beh ponúkne 

obyvateľom MČ Bratislava-Rača zúčastniť sa ďalšej športovej akcie a prípadne to spojiť aj s 

rodinným výletom, keďže sa celé podujatie bude organizovať priamo pri vstupe do mestských 

lesov (amfiteáter Knižková dolina). Taktiež možno pritiahne ľudí z iných mestských častí 

alebo okolia Bratislavy, ktorí radi športujú a trávia čas v lese. Račiansky kros má za sebou 13 

úspešných ročníkov (2012-2019) a má už svoje stále miesto medzi lesnými behmi 

organizovanými na území Bratislavy v priebehu roka. V roku 2017 zorganizovali 1. ročník 

zimnej edície, ktorý bol súčasťou trilógie (zima, leto, jeseň), takže účastníci si odbehli 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 docieli, že bežci neprekonávali 

len nameraný čas ale zohľadnil sa ich výkon aj pri aktuálnom  veku. Už niekoľko rokov sú 

súčasťou podujatia detské behy, ktoré sú zdarma a ich účelom je spropagovat beh a šport ako 

taký medzi mladou generáciou. V minulosti boli preteky vyhlasené Slovenským bežeckým 

spolkom za M-SR v krose (2017, 2018, 2019) a ako jedno z kôl Slovenskej bežeckej ligy 

(2017, 2018, 2019) a od roku 2019 aj Karpatského pohára v horskom behu. Taktiež členovia 

realizačného tímu pomáhajú  počas organizácie Račianskeho polmaratónu a Račianskej 

desiatky. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho 

zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, ktorý sa 

uskutočnil 02.02.2020 a to na občerstvenie pre účastníkov behu, ceny pre víťazov, 

prenosné WC  a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu preteku. 
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Začiatok projektu:   1. február 2020 

Koniec projektu:   30. marec 2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  2.6500 € 

Požadovaná výška dotácie:       930 € 

Odporúčaná výška dotácie:       300 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 500 € 

r. 2018 - 600 € 

r. 2019 - 1 000 € 

 

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

3. 

Predkladateľ:  Perun, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Hečkova 7463/24, Bratislava 831 51 

Štatutárny zástupca: Rastislav Uličný, predseda 

Názov projektu:  Račiansky kros LETO 2020. 

 

Dátum doručenia žiadosti : 10.02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 14. 05. 2020 

 

Opis projektu:  

Poslaním občianskeho združenia PERUN o.z. je podpora všeobecne prospešných služieb 

verejnoprospešných účelov. Zámerom je robiť osvetu a napĺňať záujmy a záľuby občanov 

predovšetkým v oblasti telesnej kultúry, duchovného rastu a využívania voľného času. 

Račiansky kros má za sebou 13 úspešných ročníkov (2012-2019) a má už svoje stále miesto 

medzi lesnými behmi organizovanými na území Bratislavy v priebehu roka. V roku 2017 

zorganizovali 1. Ročník zimnej edície, ktorý bol súčasťou trilógie (zima, leto, jeseň), takže 

účastníci si odbehli 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 

docieli, že bežci neprekonávali len nameraný čas ale zohľadnil sa ich výkon aj pri aktuálnom  

veku. Už niekoľko rokov sú súčasťou podujatia detské behy, ktoré sú zdarma a ich účelom je 

spropagovat beh a šport ako taký medzi mladou generáciou. V minulosti boli preteky 

vyhlasené Slovenským bežeckým spolkom za M-SR v krose (2017, 2018, 2019) a ako jedno 

z kôl Slovenskej bežeckej ligy (2017, 2018, 2019) a od roku 2019 aj Karpatského pohára 

v horskom behu. Taktiež členovia realizačného tímu pomáhajú  počas organizácie 

Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky . 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho 

zduženia žiadajú finančnú dotáciu na organizačné zabezpečenie preteku, ktorý sa 

uskutoční 14. 06. 2020 a to na občerstvenie pre účastníkov behu, ceny pre víťazov, 

prenosné WC  a materiálne vybavenie potrebné na organizáciu preteku. 

Začiatok projektu:   1. máj 2020 

Koniec projektu:   30. júl 2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača  

Celkový rozpočet projektu:  3 540 € 

Požadovaná výška dotácie:             1 150 € 

Odporúčaná výška dotácie:     300 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  
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r. 2017 - 500 € 

r. 2018 - 600 € 

r. 2019 - 1 000 € 

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

4.  

Predkladateľ:  ST Relax Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Karpatské nám 8., Bratislava 831 06 

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Hamran, predseda 

Názov projektu: Račianska liga v stolnom tenise a tréningový proces v klube 

ST Relax. 

Dátum doručenia žiadosti : 11. 01. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 11. 12. 2019 

 

Opis projektu:  

ST Relax  je  stolnotenisový klub sídliaci na území Mestskej časti Bratislava-Rača. Hlavnou 

činnosťou klubu  je podpora a športová činnosť stolných tenistov, zabezpečenie prípravy  vo 

všetkých vekových kategóriách a v neposlednom rade organizovanie športových podujatí pre 

deti a mládež. 

Svoju činnosť vykonáva v Národnom stolnotenisovom centre na Černockého ulici, kde 

poskytuje priestor pre záujemcov o stolný tenis pre širokú verejnosť a školskú mládež. 

Zúčastňuje sa pravidelných dlhodobých súťaží v rámci Bratislavského stolnotenisového zväzu 

a organizuje  pravidelné súťaže pre školskú mládež v rámci račianskej školskej ligy, s cieľom 

následne  zapojiť mládež do dlhodobých súťaží.  

Pripravuje  podujatia v rámci svetového dňa stolného tenisu v apríli 2020, turnaj osobností, a 

podobne. Klub je zároveň gestorom stolnotenisového krúžku na ZŠ Tbiliská, kde pravidelne 

športuje školská mládež. 

Je dôležité , aby sa toto populárne odvetvie športu zachovalo aj v Rači, nakoľko tu má sídlo aj 

Slovenský stolnotenisový zväz. Uvedené športové podujatia spolu so svojim sprievodným 

programom sú  vynikajúcou možnosťou prezentácie Rače nielen v Bratislave, ale aj smerom  

na celé  Slovensko.  Podujatia aj činnosť klubu budú  dostatočne medializované a logo 

mestskej časti sa bude uvádzať vo všetkých sprievodných tlačovinách a zároveň je celoročne 

prezentované aj v stolnotenisovej hale. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu zástupcovia občianskeho 

združenia žiadajú finančnú dotáciu na prenájmy stolnotenisovej haly, materiálno-

technické zabezpečenie  klubu a organizačné zabezpečenie turnajov. 

Začiatok projektu:   1. február  2020 

Koniec projektu:   15. december 2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  6 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2019 - 1000 € 

Iné zdroje financovania projektu:  Vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

5.   

Predkladateľ:                       LEONIDAS, občianske združenie 

Sídlo organizácie:                 Mudrochova 15, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Peter Jakubec, predseda 

Názov projektu:                   LEONIDAS CUP, Memoriál Janka Jakubca,  

                                               Stolnotenisový turnaj 
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Dátum doručenia žiadosti : 27. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 27. 11. 2019 

 

Opis projektu: 

LEONIDAS je občianske združenie, ktoré bolo založené za účelom organizovania športových 

aktivít pre širokú verejnosť, hlavne so zameraním na obyvateľov MČ Bratislava-Rača.  

Jeho členovia pravidelne, už viac ako pätnásť  rokov organizujú športové podujatia 

v hokejbale a vo futbale, určené pre partie obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Rača 

všetkých vekových kategórií. Spomínané akcie plánujú rozšíriť o turnaj v stolnom tenise. 

Okrem toho členovia združenia participujú na bežeckom podujatí Memoriál Janka Jakubca, 

čím významne prispievajú k dobrej organizácii tohto pre Raču významného bežeckého 

podujatia. 

Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na uhradenie prevádzkových nákladov spojených 

s organizáciou týchto podujatí, na nákup cien pre víťazov a organizačné zabezpečenie 

uvedených športových podujatí. 

Začiatok projektu:     1. január  2020 

Koniec projektu:   31. december  2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu:  2 600 €  

Požadovaná výška dotácie:  1 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:     700 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 -   800 € 

r. 2018 - 1000 €  

r. 2020 - 1000 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

6. 

Predkladateľ: ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, občianske združenie  

Sídlo organizácie:  Žarnovická 3, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Kayser, predseda 

Názov projektu:  Mládež a karate 2020 

 

Dátum doručenia žiadosti : 20. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 06. 12. 2019 

 

Opis projektu: 

 Karate klub SEIWA vznikol v roku 1989 ako občianske združenie. Je to nezisková 

organizácia. Od jeho vzniku pôsobí v Mestskej časti Bratislava-Rača. Tréningy klubu sa 

konajú v telocvični na ZŠ Tbiliská. V súčasnosti má klub 50 členov. Hlavným cieľom je 

systematická práca s mládežou, ktorej dávajú karate a bojové umenia možnosť rozvoja 

fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a zásad etiky karate 

a bojových umení. Väčšina členov klubu je vo veku od 6-17 rokov. Jedným z cieľov je u tejto 

vekovej skupiny v „dobe internetu a počítačov“ vytvoriť a udržať vzťah k športu 

a pohybovým aktivitám. Ďalšou činnosťou je organizovanie letných /týždňové/, jarných 

a jesenných /víkendové/ sústredení pre členov klubu. 

Karate, ktoré sa v klube  učí je v tréningovo - výchovnom procese zamerané na kompletnú 

fyzickú, psychickú a technickú prípravu, podporuje výchovu k húževnatosti, pracovitosti, 
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cieľavedomosti, úspešnosti, rodinným tradíciám, k úcte k starším a nadriadeným, ale aj 

národnej hrdosti. Preto ho dnes odporúčajú lekári ako šport pre mládež od 6. do 15. rokov. 

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť u detí trvalý návyk športovania ako zdravý životný štýl 

a upevňovať telesné a duševné zdravie. Nedostatok pohybových aktivít je často výsledkom 

nie úplne pozitívneho rodičovského vzoru, v rámci ktorého výrazne absentuje príklad 

aktívneho pohybového režimu. Viesť deti k športu a zapojiť do procesu aj ich rodičov je 

veľmi dôležité, pretože šport je najlepšou prevenciou proti súčasným civilizačným nástrahám. 

Významné poslanie projektu spočíva v tom, že vytvára motivačné faktory podporujúce a 

umožňujúce zapájanie detí a ich rodičov do systému prípravy. Myšlienka projektu zahŕňa 

najmä, aby naučili deti a mládež účelne tráviť svoj voľný čas. Vybrať si podľa svojich 

možností aktivity, naučiť sa orientovať v zmysluplnom trávení voľného času, vedieť 

odmietnuť ponuky nevhodne tráveného voľného času, zvládnuť využiť aktivity vo voľnom 

čase ako kompenzáciu stresových situácií a ako vedieť rozvíjať svoje záujmy individuálne, 

ale i v skupine. Aby vedeli zrealizovať svoju myšlienku, je potrebné vytvoriť optimálne 

podmienky, prispôsobiť sa modernej dobe a poskytovať deťom všetky prístupné moderné 

prostriedky vhodné k ich rozvoju. 

Klub organizuje v spolupráci s Miestnym úradom v Rači súťaž v karate Račiansky strapec. 

Súťaž sa koná počas Račianskeho vinobrania a patrí do oficiálneho programu športových 

a kultúrnych podujatí. Tento rok  sa bude  konať  už 29. ročník. 

Propagácia MČ Rača bude zabezpečená na oficiálnej stránke Karate klubu SEIWA  

www.seiwa.sk, na FB stránke klubu, ako aj na všetkých podujatiach organizovaných Karate 

klubom SEIWA.   

Požadovaný účel: Športový klub karate SEIWA prostredníctvom predloženého projektu 

žiada o poskytnutie dotácie na doplnenie materiálno technického zabezpečenia pre chod 

športového klubu venujúceho sa prevažne račianskej mládeži, organizovanie a účasť na 

seminároch a nájomné za tréningové priestory. 

 

Začiatok projektu:     1. január 2020 

Koniec projektu:   31. december 2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu:  3 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  1 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:  2 000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 1 000 € 

r. 2018 - 1 100 € 

r. 2019 - 1 500 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

dotácie BSK, 2% z daní. 

 

7. 

Predkladateľ:  ŠK Krasňany, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Riazanská  6, 831 03 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 

Názov projektu: Rozhýbeme Krasňany 

   

Dátum doručenia žiadosti : 13. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 13. 06. 2019 

 

Opis projektu:  
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Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste. Je 

jeden z mála klubov pôsobiacich v tejto časti Mestskej časti Bratislava-Rača.  Klub pôsobí v 

5. lige Oblastného futbalového zväzu. Na vlastné náklady sa stará o futbalový štadión, ktorý 

je prevažne využívaný mládežníckymi mužstvami FK Rača, na ktorom vykonávajú svoj 

tréningový proces. Okrem toho, je hracia plocha využívaná študentmi priľahlej školy ŠKIŠ 

počas vyučovania, ale aj verejnosťou na svoje športové aktivity. 

Členovia klubu spolupracujú s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri organizovaní športových 

akcií. Údržba areálu na Peknej ceste 2/A si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Hracia 

plocha je v prevažnej miere využívaná mládežníckymi mužstvami FK Rača, ktoré ju 

využívajú na svoj tréningový proces 5. dní v týždni. Zvýšeným pohybom po hracej ploche, 

dochádza k jej devastovaniu a zvýšeným nákladom na jej údržbu. Pravidelné kosenie, 

hnojenie a polievanie si vyžaduje obrovské finančné prostriedky, čo nie je možne zabezpečiť 

iba so zdrojov klubu ŠK Krasňany. Okrem údržby hracej plochy treba pravidelne udržiavať 

celý športový areál tak, aby zodpovedal nielen technickým, ale aj hygienickým normám. 

Hráči klubu sa pravidelne zúčastňujú športových akcií v Mestskej časti Bratislava-Rača ako 

spoluorganizátor. Od minulého roku, počas hodov personálne a materiálne zabezpečujú 

JURAVA Cup vo futbale, určený pre Raču a mužstvá zo združenia Jurava vo veku 9. rokov.  

Pravidelne organizujú brigády na zveľadenie areálu na Peknej ceste.  V minulom roku 

svojpomocne upravili tribúnu, kde osadili plastové lavičky, kvôli zvýšeniu komfortu nielen 

svojich divákov, ale hlavne rodičov detí počas tréningov račianskej mládeže.  

 Požadovaný účel: Predstavitelia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie finančnej dotácie na čiastočné uhradenie údržby ihriska, ktoré si vyžaduje 

výmenu zeminy, pieskovanie, podsievanie trávnika, hnojenie, kosenie a zavlažovanie 

a na doplnenie materiálneho vybavenia klubu. Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa 

zaväzujú bezplatne poskytnúť hraciu plochu a šatňu mládežníckym družstvám o.z. 

KENGURA. 

Začiatok projektu:     1. január 2020 

Koniec projektu:   31. jún  2020 

Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta  

Celkový rozpočet projektu:  14 500 € 

Požadovaná výška dotácie:    7 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    4 000 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2016 – 5 000 € 

r. 2017 – 7 000 € 

r. 2019 – 7 000 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, sponzorské príspevky, dotácie. 

8. 

Predkladateľ:                       Klub priateľov futbalu Kengura, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Trenčianska 18, 821 09 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Milan Adámek, predseda 

Názov projektu: Udržanie kvalitných podmienok na športovanie račianskej 

mládeže. 

 

Dátum doručenia žiadosti : 11. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 02. 10. 2019 

 

Opis projektu: 
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OZ Klub priateľov futbalu Kengura podporuje svojimi prostriedkami činnosť v 

mládežníckych družstvách FK Rača. V súčasnosti pôsobí  v klube FK Rača 230 futbalistov od 

4 do 19 rokov, rozdelených v 12 mládežníckych kategóriách. Účelom a snahou daného 

projektu je zapojenie detí a mládeže v Mestskej časti Bratislava-Rača do športovej a 

pohybovej aktivity, všeobecnej pohybovej prípravy, zabezpečiť ich športovú prípravu v FK 

Rača a zabezpečiť skvalitnenie  podmienok na športovanie.   

Aj vďaka podpore  MČ Bratislava Rača majú hráči  možnosť od marca do novembra trénovať 

na ihrisku ŠK Krasňany, kde tréningový proces absolvujú hráči od kategórie U 6 po kategóriu 

U 13. Ihrisko v letných mesiacoch využívajú aj družstvá U 15 – U 19.  Kategórie U 15 – U 19 

trénujú na ihrisku FK Rača na Černockého 2 

Zabezpečiť tréningový proces pre 12 družstiev nie je jednoduché. V letných mesiacoch sa 

zúčastňujú  na sústredeniach a pre najmenších organizujú členovia OZ denné tréningové 

kempy. Toto zimné obdobie je finančne náročné, ale ak chcú aby račianske deti športovo 

napredovali a udržali krok s konkurenčnými družstvami, je to nevyhnutné. Snažia sa 

o budovanie vzťahu detí a mládeže k pohybu a športovým aktivitám, k budovaniu vzťahu 

k svojmu klubu FK Rača a takisto k svojej Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorú reprezentujú.  

Cieľom projektu je udržať kvalitné podmienky zabezpečením vhodných podmienok na 

trénovanie, prenájom telocviční a ihriska s umelou trávou, účasťou na sústredeniach a 

nákupom  tréningového oblečenia.  

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia 

občianskeho združenia Kengura o poskytnutie dotácie na zabezpečenie kvalitnej 

športovej prípravy pre deti a mládež a to na uhradenie štartovného na turnajoch, 

organizovanie turnajov, organizačné zabezpečenie mládežníckych turnajov, účasť na 

sústredeniach, nákup tréningových pomôcok a tréningovej výstroje a nákup 

materiálneho vybavenia, prenájmy ihrísk a telocviční a  poplatky futbalovému zväzu.  

 

Začiatok projektu:     1.január 2020 

Koniec projektu:   31. december 2020 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača, Bratislava, Slovensko 

Celkový rozpočet projektu:  61 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  12 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    8 000 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 10 000 € 

r. 2018 -   7 500 € 

r. 2019 -   6 000 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, 2%, účastnícke poplatky, sponzorské 

príspevky. 

 

9. 

Predkladateľ:  Futbalový klub Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  FK Rača, Černockého 2, 831 53 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Branko Kovačič, predseda 

Názov projektu: Zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov pre 

jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020 

 

Dátum doručenia žiadosti : 18. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 30. 07. 2020 

 

Opis projektu: 
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Futbalový klub  sa okrem práce so seniorským mužstvom už dlhoročne venuje práci s 

mládežou. Za posledné obdobie sa situácia v mládežníckych mužstvách stabilizovala. Každé 

mládežnícke mužstvo pôsobí v súťažiach Bratislavského futbalového zväzu a v klube pod 

vedením fundovaných trénerov pracujú už aj s deťmi predškolského veku. V poslednom čase 

sa dobrou prácou v klube zvýšila hlavne mládežnícka základňa. Pokračujú v snahe dosiahnuť 

status tzv. Grassroots, čo je vrámci organizácie činnosti mládežníckych mužstiev v 

slovenskom futbale najvyššia úroveň, ktorú môže klub dosiahnuť. Pre jeho splnenie je však 

nutné zabezpečiť niekoľko podmienok, ktorých splnenie si vyžaduje dodatočné finančné 

zdroje. Ide najmä o ďaľšie skvalitnenie tréningového procesu, materiálneho vybavenia ako i 

zlepšenie športového zázemia pre všetkých zúčastnených.  Aj za prípadnej finančnej pomoci 

od Mestskej časti Bratislava-Rača chce klub FK Rača vytvoriť vhodné podmienky na 

pôsobenie hráčov od 6 do 19 rokov a pričiniť sa tak o dôstojnú reklamu nielen pre klub, ale 

hlavne pre Mestskú časť Bratislava-Rača.  

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s prenájmom tréningových plôch, 

doplnením  materiálneho vybavenia pre mládežnícke mužstvá, materiálne vybavenie  

úhradu poplatkov  spojených  s organizáciou futbalových stretnutí a poplatkov 

futbalovému zväzu. 

Začiatok projektu:             1. január 2020 

Koniec projektu:             30. jún 2020 

Miesto realizácie projektu:            Černockého ul.2,  831 53 Bratislava, Slovensko 

Celkový rozpočet projektu:  50  000 € 

Požadovaná výška dotácie:             20 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:   13 400 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 -  9 000 €  

r. 2018 -  9 000 € 

r. 2019 -  17 100 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

dotácie od iných subjektov. 

 

10. 

Predkladateľ:                       H&T Dance company, občianske združenie  

Sídlo organizácie:                 Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 

Názov projektu:  H&T CUP POD HVIEZDAMI 2020. 

 

Dátum doručenia žiadosti : 28. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 27. 06. 2019 

 

Opis projektu:  

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 sa pri tréningoch 

zameriava na balet, gymnastiku, akrobaciu. Tanečníci klubu H&T Dance group sú obyvatelia 

Mestskej časti Bratislava-Rača. 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 Bratislava-Rača, Bratislavu  a aj SR. Náklady na túto činnosť sú 

vysoké, v najväčšej miere ich znášajú rodičia tanečníkov. H&T CUP je otvorená tanečná 

súťaž pre všetky tanečné súbory a jednotlivcov s medzinárodnou účasťou vo výrazových a 

trendových tancoch celoslovenská súťaž v moderných tancoch v kategóriách  disco style, 
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urban dance style hip hop, street dance, ladies style, break dance, open choreografie, show 

choreografie, scénické choreografie, národné tance. MČ Bratislava-Rača sa bude uvádzať vo 

všetkých písomných dokumentoch, na diplomoch, aj všetkých správach o súťaži v 

Bratislavských a Račianskych novinách, na webovej stránke h-t.sk, na FB stránkach klubu 

a Rače, logo MČ bude uvedené na čelnej stene na pódiu, prezentácia súťaže vo rozhlasovom 

vysielaní rádia REGINA; 

Akcia sa uskutoční 13. júna 2020 v amfiteátri v Knižkovej doline. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s organizáciou podujatia, 

prenájom prístreškov a organizačno-technické zabezpečenie akcie.  

 

Začiatok projektu:     1.február 2020 

Koniec projektu:   30.júl 2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  10 250 €  

Požadovaná výška dotácie:    3 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    2 000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 3 000 € 

r. 2018 - 2 800 €  

r. 2019 - 2 000 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

11. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Romanec, predseda   

Názov projektu:  Účasť majstra Slovenskej republiky na pohári Európskych 

    majstrov / Eurohockey Club Challenge I, Men /Lipovci  

 

Dátum doručenia žiadosti : 26. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 26. 07. 2019 

Opis projektu: 

Klub pozemného hokeja Rača ( KPH Rača) je športovou organizáciou s 225-timi členmi. 

Zastrešuje všetky vekové kategórie s hlavným zameraním na deti a mládež. Poslaním klubu je 

podpora a rozvoj amatérskeho športu s osobitným zameraním na šport pre deti a mládež, 

rozvoj športovej aktivity v Mestskej časti Bratislava-Rača a propagácia pozemného hokeja 

ako olympijského športu. Klub pozemného hokeja má dlhoročnú tradíciu ako športový klub 

v Mestskej časti Bratislava-Rača. Družstvo mužov KPH Rača zvíťazilo v Slovenskej lige 

pozemného hokeja a stalo sa pre sezónu 2019-2020 majstrom Slovenskej republiky. Ako 

majster Slovenskej republiky má podľa stanov SZPH právo zúčastniť sa prestížnej súťaže 

Európskych majstrov" Eurohockey Club Challenge I, Men "Minulý rok sa tento turnaj konal v 

Českej republike v Prahe a družstvo mužov, ktoré sa za podpory miestnej časti Rača 

zúčastnilo na turnaji obsadilo prvé miesto a postúpilo z II skupiny do I skupiny. Tento ročník 

sa koná v Slovinsku v Lipovci. Turnaja sa zúčastnia majstri  z Portugalska, Gibraltaru, 

Chorvátska, Slovinska, Poľska, Švajčiarska a Česka. Prostriedky dotácie plánuje družstvo 

využiť na kvalitnú prípravu na tento turnaj ako aj na samotný priebeh turnaja. Mestskú časť 

Bratislava-Rača budú prezentovať na  internetových stránkach  a na fecebooku. Priamo na 

štadiónoch vyvesia baner Mestskej časti Bratislava-Rača.  
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Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na kondičné predsezónne sústredenie, doprava na turnaj 

v Slovinsku, Ubytovanie a strava počas turnaja. 

Začiatok projektu:                 1. marec 2020 

Koniec projektu:     30. Jún   2020 

Miesto realizácie projektu:   MČ Bratislava-Rača, Jurkovičova č.5, Slovinsko 

Celkový rozpočet projektu:  7 500 € 

Požadovaná výška dotácie:  3 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:                500 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 2 400 € 

r. 2018 - 3 400 € 

r. 2019 - 2 400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

12. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Igor Romanec, predseda   

Názov projektu: Materiálno-technické zabezpečenie pre deti a mládež   

 

Dátum doručenia žiadosti : 28. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 26. 07. 2019 

 

Opis projektu: 

Finančné prostriedky plánujú využiť  na nákup dresov a jednotného oblečenia pre deti 

a mládež. Už v minulom období začali s projektom, tak aby ako klub mal jednotné oblečenie 

pre všetky družstvá. Aktuálne sú v poslednej fáze tohto projektu a potrebovali sme dovybaviť 

jednotným oblečením dres, trenky, štucne a súpravu  pre mládežníčku kategóriu U12 a U14. 

Klub pozemného hokeja Rača sa zúčastňuje medzinárodných turnajov a jednotné oblečenie je 

štandardom. Taktiež potrebujú  dokúpiť materiálové vybavenie pre tréningový proces hlavne 

loptičky a dokúpiť ochranné pomôcky pre našich mládežníckych  brankárov. Klub 

pozemného hokeja Rača už dlhodobo robí výborne meno našej mestskej časti doma i v 

zahraničí. Prezentácia mestskej časti na web stranke na facebook stránke, instagramovej 

stránke.Najväčšia časť detí z klubu sú obyvateľmi  mestskej časti Bratislava-Rača a 

navštevujú miestne základne školy a klub pozemného hokeja Rača pre nich vytvára aktívne 

využitie voľného času.  Prezentácia športu ako takého na medzinárodnej úrovni vyzdvihne 

KPH Rača ako aj Mestskú časť časť Bratislava-Rača v podpore športu a výchovy mládeže. 

„A“ družstvo mužov bude vzorom  pre mládež,  aby ich nasledovala a dosiahla športom 

zdravú životosprávu a pracovné návyky. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na doplnenie materiálneho výstroja pre mládežnícke mužstvá. 

Začiatok projektu:              1. január 2020 

Koniec projektu:         31. máj 2020 

Miesto realizácie projektu:       MČ Bratislava- Rača, Praha 

Celkový rozpočet projektu:  4 600 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 300 € 

Odporúčaná výška dotácie:     500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017  - 2 400 € 
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r. 2018  - 3 400 € 

r. 2019  - 2 400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

 

13. 

Predkladateľ:  VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, občianske zruženie 

Názov projektu: Rozvoj florbalu detí a mládeže v Mestskej časti Bratislava-

Rača organizované florbalovým extraligovým družstvom 

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 

Sídlo organizácie:  Kadnárová 23, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Adam Kalčok, predseda 

 

Dátum doručenia žiadosti : 27. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 02. 12. 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 vyškolených 

florbalových trénerov ponúkajú možnosť  absolvovať tréningový proces 2x do týždňa pre 

starších a 2x pre mladších nádejných račianskych florbalistov,  každý pondelok a stredu v 

telocvični na ZŠ Tbiliská, alebo utorok a štvrtok na SOŠ Polygrafická.  Aj v roku 2020 

členovia klubu pokračujú  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.  

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

o dotácie na prenájom telocviční. 

 

Začiatok projektu:   1. január 2020 

Koniec projektu:   31. december 2020 

 Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu: 7 490 €  

Požadovaná výška dotácie: 3 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    300 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2017 - 500 € 

r.2018  - 800 € 

r. 2019 - 900 € 

 

14. 

Predkladateľ:  Bratislavská šachová akadémia, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Studenohorská 67, Bratislava 841 03 

Štatutárny zástupca: Michal Vrba, predseda 

Názov projektu:  GPX Rača Open 2020, Šachový turnaj detí a mládeže 

 

Dátum doručenia žiadosti : 13. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 14. 05. 2019 

 

Opis projektu: 

Bratislavská šachová akadémia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je vytváranie 

priestoru pre deti a mládež v oblasti rozvoja ich šachových schopností a zručností. V 
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Bratislavskom kraji spravuje šachové krúžky na základných školách a pre deti organizuje 

šachové podujatia, ktoré sú súčasťou celoslovenskej série turnajov GPX detí a mládeže. 

Tento rok plánuje občianske združenie zorganizovať II. ročník šachového turnaja pre deti a 

mládež, ktorý je súčasťou celoslovenskej série turnajov GPX. Šachový turnaj bude 

usporiadaný organizačným tímom Bratislavskej šachovej akadémie v priestoroch jedálne ZŠ 

Tbiliská v sobotu 25. 04. 2020. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

o poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie turnaja, poplatky rozhodcom a na 

ceny pre víťazov turnaja. 

 

Začiatok projektu:     1. január 2020 

Koniec projektu:     31. jún    2020 

Miesto realizácie projektu:    Z. Š. Tbiliská, Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  700 €  

Požadovaná výška dotácie:  350 € 

Odporúčaná výška dotácie:  350 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2019 - 350 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

projekty. 

 

15. 

Predkladateľ:                       BMX klub Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:             Hečkova 3 , 831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Mikuláš Rapčan , predseda 

Názov projektu: Usporiadanie pretekov Slovenský pohár v BMX a MTB pre 

registrovaných a neregistrovaných športovcov v Mestskej 

časti Bratislava-Rača, na trati BMX, Hečkova ul., v termíne 

13. a 14. apríla 2020 

Dátum doručenia žiadosti : 28. 02. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 28. 05. 2019 

 

 

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 a na športovanie, 

čím umožňuje aktívne trávenie voľného času a týmto spôsobom napomáha tiež k 

utužovaniu a k ochrane zdravia. BMX klub Rača podporuje športovanie detí a mládeže ako 

jednej z foriem zdravého vývinu, upevňovania zdravia a 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,  

Cieľom projektu je usporiadanie  preteku Račiansky pohár BMX, klasické preteky BMX a 

tiež preteky MTB na trati BMX.Vyššie uvedené preteky sú určené pre deti, mládež 

a dospelých - organizovaných (registrovaných) športovcov a osobitné preteky pre 

neorganizovaných (neregistrovaných) športovcov. 

Usporiadanie týchto pretekov nemá byť samoúčelné, ale má za cieľ v pretekoch 

Račianskeho a Slovenského pohára  ukázať najmä deťom a mládeži športové majstrovstvo 
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ich rovesníkov a predstaviť im najlepších a najúspešnejších mladých slovenských 

športovcov a medzi nimi úspešných reprezentantov Slovenska. 

Súťaže zručnosti na bicykli sú atraktívnou zábavou najmä pre deti predškolského veku a 

pre mladší stupeň školákov. 

Ďalším cieľom usporiadania pretekov pre deti, mládež a dospelých (najmä 

neorganizovaných a neregistrovaných), je zapojiť ich do športovej činnosti v pretekoch 

Račiansky pohár BMX a poskytnúť možnosť overiť si vlastné pohybové schopnosti, 

zručnosti a výkonnosť v cyklistike – v disciplínach bikros (BMX) a horská cyklistika 

(MTB), a týmto spôsobom im dať impulz a poskytnúť možnosť na zlepšenie ich telesnej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti, ako aj návod na zmysluplné a aktívne využívanie 

voľného času. Preteky sa uskutočnia v dňoch 18. 04. 2020 - 19.04.2020. 

Prínosom tohto projektu pre Mestskú časť Bratislava-Rača,  že by uvedené preteky mohli 

byť ďalším podnetom na rozvoj športovej činnosti mládeže v MČ Bratislava-Rača, 

reprezentácia mestskej časti prostredníctvom športovcov BMX klubu Rača.  
 

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, údržbu trate a organizačné   

zabezpečenie preteku. 

 

Začiatok projektu:   1.marec 2020 

Koniec projektu:   30. jún  2020 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača, Hečkova 3  

Celkový rozpočet projektu:  2 000 € 

Požadovaná výška dotácie: 900 € 

Odporúčaná výška dotácie:     900 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

 

r. 2017 - 900 € 

r. 2018 - 950 € 

r. 2019 - 1800 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, 2 % sponzorské  

príspevky. 

 

 

16. 

Predkladateľ:                        Krasňanko o.z., občianske združenie 

Sídlo organizácie:                  Kadnárova 2534/72, 831 53 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Marta Štefánková, predseda 
Názov projektu:   Pohybové pomôcky nielen pre deti s PAS 
 
Dátum doručenia žiadosti : 02. 03. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 26. 07. 2019 

 

Opis projektu:  

Detské Montessori centrum Krasňanko sme založili a vybudovali v roku 2013 ako rodičia, 

ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie preferujúce individuálny a rešpektujúci prístup 

k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi. So všetkými deťmi, ktoré navštevujú centrum, 

pracujú každý deň metódou Montessori pedagogiky už 7. školský rok. Táto metóda má na 

všetky deti bez rozdielu terapeuticky účinok, pretože princípy jej fungovania sú v súlade s 

tým, čo deti potrebujú. Podľa ich aktuálnej vývinovej úrovne dokážu ponúknuť deťom 
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činnosti a pomôcky, ktoré ich budú posúvať vpred v rámci ich jedinečného emočného, 

sociálneho, kognitívneho a psychomotorického fungovania. Pracujú aj s deťmi so špeciálnymi 

potrebami, napr. s poruchami autistického spektra (PAS). Aj pre tieto deti dokážu vytvoriť 

pripravené prostredie, čo vedie k inklúzii do skupiny ostatných detí. Inklúzia je prínosná pre 

obidve strany.  

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu 

finančnú dotáciu na  nákup športového vybavenia  a osadenie hracích prvkov 

v priestoroch centra. 

 
Začiatok projektu:   1.marec 2020 

Koniec projektu:   30. jún 2020 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava - Rača 

Celkový rozpočet projektu:     500 €  

Požadovaná výška dotácie:     720 € 

Odporúčaná výška dotácie:        0 € 

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r.2017 -  2075 € 

r. 2018 - 1070 € 

r. 2019 - 1280 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

17. 

Predkladateľ:                      CRAZY JUMP, Občianske združenie 

Sídlo organizácie:                Hečkova 12, 831 51 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Jana Puhová, predseda 

Názov projektu: Materiálno technické zabezpečenie klubu 

 

Dátum doručenia žiadosti : 03. 03. 2020 

Dátum vyúčtovania žiadosti z minulého roka: 07. 08. 2020 

 

Opis projektu: 

Crazy JUMP je  občianske združenie, venujúce sa športu nazývanému Jump Rope alebo Rope 

Skipping. Na Slovensku ide o veľmi mladý šport, no vo svete sa teší veľkej obľube u rôznych 

vekových kategórií. Ako už názov napovedá ide o skákanie cez švihadlo, ale nie také aké si 

pamätáme zo školských čias. Jump rope spája množstvo kondičných cvičení s oku 

lahodiacimi trikmi podporenými príjemnou (zábavnou) hudbou. Občianske združenie  sa 

venuje prevažne deťom a mládeži, ktorým vštepujú základy zdravého životného štýlu, práci v 

tíme a neustálemu odhodlaniu zlepšovať sa. Už päť rokov sa snažia  posúvať kvalitu tohto 

športu stále dopredu, a preto organizujú a navštevujú množstvo worshopov, sústredení a 

súťaží doma i v zahraničí. 

Deťom sa venujú tréneri na ZŠ Tbiliská tri krát  do týždňa bez nároku na odmenu. Sú 

dobrovoľníci, preto náklady na tréningy pozostávajú iba z prenájmu telocvične a nákupu 

švihadiel, ktoré sa častým používaním ničia, preto je potrebné ich pravidelne vymieňať. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

o poskytnutie dotácie na  úhradu poplatkov za  prenájom telocviční, gymnastického 

vybavenia a materiálneho vybavenia. 

 

Začiatok projektu:     1. január 2020 

Koniec projektu:   31. december 2020 
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Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  2558 €  

Požadovaná výška dotácie:  3378 € 

Odporúčaná výška dotácie:     1 000 €  

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2018 - 850 € 

r. 2019 - 800 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

projekty. 

 

 

18. 

Predkladateľ:  IISA Slovakia, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Na pasekách 20, 83106 Bratislava - Rača, 

Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Láni  , predseda 

Názov projektu:  IISA La Manche - materiálno technické zabezpečenie  

    činnosti klubu. 

 

Dátum doručenia žiadosti : 19. 02. 2020 

 

Opis projektu:  

Športový klub IISA Slovakia vznikol vo januári roku 2016 ako zavŕšenie dobrovoľnej činnosti 

zanietenej partie zimných a diaľkových plavcov,  ich rodinných príslušníkov a kamarátov. Aj 

napriek tomu, že sú relatívne novovzniknutý športový klub, majú svoju históriu. Plavci sa 

pravidelne zúčastňujú na plaveckých otužileckých pretekoch na Slovensku a v zahraničí, kde 

dosahujú výborné úspechy na popredných miestach.  International Ice Swiming Asociation, 

Slovakia, je zameraná na podporu plávania v studenej a ľadovej vode. Vďaka aktivitám 

celosvetovo známeho Wima Hofa, sa otužovanie stáva vo svete i na Slovensku čoraz 

populárnejším. Úlohou organizácie je podpora talentovanej mládeže, začínajúcich zimných a 

diaľkových plavcov,  ozrejmovanie základov otužovania, systematická príprava, zapájanie sa 

do súťaží, či už slovenských alebo celosvetových. Snažia sa podporovať aj plavcov, ktorí sa 

snažia pokoriť rekordy v ľadovej a studenej vode, ako napríklad preplávanie La Manche alebo 

Gibraltarskeho prielivu. Tieto rekordy totiž zviditeľňujú Slovensko aj v zahraničí a tiež 

zviditeľňujú otužovanie, plávanie , a plávanie v studenej vode. Na Slovensku jej totiž 

spopularizovaný najmä beh, a preto je potrebné dať vyniknúť aj iným športom. 

Preplávanie La Manche prvou čisto ženskou štafetou je naplánované na 23.9.2020. Tento 

termín je už zaplatený a potvrdený účastníkmi. Diaľkové plavkyne budú plávať cca 40 km 

trasu v mori, pričom sa budú striedať po hodine. Voda v kanáli je studená, má len okolo 13 až 

15 stupňov, preto sa jedná už o otužilecký výkon. Plavkyne je potrebné dopraviť na miesto 

výkonu, zaplatiť im ubytovanie, stravu, poplatky spojené  s  preplávaním kanálu, loď, 

posádku a dozor zo Slovenska - plavec Zoltán Makai, ktorý ako prvý Slovák preplával kanál 

La Manche. 

  V rámci projektu budú  plavkyňu pokorené dva náročné rekordy: 

– preplávanie slovenského úseku Dunaja v dĺžke 170 km . Plávať bude tri dni, počas 

ktorých by mala daný úsek preplávať. 

– Rovnako sa bude v roku 2020 pripravovať na preplávanie sedem slovenských 

najznámejších priehrad. 

Všetky tieto rekordy budú slúžiť ako príprava na kanál La Manche.  Soňa Rebrová by mala 

trénovať  40 až 200 km plávania mesačne, a to aj v studenej vode (približne 15 stupňov 

celzia). Dátum preplavby je stanovený a vyplatený na september 2020. 
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Požadovaný účel: Zástupcovia klubu projektu požadujú zástupcovia klubu dotácie na 

úhradu štartovného na materiálne vybavenie a poplatky spojené s preplávaním kanála 

La Manche. 

Začiatok projektu:   1. marec 2020 

Koniec projektu:   31. máj  2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava, Francúzsko  

Celkový rozpočet projektu:  2500 € 

Požadovaná výška dotácie:  6620 € 

Odporúčaná výška dotácie:                   0 €     

Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača. 

Iné zdroje financovania projektu:  vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky. 

19. 

Predkladateľ:                      Slovenský skauting, 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, o.z.          

Sídlo organizácie:                Sadmelijská 1, Bratislava  831 06  

Štatutárny zástupca:           Daniel Bobovský, predseda 

Názov projektu:  Splav Moravy 2020. 

 

Dátum doručenia žiadosti : 26. 02. 2020 

 

Opis projektu: 

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia 

mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, 

ktorí chcú konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia 

Róbertom Badenom- Powelom. 

Slovenský skauting pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládeže, neformálneho 

vzdelávania detí a mládeže, vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s 

mládežou, dospelých a mladých lídrov, občianskej participácie mladých ľudí na živote 

spoločnosti, cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, prevencie pred vznikom 

závislosti, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít, podpory dobrovoľníctva mladých 

ľudí a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.  

96. Malokarpatský zbor pôsobí v Rači má zaregistrovaných 81 členov, z toho je 74 detí. 

Najviditeľnejšou činnosťou sú hlavne väčšie aktivity organizované pre vlastných členov 

(napríklad letné skautské tábory) výlety do prírody, avšak verejnosť sa s činnosťou skautov 

stretáva aj na akciách organizovaných pre verejnosť (najznámejšia akcia je prinášania 

Betlehemského svetla počas Vianočných sviatkov) či zo zapojenia sa skautov do kampaní a 

zbierok ako je Deň narcisov. Neoddeliteľná súčasť skautskej výchovy je ochrana prírody a 

preto sa snažia organizovať brigády na čistenie lesa a okolia lesa. 

Splav je víkendová akcia pre členov zboru. Cieľom projektu je naučiť deti správnemu a 

hlavne bezpečnému pohybu na vode. Počas dvoch dní si budú môcť vyskúšať rôzne situácie 

na vode v rôznych úlohách na lodi. Akcia je pre 20 účastníkov. 

Akcia sa bude konať na dolnom toku Moravy, kde je vhodný terén na skúšanie splavovania a 

zároveň to nie je exponovaný nebezpečný priestor. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

o poskytnutie dotácie na prenájom lodí. 

 

Začiatok projektu:     1. jún 2020   

Koniec projektu:   30. jún 2020  

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  250 €  

Požadovaná výška dotácie:  480 € 

Odporúčaná výška dotácie:  100 €  
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Doteraz neboli poskytnuté dotácie od MČ Rača. 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

projekty. 

 

20. 

Predkladateľ:                      Slovenský skauting, 96.-Malokarpatský zbor Bratislava, o.z.          

Sídlo organizácie:                Sadmelijská 1, Bratislava  831 06  

Štatutárny zástupca:           Daniel Bobovský, predseda 

Názov projektu:  Skalolezenie v Manínskej tiesňave 

 

Dátum doručenia žiadosti : 26. 02. 2020 

 

 

Opis projektu: 

Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia 

mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, 

ktorí chcú konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia 

Róbertom Badenom- Powelom. 

Slovenský skauting pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládeže, neformálneho 

vzdelávania detí a mládeže, vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s 

mládežou, dospelých a mladých lídrov, občianskej participácie mladých ľudí na živote 

spoločnosti, cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, prevencie pred vznikom 

závislosti, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít, podpory dobrovoľníctva mladých 

ľudí a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.  

96. Malokarpatský zbor pôsobí v Rači. V roku 2020 má zaregistrovaných 81 členov, z toho je 

74 detí. Najviditeľnejšou činnosťou sú hlavne väčšie aktivity organizované pre vlastných 

členov (napríklad letné skautské tábory) výlety do prírody, avšak verejnosť sa s činnosťou 

skautov stretáva aj na akciách organizovaných pre verejnosť (najznámejšia akcia je prinášania 

Betlehemského svetla počas Vianočných sviatkov) či zo zapojenia sa skautov do kampaní a 

zbierok ako je Deň narcisov. Neoddeliteľná súčasť skautskej výchovy je ochrana prírody a 

preto sa snažíme organizovať brigády na čistenie lesa a okolia lesa. 

Skalolezenie je víkendová akcia pre členov zboru. Cieľom projektu je naučiť deti správnemu 

a hlavne bezpečnému pohybu po skalách a v nebezpečnom teréne. Akcia je pre 20 

účastníkov.Akcia sa bude konať v manínskej úžine, kde je vhodný terén na skúšanie 

skalolezectva a zároveň to nie je exponovaný nebezpečný priestor.V piatok večer je 

naplánvaný príchod, ubytovanie. V sobotu lezenie na skalách, prípadne turistický výlet. V 

nedeľu doobeda skalolezenie, poobede návrat do Bratislavy. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

o poskytnutie dotácie na dopravu, ubytovanie a lezecký materiál. 

 

 

Začiatok projektu:     1.apríl  2020   

Koniec projektu:   30. apríl  2020 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  900 € 

Požadovaná výška dotácie:  450 € 

Odporúčaná výška dotácie:             100 € 

 

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

projekty. 

 

21. 

Predkladateľ:                    OZ DHZ BRATISLAVA-RAČA 

Sídlo organizácie:              Detvianska 12,831 06   

Štatutárny zástupca:           Mgr. Bc. Daniela Olenočinová  , predseda 

Názov projektu:         Hasičský šport 

 

 

Dátum doručenia žiadosti : 26. 02. 2020 

 

Opis projektu: 

Hasičský šport predstavuje účasť na hasičských súťažiach, čo je tiež ukážkou pripravenosti 

rýchlo zasiahnuť v prípade vzniku požiaru. OZ by rado, vrátiť  do Rače hasičskú súťaž za 

účasti obyvateľov Rače a reprezentovali Raču v iných mestských častiach, či obciach.  

Hlavným cieľom je zaviesť alebo skôr prinavrátiť do mestskej časti Rača ,,Hasičskú súťaž o 

pohár starostu", ktorá vždy patrila k tradíciám Rače.  Pred rokom 1996 až k vzniku 

Dobrovoľného hasičského zboru  v roku 1882 bolo samozrejmosťou reprezentovať Raču aj 

hasičským športom a zúčastňovať sa súťaží po celom Slovensku a aj za jeho hranicami. Po 

roku 1996 sa ,,Račánskym hasičom" zatvorili dvere. Postupne zmizli všetky veci 

dosvedčujúce ich existenciu a bohatú činnosť. Na zbrojnici nezostala technika, vyhraté poháre 

v súťažiach, len jeden posledný z roku 1996 a napokon ani zbrojnica, nakoľko sa do nej 

nasťahovala iná organizácia s vojenskou tématikou.   Znovuobnovili Hasičský  zbor, v ktorom 

pôsobí v súčasnej dobe 40 nadšených hasičov, jeden dorast a 17 detí z krúžku Plamienok. Aby 

mohli vrátiť Hasičskú súťaž o pohár starostu a reprezentovali  Mestskú časť Bratislava-Rača 

na hasičských súťažiach mimo mestskej časti, potrebujú  potrebnú výstroj a výzbroj.  

Vytvoriť mužské, ženské súťažné družstvo, žiacke a dorastenecké družstvo by chceli už tento 

rok a budúci rok 2021  spraviť nultý ročník Hasičskej súťaže o pohár starostu.  Rok 2022 

bude rokom, kedy MČ Bratislava-Rača oslávi 140. výročie od založenia DHZ Bratislava-

Rača, kedy slávnostne otvoria Hasičskú pohárovú súťaž u nás v Rači.  

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

o poskytnutie dotácie na nákup športového vybavenia a pomôcok na hasičský šport. 

Začiatok projektu:     1. január 2020 

Koniec projektu:   31. december 2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:    4 000 €  

Požadovaná výška dotácie:    3 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:         1 000 €  

 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

r. 2019 - 1000 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

projekty. 

 

22. 

Predkladateľ:  Klub športových potápačov Neptún Bratislava, o.z.      

Sídlo organizácie:  Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Ing. Michal Bizoň, PhD., predseda 

Názov projektu:  Pravidelná tréningová činnosť členov klubu 
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Dátum doručenia žiadosti : 03. 03. 2020 

 

Opis projektu:  

Občianske združenie KŠP Neptún je klub, zaoberajúci sa športovým potápaním. V minulosti 

vykonával činnosť v plaveckom bazéne Na Pántoch a v súčasností pôsobí v plavárni 

Pasienky. Klub organizuje viaceré športové súťaže celoslovenského charakteru a v jeho 

radoch pôsobí aj račianska mládež. Momentálne v klube pôsobí 23 členov obyvateľov MČ 

Bratislava-Rača. 

Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia projektu finančnú dotáciu 

prenájom plavárne Pasienky a telocvične na Pántoch. 

Začiatok projektu:   1.január 2020  

Koniec projektu:   30. december 2020 

Miesto realizácie projektu:  Plaváreň Pasienky 

Celkový rozpočet projektu:    1 800 €  

Požadovaná výška dotácie:  10 750 € 

Odporúčaná výška dotácie:       300 €   

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r. 2017 -   300 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky. 

23. 

Predkladateľ:  OZ KONE KRASŇANY 

Sídlo organizácie:  Račianska 130, 83154 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr.Kristína Búranová 

Názov projektu:  Detské tábory leto 2020 

 

Dátum doručenia žiadosti : 03. 03. 2020 

 

Opis projektu: 

Snaha občianskeho združenia je poskytnúť plnohodnotne strávený čas pre deti a mládež počas 

letných prázdnin. Letný tábor v konskom sedle je ako stvorený pre všetky deti, ktoré majú 

radi kone a iné hospodárske zvieratka. V tomto tábore sa každý deň naučia ako sa o kone 

starať, čistiť ich, česať, kŕmiť a hlavne jazdiť na nich. Okrem toho sa zabávajú pri 

spoločenských hrách, kreatívnych dielňach, pri opekaní v prírode, kúpaní v bazéne a pri 

športových aktivitách.. Je to  mladé občianske združenie zaoberajúce sa chovom koní a 

hospodárskych zvierat, rekreačným jazdením a starostlivosťou o okolitú prírodu. Počas roka 

ponúkajú  vozenie a kurzy jazdenia pre deti, mládež a dospelých, vychádzky do prírody, 

detské krúžky, letné tábory, animoterapiu a hipoterapiu.  

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s nákupom cien  pre počas letného 

tábora 

Začiatok projektu:   28. september 2019 

Koniec projektu:             30. december 2019 

Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  1580 € 

Požadovaná výška dotácie:    700 € 

Odporúčaná výška dotácie:     500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r. 2018 – 1580 € 
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Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

dotácie od iných subjektov. 

19. 

Predkladateľ:  OZ KONE KRASŇANY 

Sídlo organizácie:  Račianska 130, 83154 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Mgr.Kristína Búranová 

Názov projektu:  Detské tábory leto 2020 

 

Dátum doručenia žiadosti : 26. 02. 2020 

 

Opis projektu: 

Snaha občianskeho združenia je poskytnúť plnohodnotne strávený čas pre deti a mládež počas 

letných prázdnin. Letný tábor v konskom sedle je ako stvorený pre všetky deti, ktoré majú 

radi kone a iné hospodárske zvieratka. V tomto tábore sa každý deň naučia ako sa o kone 

starať, čistiť ich, česať, kŕmiť a hlavne jazdiť na nich. Okrem toho sa zabávajú pri 

spoločenských hrách, kreatívnych dielňach, pri opekaní v prírode, kúpaní v bazéne a pri 

športových aktivitách.. Je to  mladé občianske združenie zaoberajúce sa chovom koni a 

hospodárskych zvierat, rekreačným jazdením a starostlivosťou o okolitú prírodu. Počas roka 

ponúkajú  vozenie a kurzy jazdenia pre deti, mládež a dospelých, vychádzky do prírody, 

detské krúžky, letné tábory, animoterapiu a hipoterapiu. Požadovaný účel: Zástupcovia 

klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú poskytnutie dotácie na uhradenie 

nákladov spojených s nákupom športového vybavenia 

Začiatok projektu:   1. marec 2020 

Koniec projektu:             30. október 2020 

Miesto realizácie projektu:  Černockého ul.2,  831 53 Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:       970 € 

Požadovaná výška dotácie:       330 € 

Odporúčaná výška dotácie:       300 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

r. 2018 - 1580 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy, účastnícke poplatky, sponzorské príspevky, 

dotácie od iných subjektov. 
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4. Stanovisko stálych komisií Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017  – oblasť šport 

 

 

 

 
Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-

Rača rokovať o dotáciách za oblasť športu až na ďalšom 

zasadnutí (v máji 2020) 
 

 

  

Komisia školstva, kultúry a športu 

 

 

 

 

 

 

 

K termínu odovzdávania materiálov nebolo známe stanovisko 

komisie 
 

A 
 

  
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, 

životného prostredia a verejného poriadku      
Komisia sociálna, zdravotná, bytová a pre 

spoluprácu s občianskymi združeniami       


