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1.      Návrh uznesenia  

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť dotáciu za oblasť kultúry pre nasledovné organizácie: 

 

    -      Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, vo výške                  0 € 

( na projekt Denný tábor v Rači ) 

    -      Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, vo výške   500 € 

( na projekt Letný tábor pre znevýhodnené deti z Rače ) 

    -      Asociácia pre mládež, vedu a techniku AMAVET, vo výške   450 € 

( na projekt Deň detí s vedou v Rači ) 

    -      OZ Varianty, vo výške            0 € 

( na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo           

 vo výchove a v náročných živ. situáciách pre deti, mládež a dospelých) 

-   Slovenský zväz záhradkárov, vo výške                                                      200 € 

( na projekt Výstava ovocia, zeleniny a kvetov, 38. ročník )   

- Stanislav Fatul – ARTFatúľ,  vo výške                    0 € 

(na projekt Kniha Lysanthys III. - Slzy čarodejníkov)  

- Divadlo Endorfín,  vo výške                  500 € 

          (na projekt Naštudovanie div. hry „Divadelná komédia“ a programu 

             „Hviezdny kabaret“)   

- Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ,  vo výške  300 € 

(na projekt Deti a železnica)   

- DHZ Bratislava-Rača, vo výške                 300 €   

           (na projekt „Hasiči pre Raču“ ) 

- AD-ae, vo výške                              400 €  

           (na projekt Fusion Rača 2020 ) 

- Stará jedáleň,  vo výške                  500 € 

           (na projekt Kultúru do Starej jedálne ! ) 

- MO Matice slovenskej BA-Rača,  vo výške    500 € 

(na projekt Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom 

 lit. a výtv. tvorby- Račiansky jahodový kvet) 

- Rodinné centrum Ráčik, vo výške       200 € 

( na projekt  Ráčik pre celú rodinu) 

- Slovenský skauting, 96. - Malokarpatský zbor, vo výške   600 € 

( na projekt  Skautský letný tábor 2020) 

- OZ Račiansky muzeálny spolok, vo výške                500 €   

(na projekt „Ako sa hrali naši starí   rodičia“ ) 

- Vedátor , vo výške            0 €  

(na projekt Propagácia činnosti Vedátora) 

- OZ Jeleň (Elimu), vo výške           0 €  

(na projekt Robotika s LEGO pre viac tímov a jeden cieľ) 

- OZ Krasňanko, vo výške                                 0 € 

           (na projekt Výlety a tvorenie) 

- Hudbou k srdcu, vo výške                               500 € 

(na projekt Koncertné turné mladých hudobníkov v Taliansku) 



- OZ Literárny klub Rača, vo výške      320 € 

           (na projekt Interaktívna rozprávka v prírode „Červená čiapočka“) 

- KONE KRASŇANY,  vo výške                       0 € 

(na projekt Materiálno technické zabezpečenie - notebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa 

 

Ku dňu 29.2.2020 bolo za oblasť kultúry prijatých 21 žiadostí o poskytnutie dotácie z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Predkladatelia projektov predložili žiadosti v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení 

neskorších predpisov. V rozpočte MČ je na dotácie pre rok 2020 v oblasti kultúra určená 

suma 10 000 Eur, z toho možno v prvom kole rozdeliť 75% z celkovej sumy, t.j. 7 500 Eur.  

Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku 

nesmie prekročiť 30 % z celkovej čiastky vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte 

mestskej časti na dotácie v rozpočtovom roku na príslušný rok. Dotácie je možné poskytnúť v 

jednom rozpočtovom roku tomu istému príjemcovi na ten istý účel iba raz.  

Žiadatelia o dotáciu spĺňajú ustanovenia príslušného VZN .  

Na doplnenie podkladov v zmysle § 3 ods. 5 boli oslovení: 

                     1. OZ Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača 

  2. Slovenský skauting, 96.- Malokarpatský zbor Bratislava 

  3. Vedátor - združenie 

  4. OZ Literárny klub Rača  

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. 

 

Z dôvodu prijímania úsporných opatrení (pandémia) na strane výdavkov (predpokladané 

zníženie bežných príjmov hlavne z podielových daní), navrhuje mestská časť zníženie sumy 

pridelených dotácií o 1.730 Eur oproti pôvodne navrhovanej výške. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Materiál 

 

1: 

Žiadateľ:                             Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) 

Sídlo organizácie:               Hagarova 4, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Gabriela Kukolová 

Názov projektu:                  Denný tábor v Rači 

Dátum podania žiadosti:     22.1.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 30 rokov na 

princípe neziskovej organizácie. Združuje viac ako 3.900 aktívnych členov v 56-tich kluboch po 

celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál 

pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých 

ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha 

získavať hodnotné skúseností.  

Pomocnú ruku pracujúcim rodičom podávajú animátori Asociácie pre mládež, vedu  

a techniku. V dennom tábore v Bratislave-Rači ponúknu školákom (ne) obľúbené 

prírodovedné predmety formou hry a stanú sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI. Čakajú ich exkurzie 

vonku, ale aj bádateľské aktivity v klubovni. Atraktívne hry s kúzelnými javmi prírody  

v Centre vedy - Aurélium, stavanie robo-auta s odborníkmi z technickej univerzity, lodičky  

v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov a pozorovanie života na Malom Dunaji, 

turistika na Kamzík spojená s opekačkou. Deti budú mať denne zabezpečenú desiatu, obed, 

pitný režim, materiálne zabezpečenie, prepravu, vstupné a samozrejme animátorov. 

 

Požadovaný účel dotácie: 

materiál na zabezpečenie programu, jednotlivé experimenty: 

suchý ľad, farbivá, sorbitol, skúmavky, dusičnan draselný, lieh... 

300,00 

celodenná strava detí a animátorov 400,00 

náklady na vstupné 100,00 

 

Časový harmonogram projektu: júl 2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača, Krasňanská beseda 

 

Celkový rozpočet projektu:  1 920 € 

Požadovaná výška dotácie:     800 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 300 € 

rok 2018: 800 € 

rok 2017: 400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1120 € 

 

 

2: 

Žiadateľ:                             Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) 

Sídlo organizácie:               Hagarova 4, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Ing. Gabriela Kukolová 

Názov projektu:                  Letný tábor pre znevýhodnené deti z Rače 

Dátum podania žiadosti:     22.1.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 30 rokov na 

princípe neziskovej organizácie. Združuje viac ako 3.900 aktívnych členov v 55-tich kluboch po 

celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál 



pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých 

ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha 

získavať hodnotné skúseností. Cieľom je motivovať, odmeniť za usilovnosť a vytrhnúť zo 

zabehaných koľají šikovné deti, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia a to 

prostredníctvom letného tábora plnéhon nových priateľstiev, ale aj oddychu a bezstarostných 

hier. OZ AMAVET však oproti bežným táborom a cestovným kanceláriám ponúka pridanú 

hodnotu - cieľom je rozvinúť prirodzený potenciál detí v motivujúcom prostredí plnom 

zaujímavých podnetov. 

V rokoch 2013 až 2019 OZ pozvalo do táborov viac ako 240 znevýhodnených detí, ktoré sa 

vďaka dobrým ľuďom mohli zúčastniť bezplatne. Cieľom projektu je zabezpečenie účasti 2 

sociálne znevýhodnených detí z Rače v letnom tábore, ktorý sa uskutoční v chorvátskom 

kempe Baško Polje. K spolupráci pri výbere detí by pozvali sociálnych pracovníkov 

z mestskej časti Rača, pretože osudy detí poznajú.           

 

Požadovaný účel: 

Náklady na ubytovanie pre 35 detí a 5 vedúcich v letnom tábore 

31 € x 7 nocí pre 40 osôb  

434,00 

Náklady na stravu pre 35 detí a 5 vedúcich v letnom  tábore 14 x 

7 nocí x 40 osôb   

196,00 

 

Časový harmonogram projektu: február 2020 až september 2020 

Miesto realizácie projektu:  Baško Polje 

 

Celkový rozpočet projektu:  17 040 € 

Požadovaná výška dotácie:       630 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 616 € 

rok 2018: 570 € 

rok 2017: 400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 16410 € 

 

 

3: 

Žiadateľ:                             Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) 

Sídlo organizácie:               Hagarova 4, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:            Ing. Gabriela Kukolová 

Názov projektu:                  Deň detí s vedou v Rači 

Dátum podania žiadosti:     22.1.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 30 rokov na 

princípe neziskovej organizácie. Združuje viac ako 3.900 aktívnych členov v 55-tich kluboch po 

celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál 

pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých 

ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha 

získavať hodnotné skúseností. Projekt chce vytvoriť priestor pre hravú vedu, ktorá nielen zabaví, ale aj 

hravou formou oboznámi s fyzikálnymi, chemickými javmi v bežnom živote. 

Počas Dňa detí s vedou chcú v  Rači vytvoriť laboratórium pod holým nebom, ktoré bude 

prístupné pre všetkých záujemcov. Na tomto projekte budú participovať 5-6 dobrovoľníci, 

animátori „Zvedaví vedci“.  Počas dňa budú dobrovoľníci k dispozícii deťom, budú ich 

oboznamovať s pokusom, vysvetľovať jednotlivé úkazy, popisovať pokusy a nakoniec 

dostanú aj deti šancu vyskúšať si pokus, ktorý sa im najviac páči. Deti budú pokusy 

vykonávať pod dozorom dobrovoľníkov v stánku „Zvedavých vedcov“. Súčasťou bude aj 



súťaž pre deti s možnosťou výhry.  

 

Požadovaný účel: 

Materiálové náklady ne Deň  detí s vedou:  zabezpečenie na 

jednotlivé disciplíny: suchý ľad, farbivá, sorbitol, skúmavky, 

dusičnan draselný, lieh, rukavice, celaskon, PH indikároty, 

vajcia, sladké odmeny... 

               260,00 

Cena do súťaže na Deň detí s vedou: 

Náklady na ubytovanie pre 2 deti a vedúceho v letnom tábore 

31 € x 7 nocí x 3 osoby 

434,00 

Cena do súťaže na Deň detí s vedou: 

Náklady na stravu  pre 2 deti a vedúceho v letnom tábore 

13 € x 7 nocí x 3 osoby 

196,00 

Časový harmonogram projektu: jún 2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava-Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:  1 855 € 

Požadovaná výška dotácie:     890 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 300 € 

rok 2018: 820 € 

rok 2017: 400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 965 € 

 

 

4:  

Žiadateľ:                        OZ Varianty 

Sídlo organizácie:            Na Grunte 5, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:              Radka Kukurugyová 

Názov projektu:       Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove  

a v náročných životných situáciách pre deti, mládež  

a dospelých 

Dátum podania žiadosti:        23.1.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: OZ Varianty podporuje vzdelávanie detí a dospelých s ohľadom na ich 

individuálne potreby a požiadavky modernej spoločnosti. Centrom záujmu je rozvoj 

komunikačných zručností, emocionality, empatie a podpora zdravých vzťahov medzi ľuďmi.  

Projekt je zameraný na: 

1.Realizácia divadelných voľnočasových programov pre deti, mládež a dospelých - kurz 

tvorivej dramatiky pre deti a mládež,  experimentálny divadelný klub pre dospelých 

2.Propagácia aktivít 

3.Poradenstvo pre rodičov vo výchove 

4.Poradenstvo pre deti a mládež v náročných životných situáciách 

Požadovaný účel:  
Tlač propagačných materiálov (plagáty, letáky, tričká, nálepy) 200,00 

Prenájom priestorov pre poradenstvo vo výchove na jeden rok 1000,00 

Kancelárske potreby a materiál 200,00 

Tonery do tlačiarne 200,00 

Mikrofón, mikroport 200,00 

Nákup odbornej literatúry 100,00 

Tlačiareň 200,00 

Odborné vzdelávanie lektorov 200,00 

Poradenské služny 300,00 

Časový harmonogram projektu: február 2020 až december 2020 



Miesto realizácie projektu:  Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu:  6 500 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 600 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 1 100 € 

rok 2018: 880 € 

rok 2017: 400 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: príjmy z 2% z daní 1180 €, iné granty a dotácie 2720 € 

 

 

5. 

Žiadateľ         :                       Slovenský zväz záhradkárov Rača 

Sídlo organizácie:            SZZ ZO 3-2 Rača, Hany Meličkovej 25, Bratislava 

Štatutárny zástupca:              Ing. Karol Štofira 

Názov projektu:                    Výstava ovocia,  zeleniny a kvetov, 38. ročník 

Dátum podania žiadosti:       10.2.2020 
Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným, nepolitickým 

združením záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých formách. Jeho poslaním je 

zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného 

prostredia, zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy a potreby svojich členov a vytvárať 

im podmienky na aktívny odpočinok, čo predstavuje okrem iného, konanie prednášok, výstav, 

exkurzií s cieľom rozšírenia vedomostnej úrovne členov a iných aktivít. 

Cieľom výstavy je poukázať na  možnosti pestovania zeleniny, ovocia a kvetov v domácich 

podmienkach, ale aj oboznámiť prípadných záujemcov z radov návštevníkov s pomológiou, 

ochranou, či spôsobom pestovania rastlín v regióne. 

Výstava napomôže zvyšovaniu odbornej úrovne návštevníkov, ich oboznámenie s novými 

odrodami sadivového materiálu, novými trendmi v záhradkárstve. 

Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov sú mimoriadne obľúbené u verejnosti a hojne 

navštevované. V minulom roku bolo 615 podpísaných návštevníkov výstavy s viac ako 200 

exponátmi a 14 vystavovateľmi. 

 

Požadovaný účel:  

Spotrebný materiál, rastlinný materiál, poštovné 200,00 

Časový harmonogram projektu:  11. september 2020 až 13. september 2020 

Miesto realizácie projektu:   Bratislava – Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:   410 € 

Požadovaná výška dotácie:              200 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 200 € 

rok 2018: 200 € 

rok 2017: 200 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 210 € 

 

 

6: 

Žiadateľ:                     Stanislav Fatul – ARTFatúľ, podnikateľ - fyzická osoba 

Sídlo organizácie:               Bukovinská 18/A, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:           Stanislav Fatul 



Názov projektu:                  Kniha Lysanthys III. – SLZY ČARODEJNÍKOV 

Dátum podania žiadosti:    14.02.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

 

Popis projektu: Stanislav Fatul sa od mladého veku pravidelne zúčastňoval literárnych súťaží ako 

napríklad aj Račiansky jahodový kvet. V súčasnosti pozostáva jeho tvorba prevažne z knižnej 

tvorby, tento rok by rád uzavrel vôbec prvú fantasy trilógiu - Kniha Lysanthys. Počiatočné 

písanie rukopisu, neskoršia jazyková korektúra, následné grafické zalomenia a grafický návrh 

obálky, tlač knižky a finálna distribúcia do prevádzok. 

Keďže si autor svoju vydavateľskú činnosť hradí sám bez vydavateľstva, ide o veľké náklady 

na jednotlivca a z toho dôvodu je preňho žiadosť o dotáciu z mestskej časti Rača kľúčovou 

pre realizáciu. V Rači žije celý život a to, odkiaľ pochádza, rozpráva ľuďom na prípadných 

besedách v rámci festivalov popkultúry, teda vždy sa rád prezentuje  ako hrdý Račan.    

Požadovaný účel: 

Tlač knihy 2000,00 

 

Časový harmonogram projektu: november  2019 až december  2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu:  3 500 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 300 € 

rok 2018: 0 € 

rok 2017: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje 1 500 € 

 

7: 

Žiadateľ:                      Divadlo Endorfín OZ 

Sídlo organizácie:               Dorastenecká 11, 831 07 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Jarmila Faklová 

Názov projektu:         Naštudovanie divadelnej hry: „Divadelná komédia“ 

 Vytvorenie hudobno-zábavného programu: „ Hviezdny kabaret“  

Dátum podania žiadosti:        26.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: OZ „Divadlo Endorfín“ vzniklo 13.11.2017 ako občianske združenie. 

Založené bolo Jarmilou Faklovou a Petrom Meszárosom za pomoci nadšencov divadelného 

umenia. Významnou súčasťou pre divadlo sú herci, ktorí sú úžasnými ľudskými bytosťami, 

pretože sa dokážu odovzdať publiku. Divadlo kontinuálne pracuje na uvedení nových 

projektov a rozširovaní svojej činnosti. Kolektív divadla sa v roku 2019 rozrástol 

a v súčasnosti má už 13 členov. Mestskú časť plánujú prezentovať formou uvedenia loga 

a názvu na všetkých tlačených plagátoch, bulletinoch a publikáciách. Zároveň bude pri 

vystúpeniach inštalovaný banner s vyobrazením loga mestskej časti. Rovnako pri poskytovaní 

rozhovorov do médií budú informovať konkrétne médiá o spolupráci s MČ. Budú nápomocní 

aj pri rôznych akciách spojených s propagáciou mestskej časti.  

Vzhľadom na interné rozhodnutie o zahájení projektu „Hviezdny kabaret“ sa s veľkou 

pravdepodobnosťou členská základňa ešte podstatne rozrastie o umeleckých interpretov. V 

roku 2020 sa bude divadlo Endorfín spolu s MČ Bratislava-Rača podieľať aj na organizácii 

nultého ročníka divadelného festivalu „Račiansky divadelný strapec“.  



Realizácia prebieha prostredníctvom skúšok v skúšobni divadla. K projektu je potrebné 

zaobstaranie a naštudovanie scenárov, výroba kostýmov a vytvorenie scény, zaobstaranie  

 

kulís a rekvizít. Tiež vytvorenie programovej štruktúry, scenára a nacvičenie jednotlivých 

tanečných, hudobných a humoristických predstavení. Dotácie majú slúžiť pre potrebu 

realizácie projektov, budú použité aj na nákup prípadných autorských práv, služieb umelcov 

a režisérov, či pomocného personálu a na zabezpečenie dopravy osôb, kulís a rekvizít. 

Predpokladaný prínos projektu je rozvoj a šírenie kultúry, zábavy a umenia pre obyvateľov 

mestskej časti, ale aj širšieho okolia. Mestská časť vďaka tomuto prínosu zvyšuje svoj kredit 

medzi obyvateľmi mestskej časti. Divadlo Endorfín mestskú časť Rača reprezentuje na 

viacerých podujatiach (vinobrania, predstavenia v NKD, súťaže a prehliadky mimo 

Bratislavy) a na viacerých predstaveniach rozprávky v školských a predškolských 

zariadeniach.       

   

Požadovaný účel: 

Rekvizity, kostýmy, kulisy 500,00 

Ozvučovacia a osvetľovacia technika 500,00 

Autorské práva a služby umelcov, režisérov 500,00 

Propagačné materiály, tlačoviny 100,00 

Kancelárske potreby 50,00 

Doprava a preprava, personálne služby a iné 

personálne náklady 

350,00 

Časový harmonogram projektu: 1.3. 2020 až 20.12. 2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava –Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:  3.500 € 

Požadovaná výška dotácie:  2.000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019: 450 € 

rok 2018: 500 € 

rok 2017: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné vystúpenia 1000 €, sponzori 500 € 

 

 

8: 

Žiadateľ:                                Klub železničnej nostalgie Bratislava východ OZ 

Sídlo organizácie:            Kadnárova 2520/63, 831 51 Bratislava 

Štatutárny zástupca:              Dominik Vrba 

Názov projektu:                     Deti a železnica 

Dátum podania žiadosti:       24.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Hlavným prostriedkom občianskeho združenia je projekt obnovy rýchlikového 

parného rušňa  387.017 Mikádo do prevádzkového stavu. Hlavným poslaním je motivovať 

a zapojiť deti do projektu, aby pomáhali zachrániť železničnú históriu a zároveň sa vzdelávali 

v Železničnom múzeu Bratislava východ. 

Sprievodným programom projektu je každoročné organizovanie akcie Drezinový deň. Tu sa 

nadšenci realizujú v predstavovaní historicky jedinečných drezín a to šliapacích, pákových ale 

aj motorových. Akcia je určená pre širokú verejnosť a hlavne deti.   

Projekt je zameraný na deti a mládež zaujímajúcu sa o železničnú históriu, pričom hlavným 

prostriedkom projektu je samotná oprava parného rýchlikového rušňa 387.017 Mikádo  

do prevádzkového stavu a tiež aj zorganizovanie podujatia Drezinový deň dňa 5.septembra 

2020. Tento rok by sa s deťmi chceli zamerať aj na dokončenie opravy tendra / vozeň za 



parnú lokomotívu, kde je uhlie a voda / a na kompletnú opravu historického služobného vozňa 

Ds. 

  

Požadovaný účel: 
Zabezpečenie Drezinového dňa v dátume 5. 9.2020,   propagácia 100,00 
Materiál, ochranné pomôcky, náradie  a farba na reštaurovanie 

historických železničných vozidiel 
900,00 

Časový harmonogram projektu: 18. apríl 2020 až 17. október 2020 

Miesto realizácie projektu:  Bratislava – východ 

 

Celkový rozpočet projektu:  3 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  1 000 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: 

rok 2019: 200 € 

rok 2018: 500 € 

rok 2017: 650 € 

Iné zdroje financovania projektu:  0 € 

 

 

9. 

Žiadateľ:                      DHZ Bratislava-Rača OZ 

Sídlo organizácie:               Detvianska 12, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Marcel Kadlečík  

Názov projektu:         „ Hasiči pre Raču“  

Dátum podania žiadosti:        26.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: DHZ spolupracuje s MČ Bratislava-Rača aj na kultúrnych podujatia a zároveň 

reprezentuje MČ Rača ako doma aj v zahraničí. V roku 2019 reprezentovali v rámci 

cezhraničnej spolupráce v Chorvátsku, kde boli s najvyššími predstaviteľmi Chorvátska 

a písali o nich vo všetkých chorvátskych médiách.  DHZ Bratislava-Rača chce počas roka 

2020 okrem činnosti vyplývajúcej zo zákona 314/2006, 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej 

ochrane SR aj patrične reprezentovať MČ Bratislava-Rača. Cieľom projektu „Hasiči pre 

Raču“ je rozvoj, podpora a šírenie dobrého mena DHZ BA-Rača, ktorej sú súčasťou. 

Zlepšenie propagácie MČ Bratislava-Rača na celom Slovensku a aj v zahraničí, čo je určite 

prínosom pre Raču.      

Požadovaný účel: 

Tričká 100 ks 1000  

Šiltovky 50 ks  350,00 

Hrnčeky 100 ks 800,00 

Perá 100 ks 200,00 

Vlajočky 50 ks 200,00 

Bulletin DHZ Bratislava-Rača 100 ks 700,00 

Ubytovanie Chorvátov v BIVIO - vinobranie 600,00 

Občerstvenie na podujatiach MČ Rača 100,00 

Materiál k súťažiam pre MČ Rača 50,00 

Časový harmonogram projektu: rok 2020 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava –Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:  4.000 € 

Požadovaná výška dotácie:  3.500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019: 1000 € 



rok 2018: 0 € 

rok 2017: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu: z členských príspevkov, PAS a ZAS mimo obce 500 €,  

 

Žiadateľ DHZ Bratislava-Rača OZ požiadal o dotáciu aj za oblasti šport a školstvo.  

 

10. 

Žiadateľ:                      AD-ae, OZ 

Sídlo organizácie:               Pri Šajbách 1, 831 03 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          David  Kostlán 

Názov projektu:         Fusion Rača 2020  

Dátum podania žiadosti:        27.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie kultúrnych, športových, 

vzdelávacích a umeleckých aktivít na miestnej a lokálnej úrovni pre cieľové skupiny mládeže, 

mamičiek s deťmi a celé rodiny bývajúcich v Bratislave -  Rači a predovšetkým v časti 

Východné. 

V rámci Komunitného centra Ako Doma si vyžaduje najviac investícií projekt Fusion. Každý 

týždeň sa tu stretávajú mladí študenti vo veku 13-18 rokov, s ktorými aktivisti OZ nacvičujú 

rock-popové piesne a učia ich hrať na hudobné nástroje. Niekoľkokrát do roka organizujú 

koncert pre verejnosť. Členovia OZ pracujú ako dobrovoľníci, študent platí symbolické 

členské 15 € na semester. Od roku 2019 sú členmi OZ Stará jedáleň. Finančné prostriedky 

potrebujú na nákup hudobnej a zvukovej techniky, ktorú si budujú. Chcú poskytnúť deťom 

možnosť naučiť sa atraktívnou formou hrať na hudobné nástroje alebo spievať moderné 

piesne, ktoré počúvajú v rádiu alebo na internete. Projekt má aj preventívny charakter. Snažia 

sa v mladých ľuďoch budovať sebavedomie a objavovať vlastnú hodnotu, robiť niečo 

zmysluplné. Mladí ľudia sa môžu v Rači takmer zadarmo venovať voľnočasovej aktivite, 

ktorá ich baví a buduje.   

   

Požadovaný účel: 

1 ks kombo na gitaru 400,00  

Svetelná technika 400,00 

Klávesy KORG KROME 600,00 

2 ks elektro-akustické gitary 800,00 

Káble k nástrojom 200,00 

Kamera GOPRO 350,00 

Projektor  500,00 

Príaslušenstvo ku kamere a k projektoru 300,00 

Tlač letákov, plagátov, bannerov, facebooková 

reklama 

200,00 

Občerstvenie  200,00 

Časový harmonogram projektu: rok 2020 

Miesto realizácie projektu:  Komunitné centrum Ako Doma,Pri Šajbách 1, Bratislava  

 

 

Celkový rozpočet projektu:  6.250 € 

Požadovaná výška dotácie:  3.950 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019: 250 € 

rok 2018: 1000 € 

rok 2017: 500 € 

Iné zdroje financovania projektu: z členských príspevkov 600 €, sponzorské príspevky 1 700 

€.  



 

 

11. 

Žiadateľ:                      Stará jedáleň OZ 

Sídlo organizácie:               Kadnárova 68, 831 51Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Miroslav Dudlák 

Názov projektu:         Kultúru do Starej jedálne !  

Dátum podania žiadosti:        28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Stará jedáleň zrekonštruovala priestor a zázemie na napĺňanie poslania – 

vybudovanie a prevádzka jedinečného a unikátneho mládežnícko-komunitného centra „Stará 

jedáleň“ v priestoroch bývalej jedálne pri SOŠ masmediálnych a informačných štúdií na 

Kadnárovej ul., v ktorom budú môcť už tento rok deti a mládež, ako aj iní obyvatelia 

komunity tráviť bezpečne svoj voľný čas, organizovať rôznorodé komunitné aktivity, 

stretávať sa a budovať medziľudské vzťahy.  

V rámci projektu by chceli po tohtoročnom otvorení brán Starej jedálne dávať priestor 

organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorí u nás budú organizovať kultúrne, komunitné či 

spoločenské podujatia. Preto by radi najväčšiu sálu vybavili divadelnými závesmi tzv. black 

out závesy, ktoré pomôžu vylepšiť akustiku priestoru, bude sa lepšie dať pracovať so svetlom 

a zároveň sa tým zvýši jej variabilita a prispôsobenie sa požiadavkám organizovaných 

podujatí.   

   

Požadovaný účel: 

Divadelné závesy „black out“ 2 900,00  

  

Časový harmonogram projektu: apríl - december 2020 

Miesto realizácie projektu:  Stará jedáleň, Kadnárova 7, 831 51 Bratislava  

 

Celkový rozpočet projektu:  2.900 € 

Požadovaná výška dotácie:  2.900 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019: 3050 € 

rok 2018: 2500 € 

rok 2017:   100 € 

Iné zdroje financovania projektu: 0 € 

   

Žiadateľ Stará jedáleň OZ požiadal o dotáciu aj za oblasť životné prostredie.  

 

 

12. 

Žiadateľ:                      Miestny odbor Matice slovenskej Bratislava-Rača  

Sídlo organizácie:               Alstrova 249, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Ing. Mária Voznická EUR ING  

Názov projektu:         Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom literárnej 

a výtvarnej tvorby - Račiansky jahodový kvet   

Dátum podania žiadosti:        28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Matica slovenská je historická a kultúrna ustanovizeň, kladúca si za cieľ 

predovšetkým podporovať rozvoj slovenského vlastenectva a jeho upevňovanie, prehlbovať 

vzťah občanov k slovenskej štátnosti a podieľať sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. 

MO Matice slovenskej Bratislava-Rača v tomto školskom roku organizuje už 24. ročník 

tradičnej súťaže Račiansky jahodový kvet, ktorá tvorí literárnu a výtvarnú časť pôvodnej 

tvorby autorov. S cieľom zatraktívniť súťaž sa uchádzajú o dotáciu na kúpu cien pre víťazov. 



MČ Bratislava-Rača každoročne poskytuje bezplatný prenájom sály NKD na slávnostné 

vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien, a taktiež aj na výstavu prác. 

  

Požadovaný účel: 

Ceny pre ocenených súťaže Račiansky jahodový 

kvet  

400,00  

Propagácia, organizačné a materiálne zabezpečenie 

slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže 

100,00 

Časový harmonogram projektu: október 2019 - apríl 2020 

Miesto realizácie projektu:  NKD, Bratislava-Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:             1 600 € 

Požadovaná výška dotácie:     500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019: 300 € 

rok 2018: 400 € 

rok 2017: 300 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné 400 €, sponzori 300 €   

 

13. 

Žiadateľ:                      Rodinné centrum Ráčik OZ   

Sídlo organizácie:               Pekná cesta 9, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Michaela Regešová  

Názov projektu:         Ráčik pre celú rodinu   

Dátum podania žiadosti:        28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: OZ Rodinné centrum Ráčik vzniklo v roku 2004, pôvodne ako Materské 

centrum Ráčik z iniciatívy mamičiek na materskej dovolenke, ktoré cítili potrebu vzniku 

priestoru určeného pre mamy, deti a celé rodiny, ktoré bývajú v mestskej časti Rača 

a Krasňany. Centrum funguje na dobrovoľníckej báze mamičiek a otcov, ktorí sa podieľajú na 

aktivitách určených pre deti, rodičov, ale i širšiu verejnosť. Rodinné centrum Ráčik tak môže 

slúžiť obyvateľom MČ Rača a okolia na kvalitné trávenie voľného času. 

Aktivity ktoré plánujú na február - jún sú vybrané na základe úspešnosti akcií z minulého roka 

a tiež také, ktoré si žiadajú maminy s deťmi v Rači a v širšom okolí. Ráčik ponúka aktivity 

pre deti vo veku 3-4 rokov, ale aj pre staršie deti a celé rodiny. 

1. Karneval/Interaktívne vystúpenie - akcia sa bude konať v priestoroch Ráčika a prostriedky 

ktoré chcú získať by použili na materiál na tvorivé dielne a občerstvenie pre deti. 

2. Požičovňa hračiek - musí učiť deti sa o hračky podeliť, šetriť ich a opäť vrátiť. V ponuke 

by boli hračky s prvkami montessori, drevené a také, ktoré pomáhajú k rozvoju dieťaťa.  

3. Tvorivé dielne pre deti a mamy - organizovanie kreatívnych výtvarných dielní, ktoré sú 

obľúbenou aktivitou pre všetky vekové kategórie návštevníkov Ráčika.   

4. Divadielko - počas jarných prázdnin v priestoroch Ráčika pre deti od 2-10 rokov.  

       

   

Požadovaný účel: 

Karneval/ Interaktívne vystúpenie 50,00  

Požičovňa hračiek  100,00 

Tvorivé dielne pre mamy  100,00 

Divadielko  70,00 

Časový harmonogram projektu: október 2019 - apríl 2020 

Miesto realizácie projektu:  NKD, Bratislava-Rača 

 



Celkový rozpočet projektu:                710 € 

Požadovaná výška dotácie:     320 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019:   550 € 

rok 2018: 1260 € 

rok 2017:   400 € 

Iné zdroje financovania projektu: vstupné 100 €, 2 % daní 290 €.   

 

 

14. 

Žiadateľ:                      Slovenský skauting, 96.- Malokarpatský zbor Bratislava OZ   

Sídlo organizácie:               Sadmelijská 1, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Daniel Bobovský  

Názov projektu:         Skautský letný tábor 2020   

Dátum podania žiadosti:        26.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: dotácia nebola pridelená 

Popis projektu: Slovenský skauting je dobrovoľná, 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.  

Letný skautský tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti. Účastníci si môžu prakticky 

preveriť svoje vedomosti a zručnosti získané počas roka. Sami sa pritom podieľajú na 

realizácii tábora v prírode, na príprave táborových stavieb, stravy a programu. Plánujú 40 - 50 

účastníkov. Cieľom je pripraviť a zorganizovať letný skautský tábor, ktorý účastníkom 

(deťom) poskytuje možnosť realizovať počas školských prázdnin rôzne aktivity v prírode, 

zamerané na všestranný rozvoj, zvyšovanie telesnej a psychickej odolnosti, upevňovanie 

hygienických návykov, prehlbovanie vedomostí z oblasti poznania a ochrany prírody a iné.      

   

Požadovaný účel: 

Strava 700,00  

Stany ( 3 x stan veľký )  900,00 

Časový harmonogram projektu: október 2019 - apríl 2020 

Miesto realizácie projektu:  NKD, Bratislava-Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:                2 935 € 

Požadovaná výška dotácie:     1 600 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019:   0 € 

rok 2018:   0 € 

rok 2017:   0 € 

Iné zdroje financovania projektu: 0 € 

   

Žiadateľ Slovenský skauting, 96.- Malokarpatský zbor Bratislava OZ požiadal o dotáciu aj za 

oblasť šport a školstvo.  

 

 

15. 

Žiadateľ:                      Račiansky muzeálny spolok - RMS OZ   

Sídlo organizácie:               Mudrochova 3, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          PhDr. Jana Maníková   

Názov projektu:         „Ako sa hrali naši starí rodičia“   

Dátum podania žiadosti:        28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 



Popis projektu: Poslaním OZ Račiansky muzeálny spolok (ďalej RMS) je vytvárať podmienky 

na zachovávanie predmetov, technických zariadení, písomných i technických materiálov, 

zaznamenávania poznatkov o živote predkov a spomienok pamätníkov časov minulých v Rači. 

Hlavným cieľom je zriadenie Račianskeho múzea s galériou. Projekt má za cieľ pripomenúť 

a ukázať mladším obyvateľom Rače, ako sa kedysi deti hrali. Výstava načrtne vývoj predmetov 

na hranie a neskôr rôznych hračiek v dávnej minulosti, až po hračky, ktoré si pamätajú generácie 

starých rodičov súčasných detí.  

Výstava bude mať niekoľko okruhov: 

1. kedy a ako vznikli hračky - textové a obrázkové exponáty 

2. hračky v minulosti - vyrábané z dreva, hliny a iných prírodných materiálov 

3. hry na ulici, na lúke i v lese - ukážky a popis rôznych hier 

4. výstava starých hračiek podľa oblasti 

5. súčasťou výstavy budú workshopy týkajúce sa hračiek a hier - modelovanie hračky z hliny,  

    kurz šitia látkových medvedíkov, školy skákania cez gumu, skákanie škôlky, ako sa hrali  

   guličky, štulne a pod. ... 

6. pripravujeme pre deti súťaže v niektorých hrách starých rodičov primeraných veku detí.       

   

Požadovaný účel: 

Materiálno-administratívne zabezpečenie projektu  100,00  

Propagácia projektu - webová stránka, FB, tlač, 

rozhlas, plagáty, letáky, fotodokumentácia 

 150,00 

Honoráre pre konzultantov, lektorov, animátorov, 

administrátorov 

250,00 

Ceny a odmeny pre účastníkov súťaží 100,00 

Odmeny pre pracovníkov nevyhnutných pri 

technickom zabezpečení projektu . prevoz a prenos 

materiálu, inštalácia výstavy 

200,00 

Občerstavenie  a pitný režim pre organizátorov, 

lektorov pomocný personál 

80,00 

Tlač materiálov na výstavné bannery - staré 

fotografie, texty ...  

200,00 

Časový harmonogram projektu: január 2020 - máj 2020 

Miesto realizácie projektu:  Červená lisovňa NKD, Bratislava-Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:               2 930 € 

Požadovaná výška dotácie:    1 080 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019:   1. projekt 300 €, 2. projekt 800 €  

rok 2018: 0 € 

rok 2017: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu: sponzorstvo 1 850 €    

 

16. 

Žiadateľ:                      Vedátor - združenie   

Sídlo organizácie:               Stolárska 37, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Mgr. Samuel Kováčik, PhD.    

Názov projektu:         Propagácia činnosti Vedátora   

Dátum podania žiadosti:        28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: dotácia nebola pridelená 

Popis projektu: Projekt Vedátor vznikol s cieľom popularizovať vedu a približovať ľuďom 

radosť zo skúmania a poznávania prírody, vesmíru a spoločnosti. Píšu blogy, nahrávajú videá 

a podcasty, organizujú prednášky pre širokú verejnosť. V rámci projektu chcú realizovať 

prednášky pre laickú verejnosť, propagovať činnosť na Facebooku a vytvoriť propagačné 



materiály. Plánujú organizovať tri popularizačné prednášky pre verejnosť, z ktorých jednu 

zorganizujú v Rači a dve v iných častiach Bratislavy.    

   

Požadovaný účel: 

Propagácia na internete aFB a prenájom webového 

hostingu  

100,00  

Honoráre autorov vedeckých prednášok  300,00 

Vyhotovenie propagačných materiálov 300,00 

Časový harmonogram projektu: druhý  a tretí kvartál 2020  

Miesto realizácie projektu:  Bratislava 

 

Celkový rozpočet projektu:               1 000 € 

Požadovaná výška dotácie:       700 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019: 0 €   

rok 2018: 0 € 

rok 2017: 0 € 

Iné zdroje financovania projektu: vstupy z vybraných prednášok 150 €, predaj propagačných 

materiálov 50 €, dary členov 100 €     

 

17. 

Žiadateľ:                      Občianske združenie Jeleň (Elimu)    

Sídlo organizácie:               Kadnárova 97, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Jana Ferencová  

Názov projektu:         Robotika s LEGO pre viac tímov a jeden cieľ   

Dátum podania žiadosti:        28.2.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Občianske združenie Jeleň (Elimu) vzniklo v auguste r. 2014 a jedným z jeho 

cieľov je podporovať osobnostný rozvoj detí, mladých ľudí a dospelých vo voľnom čase 

organizovaním inovatívnych voľno - časových aktivít. Prostredníctvom týchto aktivít chce 

aktivizovať záujem o pozitívnu tvorivú činnosť, vytvárať príležitosti pre aktívne a prosociálne 

trávenie voľného času a tak podporovať spoluprácu detí, mládeže a rodičov v miestnej 

komunite. Zároveň podporuje vzdelávanie detí a mládeže v oblastiach, ktorým nie je  

v školskom vzdelávacom systéme venovaný dostatočný priestor, či už z časových, 

finančných, kapacitných alebo iných dôvodov. OZ Jeleň (Elimu) v rámci svojej činnosti 

prevádzkuje ElimuCentrum so sídlom na Kadnárovej 97, v Bratislave – Rači, kde organizuje 

inovatívne voľno - časové aktivity, ako je napríklad práca s robotikou a programovanie LEGO 

stavebníc. 

Cieľom projektu je príprava a účasť na regionálnom turnaji medzinárodnej súťaže FIRST 

LEGO League (FLL) - 2020/21. OZ Jeleň Elimu vyšle na turnaj dva tímy. Tiež vytvorenie 

novej koncepcie výuky s novými stavebnicami LEGO Spike Prime. Záujem detí z MČ Rača 

o aktivity tohto druhu rastie a OZ Jeleň Elimu s spolupráci s Jana Ferencová Edufeja otvorilo 

v šk. roku 7 klubov pre deti zo ZŠ a 4 kluby pre deti z MŠ. 1 klub má 8 detí.     

 

Požadovaný účel: 

FLL CHallenge Set a Registračný poplatok 

2020/2021 - 2 x  

532,00  

Materiálno - technické vybavenie - Lego Spike 

Prime (6 ks) á 389   

778,00 

Časový harmonogram projektu: január 2020 - január 2021 

Miesto realizácie projektu: Bratislava   



 

Celkový rozpočet projektu:                4 296 € 

Požadovaná výška dotácie:     1 310 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača:  

rok 2019:   860 € 

rok 2018:   820 € 

rok 2017:   275 € 

Iné zdroje financovania projektu:   

Žiadateľ Slovenský skauting, 96.- Malokarpatský zbor Bratislava OZ požiadal o dotáciu aj za 

oblasť šport a školstvo.  

 

18. 

Žiadateľ:                      Krasňanko o.z.    

Sídlo organizácie:               Hubeného 16, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Marta Štefánková   

Názov projektu:         Výlety a tvorenie   

Dátum podania žiadosti:        2.3.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: Detské Montessori centrum Krasňanko vzniklo z potreby rodičov v roku 

2013, ktorým chýbalo v Rači predškolské zariadenie preferujúce individuálny a rešpektujúci 

prístup k deťom a alternatívny spôsob práce s deťmi. 

OZ plánuje s deťmi z centra chodiť v priebehu roka 2020 na výlety mimo škôlku a zážitky 

potom spracovať rôznymi výtvarnými technikami. Tiež chodievať do mesta a spoznávať 

históriu a kultúru. Po návrate sa s deťmi rozprávajú a tvoria na tému, ktorá je práve aktuálna. 

Zážitky a nové poznatky tak zostávajú v deťoch hlboko uložené.   

 

Požadovaný účel: 

Autobusová doprava 2x 150,00  

Vstupné na 2 podujatia (Kidshouse, 

galéria/múzeum) 

100,00 

Výtvarné materiály (kartóny, lepidlo, kriedy,farby) 80,00 

Časový harmonogram projektu: marec 2020 - december 2020 

Miesto realizácie projektu: Bratislava   

 

 

 

Celkový rozpočet projektu:                650 € 

Požadovaná výška dotácie:     330 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: podľa zmluvných podmienok 

rok 2019:   1 280 € 

rok 2018:   1 070 € 

rok 2017:   2 075 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné príjmy 320 €   

 

Žiadateľ Krasňanko o.z.  požiadal o dotáciu aj za oblasť šport a školstvo.  

 

19. 

Žiadateľ:                      Hudbou k srdcu, občianske združenie    

Sídlo organizácie:               Vrbenského  1, 831 53 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Ing. Beáta Vlková    

Názov projektu:         Koncertné turné mladých račianskych hudobníkov v Taliansku   

Dátum podania žiadosti:        2.3.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: 0 € 



Popis projektu: Cieľom OZ Hudbou k srdcu je podpora vzdelávania, umeleckého rozvoja 

a prezentácia kultúrnych aktivít prostredníctvom záujmovo-umeleckej tvorivosti detí 

a mládeže v Mestskej časti Bratislava-Rača. Projekt chce podporiť účinkovanie mladých 

račianskych hudobných talentov na koncertnom turné v Taliansku. Počas štyroch koncertov 

v Ríme a ďalších talianskych mestách bude slovenské interpretačné umenie reprezentovať 

sláčikový orchester a komorné zoskupenia zložené prevažne zo žiakov a absolventov ZUŠ, 

Vrbenského 1 v Bratislave-Rači. Hlavnou ideou projektu je prezentácia tradičných kultúrnych 

hodnôt na medzinárodnom fóre.   

 

Požadovaný účel: 

Cestovné náklady účastníkov a prevoz hudobných 

nástrojov  

500,00  

Ubytovanie účastníkov 1000,00 

Časový harmonogram projektu: 1.3. 2020 - 14.9.2020 prípravná fáza 

     15.9.2020 - 21.9.2020 realizačná fáza 

Miesto realizácie projektu:  

Taliansko - Rím, Neapol, Anzio  

 

Celkový rozpočet projektu:                7000 € 

Požadovaná výška dotácie:     1500 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: dotácia nebola pridelená 

rok 2019:   0 € 

rok 2018:   500 € 

rok 2017:   700 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné zdroje účastníkov 2 900 € 

                                                      vlastné zdroje OZ Hudbou k srdcu vrátane príspevkov 2%  

                                                      dane  2 600 €   

 

 

20. 

Žiadateľ:                      Občianske združenie Literárny klub Rača    

Sídlo organizácie:               Fr. Kráľa 16, 811 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Antónia Maštenová   

Názov projektu:         Interaktívna rozprávka v prírode „Červená čiapočka“   

Dátum podania žiadosti:        3.3.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: podľa zmluvných podmienok 

Popis projektu: OZ pri komunitných programoch, či už prezentácií kníh, kultúrnych akciách, 

rozprávkových výletoch s deťmi kladie dôraz na platformu neformálnosti v kontexte 

s mnohonásobným duševným obohatením. V rámci miestnej občianskej komunity sa snažia 

rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie. V rámci projektu chcú realizovať 

interaktívnu rozprávku v prírode Červená čiapočka, ktorá sa odohráva v lese. Počas tejto 

aktivity deti môžu zapojiť tak svoje fyzické ako aj duševné znalosti. Idúc po cestičke v lese 

stretnú hlavných aktérov rozprávky - Janka, Marienku a Ježibabu. Dialógy sú robené tak, aby 

sa deti aktívne zúčastňovali deja, aby ho formovali, dotvárali.     

Požadovaný účel: 

Dramatická skupina hrajúca rozprávky, autorské 

honoráre 

520,00  

Časový harmonogram projektu: máj 2020 - august 2020  

Miesto realizácie projektu: Bratislava-Rača-Karpaty - v lese od Knižkovej doliny   

 

Celkový rozpočet projektu:                640 € 

Požadovaná výška dotácie:     520 € 



Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: podľa zmluvných podmienok 

rok 2019:   500 € 

rok 2018:   920 € 

rok 2017:   700 € 

Iné zdroje financovania projektu: vlastné - propagácia, príprava a zabezpečenie                         

rekvizít 120 €. 

 

Žiadateľ OZ Literárny klub Rača požiadal o dotáciu aj za oblasť šport. 

 

21. 

Žiadateľ:                      OZ KONE KRASŇANY    

Sídlo organizácie:               Račianska 130, 831 54 Bratislava 

Štatutárny zástupca:          Mgr. Kristína Búranová   

Názov projektu:         Materiálno technické zabezpečenie   

Dátum podania žiadosti:        3.3.2020 

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019: dotácia nebola pridelená 

Popis projektu: OZ Kone Krasňany je mladé občianske združenie zaoberajúce sa chovom 

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

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

detské krúžky, letné tábory, animoterapiu a hipoterapiu. 

V roku 2018 OZ dostalo do daru starší notebook, ktorý im veľmi pomohol, nakoľko s ním 

pracovalo niekoľko dobrovoľníkov. Bol to šikovný pomocník na komunikáciu cez sociálne 

siete, web (tvorba a spravovanie vlastnej web stránky) a mailovú komunikáciu ohľadom 

podávania informácií k činnosti OZ, ponúkaným aktivitám a projektov OZ. Vytvárali sa na 

ňom ukážkové materiály a tvorili sa na ňom projekty, tiež počas táborov a aj krúžkov tam boli 

deťom premietané video ukážky ohľadom konského športu a iných zaujímavostí. V decembri 

2019 sa pokazil a oprava by stála viac ako nový. OZ má záujem dokúpiť k nemu tlačiareň 

a kancelárske potreby, aby si mohli sami tlačiť brožúry a aj letáčiky ohľadom činnosti.  

 

Požadovaný účel: 

Nákup notebooku 330,00  

Časový harmonogram projektu: 3/ 2020 -   

Miesto realizácie projektu: Bratislava – Krasňany (Pekná cesta)   

 

Celkový rozpočet projektu:                480 € 

Požadovaná výška dotácie:     330 € 

Doteraz poskytnuté dotácie od MČ Rača: dotácia nebola poskytnutá 

rok 2019:   0 € 

rok 2018:   1 580 € 

rok 2017:   0 € 

 

Iné zdroje financovania projektu: dobrovoľné príspevky 100 € 

                                                      vlastné zdroje 50 €  

 

Žiadateľ OZ KONE KRASŇANY požiadal o dotáciu aj za oblasť životné prostredie a šport. 

 

 

 



4. Stanovisko stálych komisií Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017  – oblasť kultúra 

 

Komisia stanovisko zapracované A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková 

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-

Rača rokovať o dotáciách za oblasť kultúry až na ďalšom 

zasadnutí (v máji 2020) 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaujala stanovisko k tomuto materiálu 
A 

 
Komisia životného prostredia, výstavby, 

územného plánu a dopravy    
Komisia sociálna a bytová      


