
 

 

 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

 

5_ 1_Informácia o výzvach a podaných alebo rozpracovaných projektov z externých 

zdrojov na rok 2021 (školstvo, kultúra, šport, podpora vinohradníctva, podpora 

podnikania) 

 

1) Školský úrad  - za oblasť školstvo neboli podané a ani nemá rozpracované žiadne žiadosti 

(projekty) na podporu z externých zdrojov.  

 

2) Oddelenie kultúry a komunikácie / Projektový referát  -     

 Nadácia mesta Bratislavy / Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a 

transparentným systémom grantovej podpory mesta, ktorý spustila svoju činnosť v 

roku 2020/ VÝZVA 2021/ Grantový program/ „Strategická podpora kultúrnych 

podujatí“ 

Podpora nie je určená subjektom verejnej správy (štát, kraj, mestské časti), ani organizáciám 

nimi zriaďovaným alebo založeným, vrátane organizácií zriaďovaných mestom Bratislava. 

 Bratislavský kraj / Bratislavská regionálna dotačná schéma / Dotácie pre rok 2021/ 

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry na rok 2021 

BRDS na podporu kultúry zohľadňuje existujúce potreby v oblasti kultúry podporou živej 

kultúry a umenia generovaného potenciálom metropoly, ako aj regionálnej, miestnej a 

ľudovej kultúry obcí prostredníctvom podpory: 

✓ tvorby, prezentácie a šírenia profesionálneho a neprofesionálneho umenia realizovaného 

subjektmi so sídlom na území BSK, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia 

a medziodborových aktivít 

✓ ochrany kultúrneho dedičstva, pamäťových a fondových inštitúcií, miestnej a regionálnej 

kultúry, najmä amatérskej umeleckej tvorby, ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 

v regióne. 

Výzva je v roku 2021 otvorená pre nasledujúce oblasti: 

✓ Tvorba a prezentácia diela 

✓ Výskum a odborná reflexia 

✓ Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva 

V týchto oblastiach oddelenie kultúry v roku 2021 neplánuje svoju činnosť alebo aktivity, 

ktoré by oprávňovali podporu žiadať a čerpať.  

 Fond na podporu umenia / Výzvy na rok 2021  

Priority štruktúry podpornej činnosti stanovené radou fondu na rok 2021: 

Inovatívne formy práce s publikom v oblasti súčasného umenia 

Komplexná moderná infraštruktúra knižníc a priestorové vybavenie knižníc 

Vzdelávacie projekty z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Divadelné, tanečné, literárne, hudobné a výtvarné dialógy s filmom (Podpora projektov 

spojených so 100. výročím vzniku slovenského filmu, podpora sa netýka produkcie a 

distribúcie audiovizuálnych diel) 

Prepájanie hudobného umenia so vzdelávaním v oblasti hudobného umenia 



Oddelenie kultúry neplánuje v roku 2021 a ani neorganizuje  podujatia v rámci priorít 

podpornej štruktúry fondu.  

Vo výzve č. 2 a v podprogramoch, 
Hudba 1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - hudobné žánre populárnej kultúry 

Podujatia, kultúrne centrá a časopisy 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže 

ešte nie je zverejnený termín začiatku predkladania žiadosti. Oddelenie výzvy z externých 

zdrojov priebežne sleduje a ak bude zverejnená vhodná výzva pre oblasť a činnosť oddelenia 

kultúry tak žiadosť podáme.  

Výzva č. 3 / 2021 Fondu na podporu umenia v podprograme Medziodborové aktivity / 

oddelenie plánuje podať žiadosť do 25.1.2021 na podujatia Račianske kultúrne a športové 

leto, Račianske vinobranie (Dni burčáku), Vianočné trhy 

 

 BTB / BRATISLAVSKÉ TURISTICKÉ ZDRUŽENIE / propagačná podpora podujatí 

/ priebežne  

 

 BKIS / BKIS ponúka nefinančnú spoluprácu pri realizácii kultúrnych projektov a 

podujatí, ktoré sú buď súčasťou mestského kalendára alebo dopĺňajú lokálnu kultúrnu 

ponuku, či neziskové podujatia presahujúce mestský rámec. V týchto prípadoch BKIS 

poskytuje nefinančnú podporu pri zabezpečovaní termínu a miesta konania, administratívnu 

pomoc pri zabratí verejných priestranstiev, podporu pri samotnej realizácii a produkcii 

podujatí vrátane propagácie na webe a sociálnych sieťach / žiadosť o podporu je možné zaslať 

priebežne elektronicky prostredníctvom web stránky BKIS. 

 

3) Referát športu - športový referent momentálne pracuje na získavaní finančných 

prostriedkov formou sponzorstva na 10. ročník Račianskeho polmaratónu, Račianskej 

desiatky, ktoré sa budú konať dňa 29. augusta 2021. Pracuje na výzve vyhlásenej 

Magistrátom (Mestom Bratislava) podľa Grantového podprogramu 4 na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR v Bratislave na rekonštrukciu viacúčelového 

ihriska na Hubeného ulici. 

 

 

 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2021 

Podklady: OKK, ŠÚ, športový referent 


