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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva Miestneho zastupiteľstva MČ 

Bratislava–Rača, dňa 07.09.2021 

                                             

       

Návrh 

na prenájom nebytových priestorov na Dopravnej ul. č. 57 v Bratislave-Rači, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov (Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor 

Bratislava).  

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Ing. Vieroslava Štrbáková 

vedúca Oddelenia hospodárskej správy 

  

Spracovateľ: 

Mgr. Karol Janík 

referent správy majetku, nehnuteľností, kataster 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh predkladáme na základe žiadosti organizačnej jednotky združenia 

Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava, Sadmelijská 1, Bratislava - mestská 

časť Rača, 83106, IČO: 31793240, doručenej do podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-

Rača dňa 30.08.2021, predmetom ktorej je nájom nebytových priestorov v prednom trakte 

budovy o výmere 44,37 m2, na účely zriadenia skautskej klubovne. 

Skauting je výchovné hnutie/systém mládeže zamerané na celkový rozvoj osobnosti 

mladého človeka. Má výrazné filantropické, humanistické a kozmopolitné črty. Svoj 

výchovný zámer sa snaží dosiahnuť tzv. skautskou metódou, ktorá zahŕňa 7 prvkov: 

aktívny pobyt v prírode (turistika, táborenie, ochrana prírody), 

fungovanie v malých tímoch (družinový systém), 

prax, aktivity a hry namiesto teórie (učenie sa činnosťou), 

prítomnosť stabilných hodnôt (sľub a zákon), 

inšpirujúce a atraktívne libretá a námety pre činnosť (symbolický rámec), 

rôzne výzvy, skúšky a ciele pre osobnostný rast (osobné napredovanie), 

priateľská pomoc dospelého. 

Skauting využíva zmysel mladých ľudí pre romantiku a priateľstvo. Vychováva ich aj v 

rôznych praktických zručnostiach, k pevnej vôli, dôveryhodnosti a čestnosti, tímovej práci, 

vodcovským zručnostiam, zodpovednosti za seba a okolie, osobnej iniciatíve a pod. 

Slovenský skauting v Rači v podobe 96.zboru funguje od roku 1990, pričom v 

súčasnosti združuje cca. 70 skautov a skautiek z Rače a blízkeho okolia. Po rokoch stagnácie 

založili skautské krúžky na dvoch školách – Spojená škola de La Salle a ZŠ Jána Amosa 

Komenského Hubeného. Tieto školy nezištne poskytli priestor na ich činnosť, raz za týždeň. 
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Pre malé deti, ktoré majú skauting ako krúžok popri bežnej školskej družine je to postačujúce, 

ale staršie kategórie skautov (cca. druhý stupeň ZŠ) potrebujú niečo ako základňu, kde by 

vedeli napĺňať skautský program pod vedením vodcov. 

Staršia kategória skautov popri plnení skautského programu zároveň plní hodnosť 

Duke of Edinburg. Táto medzinárodné uznávaná hodnosť si vyžaduje samostatnú prácu, 

plánovanie, prípravu a realizáciu projektov. Vlastný priestor je pre túto činnosť 

nevyhnutnosťou. 

Popri každo-týždenných krúžkoch na školách organizujú pre deti výlety do prírody. 

Horolezecké výlety a v lete týždenný tábor v prírode. Tiež pomáhali s programom na 

brannom cvičení pre ZŠ Jána Amosa Komenského Hubeného a na festivale na škole de La 

Salle. Všetky tieto aktivity si vyžadujú materiálne zabezpečenie a to je tiež funkcia klubovne - 

ako miesto pre skautské potreby. 

 

Priestory na Dopravnej ul., pozostávajúce z dvoch miestností a sociálneho zariadenia o 

celkovej výmera 44,37 m2, by slúžili na zriadenie klubovne vo väčšej miestnosti 6,92 x 4,09 

m, vhodnej na stretnutia jednotlivých skupiniek – družín. Hlavne starších skautov pre činnosť, 

prípravu a plánovanie Duke of Edinburg. Menšia miestnosť o výmere 4,4 x 2,5 m na sklad 

materiálu (stany, vybavenie tábora, horolozecký materiál, športové náčinie).  

Pri stanovení výšky nájomného požiadali o zohľadnenie dobrovoľníckeho a 

verejnoprospešného charakteru ich činnosti a poskytnutie nebytových priestorov za 

symbolické nájomné vo výške 1,- EUR/m2/rok a nájom na dobu neurčitú.  

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporúča 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 44,37 

m2 nachádzajúcich sa v budove na Dopravnej ul. č. 57, 831 06 Bratislava-Rača pre 

organizačnú jednotku združenia Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava, 

Sadmelijská 1, Bratislava - mestská časť Rača, 83106, IČO: 31793240, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu zriadenia klubovne pre prácu s deťmi a mládežou, 

s cieľom rozvoja ich osobnosti, prípravy na plnohodnotný život, rozvoj ich vedomostí, 

schopností a postojov v telesnej, intelektuálnej, citovej, sociálnej oblasti, budovanie kladných 

charakterových vlastností mladých ľudí a pozitívneho postoja k životu, za týchto 

navrhovaných podmienok: 

- cena nájmu: 1,- EUR/m2/ rok  

- úhrada prevádzkových nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov 

- výmera: 44,37 m2 

- doba nájmu: neurčitá 
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