
Materiál na rokovanie Komisie školstva, kultúry, športu,  

podpory vinohradníctva a podnikania MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

Oblasť:  ŠKOLSTVO 
 

Kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti školstva predložili svoje žiadosti v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2022 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 2022 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4.000 €. 

Vzhľadom na nízke vyčlenené finančné prostriedky pre školstvo žiadame o presun 2.000 € 

z nevyužitých finančných prostriedkov za kontajnerové stojiská na zvýšenie dotácií pre žiadateľov 

z oblasti školstva (aj pre občianske združenie Stará jedáleň). 

Takmer všetky organizácie, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 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 SpozaVoza, Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, občianske združenie ABCedu pre vzdelanie. 

Občianske združenia  Račiansky muzeálny spolok, SpozaVoza sa pravidelne podieľajú na organizácii 

sprievodných podujatí počas hodov a vinobrania a sú nápomocní pri organizovaní ďalších podujatí 

organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Rača.  

 

 

1. 

Predkladateľ:  SpozaVoza 

Názov projektu: Svetlo-Tma  

 

Opis projektu:  Zámerom projektu je tvorba série kontinuálnych workshopov a online 

videí, ktoré obohatia vzdelávací proces žiakov 1. a 2. stupňa 

základných škôl ohľadom divadla, medziľudských vzťahov a 

kritického myslenia. Téma projektu bude spätá so stým výročím 

narodenia významnej slovenskej spisovateľky Eleny Čepčekovej. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na realizácia umeleckého a pohybového tábora/workshopov 

Celkový rozpočet projektu:  3 000,00 € 

Požadovaná výška dotácie:     950,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     500,00 € 

 

2. 

Predkladateľ:  Račiansky muzeálny spolok 

Názov projektu:  Detská vymaľovánka "Vymaľuj si Raču" 

 

Opis projektu:  RMS sa svojimi aktivitami snaží priblížiť históriu Rače a všetky 

súvisiace oblasti života v Rači jej obyvateľom. Pripraviť pre deti 

vymaľovánku vo formáte A5, položenú na šírku, v ktorej bude súbor 14 

významných budov v Rači so zameraním na históriu. Obrázky nebudú 

mať farebnú predlohu, deti si farebnosť budú voliť podľa svojho 

výberu. Ku každému obrázku bude krátky text 1-2 vety, ktorý objasní, 

o aký objekt ide a kde sa nachádza. Na zadnej strane bude stručná 

informácia o vzniku Rače a o Račianskom muzeálnom spolku. 



Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na príprava, návrh a tlač detskej vymaľovánky 

 

Celkový rozpočet projektu:  2 200,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  1 300,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     700,00 € 

 

Poznámka: v minulosti dostali grant: r. 2020: 500€ a r. 2021: 1 450€,  spolu: 1 950€ 

  

 

3. 

Predkladateľ:  Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor Bratislava 

Názov projektu: Skautský letný tábor 2022  

 

Opis projektu:  Letný skautský stanový tábor je vyvrcholením celoročnej činnosti. 

Chod tábora zabezpečujú dobrovoľníci z radov slovenského 

skautingu. 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. 

Plánujeme 40 - 50 účastníkov. Letný skautský tábor účastníkom 

(deťom z Rače) poskytuje možnosť realizovať počas školských 

prázdnin rôzne aktivity v prírode, zamerané na ich všestranný rozvoj, 

zvyšovanie telesnej a psychickej odolnosti, upevňovanie hygienických 

návykov, prehlbovanie vedomostí z oblasti poznania a ochrany 

prírody a iné. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na Skautský letný tábor pre deti z Rače (Strava, Vybavenie tábora - stany, Táborové tričká) 

Celkový rozpočet projektu:  3 500,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  1 400,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     600,00 € 

Poznámka: v minulosti dostali dotáciu: r. 2019: 1 300€, r. 2020 1 300 €, r. 2021: 1 200€,  spolu: 

3 800€ 

 

 

4. 

Predkladateľ:  Asociácia pre mládež, vedu a techniku 

Názov projektu:  Denný tábor Zvedavých vedcov v Rači 

 

Opis projektu:  AMAVET pripravuje v Rači pre deti denný tábor, ktorý ponúka mládeži 

možnosť zmyslupne tráviť voľný čas a rodičom pomocnú ruku v čase 

prázdnin. Čaká na nich hravý animačný program. Z detí sa stanú mladí 

bádatelia - ZVEDAVÍ VEDCI. Čakajú ich exkurzie vonku, ale aj 

bádateľské aktivity v klubovni. Tábor sa bude realizovať počas júla a 

augusta v troch turnusoch: 4.7.-8.7. 18.7.-22.7. 15.8.-19.8. Pre deti od 

7 do 12 rokov. 

Zapojenie dospievajúcej mládeže do bezplatného školenia animačného 

programu Zvedavých vedcov v Rači s cieľom získania nových 

kompetencií a aktívneho zapojenia sa prostredníctvom dobrovoľníctva. 

 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na náklady na materiálne zabezpečenie programu (Strava pre deti a animátorov (obedy, 

olovrant, pitný režim, ovocie pre 45 detí a 9 animátorov), Materiálové náklady: suchý ľad, 

potravinárske farbivá, skúmavky, váha, gumené rukavice, balóny, sóda bikarbóna, ocot, lieh, jar, 



purpena, servítky, igelitové vrecia, slnečný filter na teleskop, PH indikátory, mlieko, filtračné vrecká, 

citrodeko, lepiaca páska, špagát, vajcia, olej atď, vstupné (splav Zálesie, lesná pedagogika Mestské 

lesy BA, Aurelium,...) pre 45 detí a 9 animátorov.) 

 

Celkový rozpočet projektu:  2 700,00 € 

Požadovaná výška dotácie:     800,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     400,00 € 

 

Poznámka: v minulosti dostali   dotáciu: r.2019: 300€, r. 2020: 950€, r. 2021: 600€,  spolu: 1 850€ 

 

 

5. 

Predkladateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Názov projektu: Podpora ako základ duševného zdravia 

 

Opis projektu:  Pandemická situácia, kedy deti boli v sociálnej izolácii, vojnové 

konflikty, ktorých v súčasnosti sme priamymi účastníkmi nepriaznivo 

pôsobia na psychiku detí. Projekt stavia na vysokej ambícii, a to 

poskytovať odborné činnosti deťom, žiakom, ich zákonným 

zástupcom, ako aj pedagogickým a odborným zamestnancom škôl. 

Najdôležitejšou myšlienkou je budovať podpornú sieť sociálneho 

prostredia detí a žiakov, aby vyrastali v psychicky zdravom prostredí, 

a zároveň, aby sme týmto javov dokázali predchádzať, prípadne s nimi 

cielene pracovali. Projekt sa zameria na deti materských škôl, žiakov 

základných škôl, školské podporné tímy a rodičov v mestskej časti 

Bratislava Rača. V rámci projektu sú využívané rôzne spôsoby 

intervencií 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na školstvo a vzdelávanie najmä za účelom netradičnej mimoškolskej podpory, 

preventívnych opatrení soc. - pat. javov, podpore duš. zdravia a bezpečnosti na školách a zvýšenie 

kvality a inovácií v rodinách 

Celkový rozpočet projektu:  6 270,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  5 300,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     500,00 € 

 

 

6. 

Predkladateľ:  Stará Jedáleň 

Názov projektu:  Dramatické a zážitkové workshopy pre žiakov základnej školy 

 

Opis projektu:  Cieľom projektu je doplniť tradičné formy vzdelávania a budovania 

kritického myslenia. Workshopy pre 30 tried, čo je približne 450 

žiakov. V dramatických programoch nastavených podľa veku 

účastníkov si deti na vlastnej koži zažijú príbehy literárnych postáv 

alebo reálnych ľudí na základe zdokumentových príbehov.  

ŽIDOVSKÉ PRÍBEHY Téma: ľudské práva a osobné slobody, 

nesloboda, antisemitizmus, holokaust, totalitné režimy 20. storočie, 

storočie dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, 

ponúka veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy 

niekoľkých hrdinov sa presunieme v čase a odhalíme, aké to bolo 

skrývať sa, či skrývať niekoho, nemôcť sa slobodne rozhodnúť, prejsť 

cez cestu alebo povedať nahlas, čo si myslíš.  



MÚR Téma: výročie Nežnej revolúcie, okupácia a sloboda, 

antisemitizmus, totalitné režimy a demokracia 20. storočie, storočie 

dvoch svetových vojen a dvoch veľkých totalitných režimov, ponúka 

veľké množstvo udalostí a situácií na preskúmanie. Cez príbehy 

niekoľkých hrdinov, ich rodín a autentické situácie detí doma i v škole, 

sa presunieme do Československa pred rokom 1989 a odhalíme, aké to 

bolo nemôcť sa slobodne rozhodnúť, alebo povedať nahlas, čo si 

myslíš. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na podpora vzdelávania a zážitkových foriem vzdelávania 

 

Celkový rozpočet projektu:  2 800,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 200,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:         0,00 € 

 

Poznámka: v minulosti dostali dotáciu: r.2019: 3 050 €, r. 2020: 4 000 €, r. 2021: 1 900€,  spolu: 8 

950€ 

 

 

7. 

Predkladateľ:  Krasňanko o.z. 

Názov projektu: Z Rače do sveta  

 

Opis projektu:  Zámerom je, aby deti pri spoznávaní sveta okolo seba, zažili čo 

najviac reálnych skúseností. Preto sme sa rozhodli začať objavovaním 

Rače, v ktorej deti navštevujúce naše centrum, žijú. Počas jazdy 

výletným vláčikom by sme chceli spoznávať okolie, pristaviť pri 

dominantách Rače a vyzdvihnúť miesta, ktoré zohrávajú veľkú úlohu 

aj z historického hľadiska. Oslovíme Račanov, ktorí tu dlhodobo žijú a 

chceli by s nami zdieľať pohľad na súčasnú i historickú Raču, podeliť 

sa o to, čo tu zažili. Radi by sme navštívili vinohrady, tradičnú 

račanskú vínnu pivnicu, spoznali skutočného vinára, ochutnali hrozno, 

prípadne tradičné "oberačkové" koláče, makovníky a orechovníky a 

dotkli sa tak tradícii, ktoré k Rači neodmysliteľne patria. V ďalšej fáze 

projektu by sme sa chceli venovať svetu, ktorý je medzi Račou a 

vesmírom, a teda Bratislave, ako hlavnému mestu, pod ktoré naša 

mestská časť patrí, Slovensku, ktoré je našim spoločným domovom a 

"srdcom Európy", Európe, ktorá zohráva v našich životoch väčšiu 

úlohu, ako si možno myslíme a nakoniec celému svetu. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia združenia 

finančnú dotáciu na jazdu Račianskou lokálkou, mapa sveta, mapa Európy, mobilné planetárium, 

výtvarné potreby 

Celkový rozpočet projektu:  697,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  588,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:  300,00 € 

Poznámka: v minulosti dostali dotáciu: r.2019: 1 280,00 € 

 

 

8. 

Predkladateľ:  ABCedu pre vzdelanie 

Názov projektu:  Predškoláci, pripravte sa! 

 



Opis projektu:  Chceme inšpirovať a pomôcť zefektívniť prácu učiteľa materskej školy. 

Edícia HRAvé učeNIE je tvorená tak, aby využívala detskú zvedavosť, 

nadšenie pre nové veci, súťaživosť a túžbu po samostatnosti v prospech 

detí. Hravá forma učenia sa pre svoju schopnosť zaujať dlhodobo 

preukazuje ako najefektívnejšia. Prínosom projektu je príprava detí z 

mestskej časti Rača, ktoré navštevujú materské školy v MČ Rača na 

príchod do školy a ich príprava a bezproblémové začlenenie do 

vyučovacieho procesu, prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích 

pomôcok a podpora materských škôl, ktorých zriaďovateľom je MČ 

Rača. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu na Vzdelávacie aktivity/workshopy pre učiteľky materských škôl. 

 

Celkový rozpočet projektu:  1 500,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  1 300,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     600,00 € 

 

 

9. 

Predkladateľ:  Miestny odbor Matice slovenskej 

Názov projektu: Rozvoj regionálnej výchovy prostredníctvom literárnej a výtvarnej tvorby 

- Račiansky jahodový kvet 

 

Opis projektu:  Miestny odbor MS Bratislava – Rača v tomto školskom roku 

organizuje už 25. ročník tradičnej súťaže Račiansky jahodový kvet, 

ktorá tvorí literárnu a výtvarnú časť pôvodnej tvorby autorov. Účelom 

tejto súťaže je rozvíjať a prehlbovať vzťah žiakov MŠ, ZŠ a gymnázií 

a SOŠ pôsobiacich v MČ Bratislava – Rača ako aj širokej verejnosti 

(kategória dospelých) k mestskej časti Rača a k Slovensku.  

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu finančnú 

dotáciu s cieľom zatraktívniť súťaž sa uchádzame o dotáciu na kúpu cien pre víťazov. 

Celkový rozpočet projektu:  1 900,00 € 

Požadovaná výška dotácie:     700,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     400,00 € 

Poznámka: v minulosti dostali dotáciu: r. 2018: 400,00 €  r.2019: 300,00 €, r. 2020: 500,00€,  spolu: 

1 200€ 

 


