
Materiál na rokovanie Komisie školstva, kultúry, športu, pre podporu podnikania 

a vinohradníctva MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

 
Oblasť: ŠPORT 
 

 

 

Kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti životného prostredia 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 v programe Šport, 9.3. Podpora športových klubov 

a organizácií vyčlenené finančné prostriedky vo výške 40. 000 €. 

Jednej organizácii v jednom roku môže byť pridelených maximálne 30% z celkovej sumy 

vyčlenenej v rozpočte na dotácie pre jednotlivé oblasti, čo je 12. 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 Sport & education movement, o.z., Elena 

Šabíková - ELI JÓGA  a  Jakub Benko MT7.Literárny klub Rača, nesplnil podmienky 

vyúčtovania dotácie podľa platného 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 združenia  ŠK 

Krasňany a FK Rača 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. 

Funkčná klasifikácia: 0810, ekonomická klasifikácia: 642001  

 

 

 

 

1. 

Predkladateľ:  ST Relax Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Karpatské nám 8., Bratislava 831 06 

Štatutárny zástupca: Ing. Anton Hamran, predseda 

Názov projektu: Stolný tenis v Rači 

 

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 
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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, Turnaj osobností, Stolný tenis 

do škôl  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. január 2022 

Koniec projektu:   15. december 2022 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača  

Celkový rozpočet projektu:  6 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 600 € 

 

2. 

Predkladateľ: ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA, občianske združenie  

Sídlo organizácie:  Žarnovická 3, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Kayser, predseda 

Názov projektu:  Karate a mládež  2022 

 

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. V súčasnosti má klub 

70 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, 

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 
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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.. 

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. február 2022 

Koniec projektu:   31. december 2022 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu:  4 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:  2 500 € 

3. 

Predkladateľ:  ŠK Krasňany, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Riazanská  6, 831 03 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Martin Horňák, predseda 

Názov projektu: Futbal v Krasňanoch 

   

Opis projektu:  

Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste 

2/A. 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. ŠK Krasňany oslávia v tomto roku oslávia 70. výročie založenia klubu.  

Členovia klubu sú na 90% obyvatelia Rače. Okrem pôsobenia v svojej súťaži pravidelne 

organizujú futbalový turnaj pre mládež JuRaVa Cup pre deti z Rače a okolitých obcí. 

Cieľom projektu je získať finančné prostriedky na údržbu futbalového areálu na Peknej ceste, 

doplnenie materiálneho vybavenia klubu a uhradenie poplatkov spojených so športovou 

činnosťou klubu a podujatí počas osláv 70. výročia klubu. 

Nato aby hracia plocha spĺňala súťažné parametre, je nevyhnutné ju pravidelne kosiť, hnojiť, 

prerezávať a v letných mesiacoch ju pravidelne zalievať. Oprava oplotenia a iných 

nepredvídateľných poškodení sú čoraz viac finančne náročnejšie. 

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 a uhradenie poplatkov Slovenskému 

futbalovému zväzu. Predstavitelia klubu ŠK Krasňany sa zaväzujú bezplatne poskytnúť 

hraciu plochu na akcie organizované Mestskou časťou Bratislava-Rača. 

 

Začiatok projektu:   1. január 2022 

Koniec projektu:   31.december  2022 

Miesto realizácie projektu:  Pekná cesta  
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Celkový rozpočet projektu:  25 000 € 

Požadovaná výška dotácie:                12 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    5 500 € 

4. 

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. 

 

Opis projektu: 

OZ Klub priateľov futbalu Kengura podporuje svojimi prostriedkami činnosť v 

mládežníckych družstvách FK Rača. V súčasnosti zabezpečujú člčnovia občianskeho 

združenia  tréningový proces pre 150 futbalistov od 4 do 11 rokov, rozdelených v 6 

kategóriách. 

Účelom a snahou daného projektu je zapojenie detí a mládeže v Mestskej časti Rača do 

športovej, pohybovej aktivity, všeobecnej pohybovej prípravy, zabezpečiť ich športovú 

prípravu v FK Rača a zabezpečiť skvalitnenie podmienok na športovanie. 

Zabezpečiť tréningový proces nie je jednoduché. Tréningový proces mládežníckych družstiev 

U 6 -U 11 prebieha celoročne na ihrisku s umelou trávou na ZŠ Tbiliská, na mini ihrisku s 

umelou trávou na Hubeného, a na Mladej Garde. V letných mesiacoch sa zúčastňujú na 

sústredeniach a pre najmenších organizujú členovia občianskeho združenia  denné tréningové 

kempy. V zimných mesiacoch si prenajímajú na tréningy, zápasy a turnaje telocvične na SOŠ 

masmediálnych komunikácií na Kadnárovej, Polygrafickom učilišti na Račianskej, ZŠ vo 

Svätom Jure a v telocvični Domu športu na Junáckej. Celoročne si na športovú činnosť 

potrebné ihriská prenajímajú, čo je finančne náročné.  V klube kladú dôraz aj na budovanie 

vzťahu detí a mládeže k pohybu a športovým aktivitám, k budovaniu vzťahu k svojmu klubu 

FK Rača a takisto k svojej Mestskej časti Rača, ktorú reprezentujú. Viesť ich k 

zodpovednosti, disciplíne, zdravému životnému štýlu a vytváraniu vzťahov v kolektíve a 

osvojovanie si správnych návykov. Cieľom športu je zdokonaľovanie telesného, funkčného a 

pohybového rozvoja a vytvorenie kladného a trvalého vzťahu detí a mládeže k pohybovým 

aktivitám. 

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 2022 

Koniec projektu:   31. december 2022 

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

Celkový rozpočet projektu:  38 000 € 

Požadovaná výška dotácie:  10 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:    6 000 € 

 

5. 

Predkladateľ:  Futbalový klub Rača, občianske združenie 

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

Štatutárny zástupca: Branko Kovačič, predseda 

Názov projektu: Podpora tréningového procesu a údržba hracej plochy 
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Opis projektu: 

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. Kvalitná klubová práca si 

vyžaduje najmä ďalšie skvalitnenie tréningového procesu, materiálne vybavenie  ako i 

zlepšenie športového zázemia pre všetkých zúčastnených, čo si vyžaduje nemalé finančné 

prostriedky.  Aj za prípadnej finančnej pomoci od Mestskej časti Bratislava-Rača chce klub 

FK Rača vytvoriť vhodné podmienky na pôsobenie hráčov od 6 do 25 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 za 

údržbu hracej plochy. 

Začiatok projektu:             1. január 2022 

Koniec projektu:             31.december 2022 

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

Celkový rozpočet projektu:  25  000 € 

Požadovaná výška dotácie:              15 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:   12 000 € 

6. 

Predkladateľ:                       H&T Dance company, občianske združenie  

Sídlo organizácie:                 Pri vinohradoch 224 , 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Lucia Maniková, predseda 

Názov projektu:  Letné tréningové sústredenie 2022 

 

Opis projektu:  

Poslaním H&T Dance Company je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb 

členov v oblasti tanca a tanečnej kultúry a v iných oblastiach spoločenského života, ktoré 

prispievajú k rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k 

upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými 

morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k vhodnému spôsobu trávenia voľného času. 

Hlavné ciele H&T sú     podporiť záujem detí, mládeže, dospelých o pohyb a šport, prioritne o 

tanec;  zabezpečiť podmienky pre účasť členov na tanečných a iných športových podujatiach 

(tréningy, súťaže, vystúpenia...), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných 

podujatiach; rozvíjať cestou tanca vzťah aj k iným umeleckým a kultúrnym formám, napr. 

krátke príbehy vyjadrené pohybom, tanečné divadlo, zabezpečovať telovýchovné, športové a 

tanečné podujatia; podporovať vzdelávanie v dotknutých oblastiach. 

Tanečníci sú obyvatelia MČ Rača. Na súťažiach a vystúpeniach prezentujú svoju príslušnosť 

k Rači, na rôznych akciách organizovaných MČ prispievajú k programu – športové a kultúrne 

podujatia, Hody, Vinobranie, MDD, Vianočné trhy a pod. Už 10 rokov pre deti a obyvateľov 

Rače pripravujú tanečnú rozprávku pod vedením choreografky, trénerky a vedúcej L. 

Maníkovej. Klub organizuje od r. 2018 za podpory MČ Rača tanečnú súťaž H&T CUP v 

Amfiteátri v Knižkovej doline, čím zviditeľňuje mesto BA, ale aj MČ Raču. 

13. letné tréningové sústredenie členov račianskeho klubu H&T sa koná na záver letných 

prázdnin, aby sa tanečníci opäť "naštartovali" do tréningového procesu, aby sa posilnil tímový 

duch klubu, aby sa tanečníci medzi sebou lepšie poznali, zaradili sa do tímu aj noví tanečníci, 

aby v priebehu sezóny spolupráca medzi jednotlivými vekovými skupinami, ale aj vo vnútri 

skupín bola stabilizovaná a tanečníci mohli naplno využívať tréningové hodiny od septembra. 
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Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie nákladov spojených s organizáciou letného 

sústredenia, autobusovú dopravu, príspevok na ubytovanie, stravovanie, pracovné a 

tanečné pomôcky potrebné na tanečnú prípravu, prenájom prístreškov a organizačno-

technické zabezpečenie akcie.  

 

Začiatok projektu:     2 .máj 2022  

Koniec projektu:   31.august  2022 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  14 100 €  

Požadovaná výška dotácie:    2 500 € 

Odporúčaná výška dotácie:    2 500 € 

7. 

Predkladateľ:  Klub pozemného hokeja Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Jurkovičova 5, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Igor Romanec, predseda   

Názov projektu: Mládež v Českej extralige 

 

Opis projektu: 

Klub pozemného hokeja Rača ako najúspešnejší klub pozemného hokeja, ktorý zastrešuje 

kategórie od U 8 cez U 10 , U 12, U 15 U, 21 až do kategórii muži a ženy. Prihlásil do Českej 

najvyššej hokejovej súťaže v mládežníckej kategórií do 15 rokov. Cieľom tohto prihlásenia je 

zatraktívniť pre mládež tento šport a nadobudnúť vyššie hokejové zručnosti pri zápoleniach s 

českými klubmi, vzorne reprezentovať mestskú časť v zahraničí. Cieľom je aj pripraviť 

budúcich reprezentantov ktorí sú vo výbere reprezentácie na úplne inú úroveň hokeja ako je 

toho času na Slovensku. Bez zahraničnej skúsenosti nemožno očakávať v budúcnosti kvalitné 

výsledky na medzinárodných podujatiach za klub či reprezentáciu. Česká extraliga patrí 

medzi ligy ktoré pomôžu klubu  tieto ciele realizovať. V Českej extralige plánujú od 

Septembra do konca októbra odohrať jesennú časť ligy je to približne 9 zápasov, ktoré by sa 

odohrali v Českých mestách na prieč celou Českou republikou. Je to náročný program ktorý 

zaplní víkendy hokejom a športom. Ako dopravu plánujú využiť vlakové spojenia,  ale v 

prípade ak by sa potrebovali presúvať v rámci víkendu tak nemožno vylúčiť autobusové 

spojenie. Súčasťou celého procesu je nastavenie mládeže na vyššiu úroveň hokeja a stým 

súvisia kvalitnejšie tréningy a zároveň intenzívnejšia kondičná a hokejová príprava na 

odohratie tejto časti ligy. Plánujú absolvovať viacero kondično-hokejových sústredení na 

domácich a zahraničných ihriskách, aby pripravili mládežnícke družstvo na zápasovú záťaž a 

tak naplnili cieľ hrať v Českej Extralige. 

Od Novembra do Decembra majú členovia klubu v pláne pokračovať v halovej časti Českej 

extraligy kde sa turnajovým systémom, čo je výhoda v rámci šetrenia nákladov, odohrajú 

zápasy dvojkolovo každý s každým v rôznych športových halách v Čechách. Tu sú plánované 

výjazdy aj s ubytovaním nakoľko turnaje sa hrajú v sobote aj v nedeľu. 

Celý tento projekt nadväzuje na doplnenie mužského družstva, ktoré sa už šesť sezón 

zúčastňuje ako tím Českej vonkajšej extraligy. Počas pôsobenia tohto tímu klub  získal 

viacero významných umiestnení . Zároveň ako tím KPH Rača muži postúpili z tretej Českej 

halovej súťaže do prvej extraligy. 

V Českej extralige budú reprezentovať Mestskú časť aj samotnú Bratislavu a  tým pádom 

budú potrebovať aj jednotné oblečenie pre celý tým hráčov a trénerov aby celková prezentácia 

klubu a mestskej časti mala vysoký reprezentatívny charakter.. „A“ družstvo mužov bude 

vzorom  pre mládež,  aby ich nasledovala a dosiahla športom zdravú životosprávu a pracovné 

návyky. 
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Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na doplnenie materiálneho výstroja pre mládežnícke mužstvá, 

náklady spojené s pôsobením v súťaži a na sústredenia. 

Začiatok projektu:              1. apríl 2022 

Koniec projektu:         31.december 2022 

Miesto realizácie projektu:       MČ Bratislava- Rača, česká republika 

Celkový rozpočet projektu:  12 550 € 

Požadovaná výška dotácie:    6 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:      3 000 € 

 

8. 

Predkladateľ:  VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, občianske združenie 

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

Rača organizované florbalovým extraligovým družstvom 

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 22 

Sídlo organizácie:  Kadnárová 23, 831 52 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Adam Kalčok, predseda 

 

 

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. Aj v roku 2022, ak to situácia 

dovolí, by radi pokračovali 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. K zvýšeniu úrovne tréningového procesu je prospešné, ak sa zakúpi chýbajúce 

florbalové vybavenie (napríklad hokejky, brankárske vybavenie, chýbajúce dresy, loptičky a 

podobne). 

Družstvo starších žiakov "VŠK PdF UK Hurikán Rača" túto sezónu hrá aj regionálnu súťaž 

SZFB. Hlavný prínos projektu je v tom, aby deti pritiahli k športu, ktorý je dnes veľmi 

populárny a čo je pre rodičov nemenej dôležité je, že tento šport je finančne nenáročný. V 

roku 2016 s projektom začali a už mali na tréningoch cez 70 detí a mládežníkov, ktorí sa 

pravidelne zúčastňovali tréningového procesu, poslednom roku bolo toto číslo trochu nižšie, 

najmä kvôli opatreniam, ale veria, že toto číslo v novom školskom roku porastie. 

Požadovaný účel: Prostredníctvom predloženého projektu žiadajú zástupcovia klubu 

o dotácie na prenájom telocviční. 

 

Začiatok projektu:   1. január 2022 

Koniec projektu:   31. december 2022 

 Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača, Bratislava,  

Celkový rozpočet projektu: 7 000 €  

Požadovaná výška dotácie: 3 000 € 

Odporúčaná výška dotácie:     300 € 

 

9. 

Predkladateľ:                       BMX klub Rača, občianske združenie 

Sídlo organizácie:             Hečkova 3 , 831 51 Bratislava  

Štatutárny zástupca: Jana Maniková, iný štatutárny orgán 

Názov projektu: Športová príprava BMX klub Rača 
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Opis projektu: 

BMX klub Rača je najstarším BMX klubom na Slovensku. Športovci klubu sa už 37 rokov 

úspešne zúčastňujú na domácich a zahraničných pretekoch BMX vrátane pretekov 

Európskeho pohára, majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta. Prvá BMX trať BMX na 

Slovensku bola v Bratislave-Rači, kde klub organizuje tréningy a preteky pre 

registrovaných aj neregistrovaných športovcov s cieľom získať pre rozvoj cyklistických 

zručností čo najväčší počet detí, mládeže a dospelých športovcov, so zameraním na BMX. 

Každý rok pravidelne usporadúvajú preteky Slovenského pohára BMX a každý tretí rok 

majstrovstvá Slovenska BMX, ale aj preteky pre neregistrovaných - deti, mládež a 

dospelých rekreačných športovcov. Pre členov klubu - výkonnostných športovcov z radov 

talentovanej mládeže a dospelých pretekárov organizujú pravidelnú športovú prípravu, 

tréningy na trati a zimnú prípravu v telocvični a krytej BMX hale. 

Venujú sa aj začínajúcim deťom a krúžok BMX prípravka pre deti od 4 rokov sa teší 

veľkej popularite u račianskej a bratislavskej verejnosti.  

V minulom roku 2021 aj za pomoci MČ Rača, realizovali projekt budovania novej 

klubovej identity, kde sa okrem iného realizovala aj výroba nových klubových dresov a 

štartových čísiel pre račianskych pretekárov, v ktorých sa prezentovali počas sezóny na 

pretekoch Slovenského pohára BMX a Majstrovstiev Slovenska. Aj vzhľadom na nárast a 

obnovu členskej základne, hlavne súťažne jazdiacich detí, potrebujú v roku 

2022 realizovať dotlač dresov a štartových čísiel. 

BMX klub Rača okrem športovej činnosti klubu, organizuje aj podujatia pre verejnosť. 

V tomto roku plánujú  pokračovať už tretím ročníkom krúžku BMX prípravky, kde je 

potrebne zabezpečiť trénerské služby, nákup/obnovu športových pomôcok, výrobu 

propagačných materiálov, nálepiek, plagátov, diplomov a iných. 

Okrem pravidelnej činnosti prípravky pripravujú ako každý rok aj jednorazové akcie, ako 

preteky pre neregistrované deti, mládež a dospelých alebo akciu MDD na BMX dráhe, 

a niekoľko ďalších podujatí pre verejnosť. Na tieto podujatie je potrebné zabezpečiť 

okrem prípravy dráhy a areálu aj vecné ceny/odmeny pre súťažiacich a upomienkové 

predmety. 
 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na organizačné zabezpečenie pretekov, nákup ocenení pre víťazov      

a účastníkov pretekov a zdravotné zabezpečenie pretekov, údržbu trate a organizačné   

zabezpečenie pretekov a materiálno technické zabezpečenie. 

 

Začiatok projektu:   1.Január2022 

Koniec projektu:   30. november  2022 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava-Rača, Hečkova 3  

Celkový rozpočet projektu:  9 239 € 

Požadovaná výška dotácie:               6 739  € 

Odporúčaná výška dotácie:            2 500  €  

 

 

10. 

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

Sídlo organizácie:                Sadmelijská 1, Bratislava  831 06  

Štatutárny zástupca:           Daniel Bobovský, predseda 

Názov projektu:  Skautský šport 2022. 

 

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 
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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 snažia organizovať brigády na čistenie lesa a okolia lesa. Projekt v sebe obsahuje 

športové činnosti v rámci outdoorových skautských aktivít. 

Skalolezenie - cieľom projektu je naučiť deti správnemu a hlavne bezpečnému pohybu po 

skalách a v nebezpečnom teréne. Fyzický tréning na skale, tréning zručnosti s používaním 

rôznych zabezpečovacích prvkov. 

Frisbee ultuimate - je kolektívna bezkontaktná hra. Cieľom projektu je vytvoriť a pripraviť 

tím, ktorý bude reprezentovať náš zbor na otvorenom ultimate turnaji -Frisingo. 

Súčasťou projektu bude špeciálna príprava - fyzická, technické zručnosti a taktická príprava. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

o poskytnutie dotácie na materiálno – technické zabezpečenie svojich aktivít. 

 

Začiatok projektu:     1. apríl 2022   

Koniec projektu:   30. november 2022 

Miesto realizácie projektu:  Mestská časť Bratislava-Rača 

Celkový rozpočet projektu:  1 130 €  

Požadovaná výška dotácie:     500 € 

Odporúčaná výška dotácie:     500 € 

11. 

Predkladateľ:  Šachový klub Krasňany, občianske združenie 
Sídlo organizácie:  Cyprichova 28, 831 53 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Mgr. Viktor Mikulášek, iný štatutárny orgán 

Názov projektu: Šachový klub Krasňany 
 

 

Opis projektu: 

Šachový klub Krasňany je klub zaoberajúci sa propagáciou šachu na území Mestskej časti 

Bratislava-Rača. Členovia vedú šachový krúžok pre deti na ZŠ s MŠ J. A. Komenského 

a svoju klubovú činnosť vykonávajú v Krasňanskej besede. Členovia klubu sa zúčastňujú 

súťaží riadených Slovenským šachovým zväzom a rôznych turnajov v zahraničí. V spolupráci 

s Mestskou časťou Bratislava-Rača pravidelne organizujú šachový turnaj pre žiakov 

základných škôl pod názvom Račianska Veža a v rámci Račianskeho vinobrania družobnú 

šachovú súťaž so šachistami z rakúskeho Golsu. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

finančnú dotáciu na nákup nových šachových súprav, štartovného do súťaží a na  

zabezpečenie účasti v šachových turnajoch. 

 

Začiatok projektu:   júl 2022 

Koniec projektu:   november 2022 

Miesto realizácie projektu: Krasňanská beseda, ZŠ s MŠ Hubeného  

Celkový rozpočet projektu:                500 € 

Požadovaná výška dotácie:    500 € 
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Odporúčaná výška dotácie:   500 € 

12. 

Predkladateľ:  House Of Power, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Pekná cesta 2/A, 831 54, Bratislava 35 

Štatutárny zástupca: Matej Király, iný štatutárny orgán 

Názov projektu: Rozvoj a podpora MMA a bojových športov 

 

Opis projektu: 

Občianske združenie vykonáva svoju športovú činnosť v športovom areáli na Peknej ceste 

2/A. V budove bývalej Jednoty si prenajalo priestory, ktoré prerobilo na telocvičňu určenú na 

tréning boxu, Thajského boxu a iných úpolových športov. Členovia združenia sa venujú práci 

s račianskou mládežou a obyvateľmi MČ Bratislava-Rača.  

V priestoroch telocvične sa každý prostredníctvom výučby a výcviku úpolových športov pod 

dohľadom fundovaných trénerov zapája nielen do boja proti kriminalite a civilizačným 

chorobám, ale aj zlepšuje svoju fyzickú a psychickú kondíciu. 

Cieľom projektu je rozvoj základných športových zručností detí už od malička so zapojením 

mamičiek. Cieľovou skupinou sú mamičky na materskej dovolenke s detičkami do 6 rokov 

s bydliskom v Mestskej časti Bratislava-Rača. Projekt je určený na rozvoj  základných 

športových zručností od malička zábavnou formou pre deti spolu s mamičkami, ktoré chcú 

tiež zapracovať  na svojej kondícii a súčastne sa chcú venovať svojim detičkám a efektívne 

využiť čas strávený s nimi. Kurz bude prebiehať od septembra každý utorok a štvrtok 

v doobedných hodinách v úpolovej hale na Peknej ceste. 

V dňoch 22.01.2022 až 30.01.2022 sa zúčastnili  členovia klubu v zložení: Matej Király - 

hlavný tréner, Elina Tauber - zápasníčka a Michal Garaj - zápasník v Abu Dabhí na 

majstrovstvách sveta v amatérskom MMA pod organizáciou IMMAF, kde reprezentovali 

Slovensko a klub House of Power so sídlom v mestskej časti Rača. 

Prostredníctvom novo zakúpených tréningových pomôcok by chceli zlepšiť naše šance na 

úspech na týchto svetových podujatiach a taktiež využiť tieto pomôcky na zefektívnenie našej 

prípravy. 

Zároveň sa využijú na tréningoch/kurzoch pre verejnosť, pre deti a mládež. 

 

Požadovaný účel: Tréningové pomôcky a náklady na majstrovstvá sveta v amatérskom 

MMA 

Začiatok projektu:   22. január 2020 

Koniec projektu:   30. január 2020 

Miesto realizácie projektu: Spojené arabské emiráty 

Celkový rozpočet projektu:  8 913  € 

Požadovaná výška dotácie:  5 408  € 

Odporúčaná výška dotácie:                1 000 € 

13. 

Predkladateľ:                        Športový klub Račišdorf, občianske združenie 

Sídlo organizácie:             Na pasekách 16, 831 06 Bratislava  

Štatutárny zástupca:            Peter Kýška,  predseda 

Názov projektu:      Podpora futsalu v MČ Rača  

 

Opis projektu:  

Občianske združenie Športový klub Račišdorf sa venuje sálovému futbalu. Pôsobí v MČ od 

svojho vzniku na prelome rokov 2009/2010, už viac ako jedenásť rokov. Za ten čas si našiel 

svojich členov a sympatizantov z obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Rača, ktorí svoj 

voľný čas trávia plnohodnotne, rozvíjajú a podporujú svoj vývoj a zdravý životný štýl 

aktívnym oddychom. ŠKR si zakladaná na výborných medziľudských vzťahoch a 

príjemnom trávení voľného času, ktoré rozvíja aj mimo svojich tradičných aktivít, akými sú 
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súťažné zápasy alebo tréningy. Športový klub sa aj vďaka svojmu názvu prezentuje ako 

spoločenstvo ľudí reprezentujúcich Mestskú časť Bratislava - Rača, čím priamo ovplyvňuje 

verejnú mienku a propaguje MČ. V prípade mediálnej propagácie bude Mestská časť 

Bratislava – Rača spomenutá ako dôležitý a hlavný partner Športového klubu Račišdorf. 

Požadovaný účel: Zástupcovia klubu prostredníctvom predloženého projektu žiadajú 

poskytnutie dotácie na uhradenie štartovného do súťaží. 

 

Začiatok projektu:   Január 2022 

Koniec projektu:   December 2022 

Miesto realizácie projektu:  MČ Bratislava – Rača , Bratislava 

Celkový rozpočet projektu:  1647 € 

Požadovaná výška dotácie:  1147 € 

Odporúčaná výška dotácie:    300 € 

14. 

Predkladateľ:  Sport & education movement, o.z. 

Sídlo organizácie:  Tomášikova 1973/32, 821 01, Bratislava 35 

Štatutárny zástupca: Mgr. Dominik Ivanko, iný štatutárny orgán 

Názov projektu: Anglické futbalové prázdniny 

 

Opis projektu: 

Projekt Anglické futbalové prázdniny chcú členovia občianskeho združenia  realizovať počas 

letných prázdnin v priestoroch areálu ZŠ Tbiliská. Jedná sa o futbalový kemp spojený 

s výučbou anglického jazyka, aby spojili duševný a telesný rozvoj do jedného celku. 

 

Požadovaný účel: Zástupcovia združenia prostredníctvom predloženého projektu 

žiadajú  o uhradenie nákladov spojených s organizáciou letného kempu. 

Začiatok projektu:   1. jún 2022 

Koniec projektu:   30. august  2022  

Miesto realizácie projektu: ZŠ Tbiliská  

Celkový rozpočet projektu:  17.250  € 

Požadovaná výška dotácie:  3.600 € 

Odporúčaná výška dotácie:  0 

 

15. 

Predkladateľ:  Jakub Benko MT7 

Sídlo organizácie:  Potočná 289/6, 900 91, Limbach 

Štatutárny zástupca: Jakub Benko, podnikateľ 

Názov projektu: Športové galavečery zápasníckej organizácie Real Fight 

Arena 

 

Opis projektu: 

 Real Fight Arena je československá organizácia zameraná na profesionálnu scénu MMA a 

thajského boxu, ktorá prináša umenie bojových športov širokému publiku divákov v najvyššej 

kvalite. RFA pôsobí na slovenskom aj medzinárodnom trhu, kde spolupracuje s významnými 

zápasníkmi z oblasti MMA a thajského boxu. Táto organizácia má za hlavný cieľ podporiť 

umenie bojových športov na Slovensku, ako aj zviditeľnenie týchto zápasníkov na domácej aj 

svetovej scéne. Podporuje profesionálnych aj amatérskych bojovníkov, spolupracuje s 

významnými organizáciami zlučujúcimi scénu bojových športov. RFA má za cieľ vychovávať 

nových bojovníkov, ale aj mať zastúpenie medzi uznávanými svetovými špičkami. V roku 

2022 má organizácia realizovať 7 galavečerov po Slovensku a Česku, ktoré budú vysielané aj 

prostredníctvom televízií- Markíza a Nova. Spoločnosť RFA sa stala na českom a slovenskom 
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trhu jedinou konkurenciou známej šou bojových športov- Oktagon. S organizáciou RFA mám 

podpísanú zmluvu ako profesionálny zápasník na dva roky, na stand up zápasy pod 

pravidlami thajského boxu v malých mma rukaviciach. Organizácia oslovila Jakuba Benka  

ako svetovú jednotku v jeho váhe váhe. Momentálne je dvojnásobným držiteľom titulu 

majstra sveta v najväčšej americkej organizácii Lionfight v thajskom boxe, ktorej titul bude 

tento rok opäť obhajovať. Ako profesionálny zápasník sa zúčastňuje hlavne zahraničných 

súťaží svetového mena, pôsobil v Thajsku, Austrálii, Hongkongu, po celej Európe a Ázii, ale 

veľmi rád a hrdo reprezentuje tento šport práve na Slovensku. Za rok 2021 získal od predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja pamätné ocenenie za úspešnú reprezentáciu a rozvoj 

športu v bratislavskom kraji. Galavečery RFA a príprava na ne majú veľkú mediálnu podporu 

v televíziách, ako aj na sociálnych sieťach. Tento typ športu si dlhodobo drží obľubu u 

divákov nie len na galavečeroch,ale aj prostredníctvom živých prenosov na internete. Na 

úspešnú realizáciu Jakubovej  účasti na projektoch RFA musí vynaložiť nemalé finančné 

prostriedky, ktoré sú potrebné na moju finančne náročnú športovú prípravu. Časť týchto 

financií si hradí zo svojich zdrojov, časť zo sponzoringu a zvyšok by potreboval 

vykompenzovať práve dotáciou.  

Požadovaný účel: Predkladateľ projektu prostredníctvom predloženého projektu žiada 

o poskytnutie dotácie na zabezpečenie jeho pôsobenia na súťažiach. 

   

Začiatok projektu:   1. január 2022 

Koniec projektu:   30. december 2022  

Miesto realizácie projektu: Rača, Slovensko, Čechy  

Celkový rozpočet projektu:  4.570  € 

Požadovaná výška dotácie:  1.890 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1.500 € 

16. 

Predkladateľ:  Elena Šabíková - ELI JÓGA 

Sídlo organizácie:  Popolná, 831 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Elena Šabíková - Slobodné povolanie-fyzická osoba 

podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

Názov projektu: Šťastné deti vďaka Rainbowkids jóge, šťastné a harmonické 

JOGA mamičky a detičky 

 

Opis projektu: 

Prínos rainbowkids jógy spočíva najmä v spojení detí a ich spolupráci zábavnou a hravou 

formou, tvorení nových priateľstiev, komunity a rešpektovaní jeden druhého. Nie každý musí 

byť futbalista alebo tanečník a venovať sa výkonnostným aktivitám. Čoraz viac detí sa 

zoznamuje s jógou,  ktorá má priaznivý vplyv na celé ich telo ale aj vnútro. Vďaka jóge sú 

deti flexibilnejšie, silnejšie fyzicky, aj vnútorne, lepšie sa sústredia, relaxujú. Prenatálna a 

postnatálna jóga prináša flexibilitu, prevenciu ťažkostí budúcich mamičiek, harmóniu a 

vedomú prípravu na pôrod. Po pôrode naopak prinavracia kondíciu a spevňuje svaly a telo, 

harmóniu, relaxáciu a spája ich s ostatnými mamičkami a ich bábätkami.  

Žiadateľka sa Zameriava detskú jógu, prenatálnu a postnatálnu jógu najmä v komunitných 

zariadeniach Rodinné centrum Ráčik a Stará jedáleň . 

Požadovaný účel: Predkladateľ projektu prostredníctvom predloženého projektu žiada 

o poskytnutie dotácie na nákup pomôcok na cvičenie. 

   

Začiatok projektu:   1. január 2022 

Koniec projektu:   30. december 2022  

Miesto realizácie projektu: Rača, Slovensko, Čechy  

Celkový rozpočet projektu:  600  € 

Požadovaná výška dotácie:  500 € 
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Odporúčaná výška dotácie:  300 € 

  

 

17. 

Predkladateľ:  Literárny klub, 

Sídlo organizácie:  Fraňa Kráľa 994/16, Bratislava 811 05 

Štatutárny zástupca: Elena Šabíková - Slobodné povolanie-fyzická osoba 

podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

Názov projektu: Šťastné deti vďaka Rainbowkids jóge, šťastné a harmonické 

JOGA mamičky a detičky 

 

Opis projektu: 

Poslaním Občianskeho združenia je prispievať k rozvoju komunitného života v Rači. Pri 

aktivitách, či komunitných programoch, ako boli prezentácie kníh, autorské besedy, 

rozprávkové výlety s deťmi kladú členovia klubu  dôraz na platformu neformálnosti v 

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

snažia rozvíjať miestne tradície a upevňovať račianske povedomie. Popri interaktívnych 

divadielkach v prírode dávajú dôraz aj na športovú aktivitu Nordic walking, ktorú 

sprostredkúvajú  v račianskej mestskej zóne pravidelne. 

Do tejto nenáročnej, ale veľmi užitočnej aktivity by sme radi zapojili čo najviac spoluobčanov 

s dôrazom na seniorov. 

Požadovaný účel: Predkladateľ projektu prostredníctvom predloženého projektu žiada 

o uhradenie nákladov lektorke kurzov. 

   

Začiatok projektu:   1. apríl 2022 

Koniec projektu:   30. december 2022  

Miesto realizácie projektu: Rača,  

Celkový rozpočet projektu:  450  € 

Požadovaná výška dotácie:  400 € 

Odporúčaná výška dotácie:  0 
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