
 

 

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

a vinohradníctva MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 

 
Oblasť: KULTÚRA 
 

Kluby a organizácie ako predkladatelia projektov v oblasti kultúry 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 7. 000 €. 

Takmer všetky organizácie a kluby, ktoré o dotácie požiadali sú tradičnými usporiadateľmi 

kultúrno-spoločenských 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, Dopravná nostalgia, o. z.. Najviac 

spolupracujúcim spolkom s Mestskou časťou Bratislava-Rača pri rôznych kultúrno-

spoločenských podujatiach je Račiansky muzeálny spolok, členovia ktorého bezodplatne 

zabezpečujú sprievodný program rôznych podujatí, Klub železničnej nostalgie Bratislava 

východ, Stará Jedáleň a SpozaVoza. Občianske združenie  Račiansky muzeálny spolok sa 

pravidelne podieľa na organizácii sprievodného programu, tematických výstav a i. počas hodov 

a vinobrania a sú nápomocní pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí 

organizovaných Mestskou časťou Bratislava-Rača. Občianske združenie Stará Jedáleň ochotne 

bezodplatne poskytujú svoje priestory pri realizácii kultúrnych akcií. 

 

 

1. 

Predkladateľ:  SpozaVoza, Ulica Hospodárska 3617/80, Trnava 

Názov projektu:  RE(štart) 

 

Opis projektu: Zámerom predkladaného projektu Re(štart) je rozvíjať umeleckú činnosť 

nezávislého divadla SpozaVoza, vytvoriť adekvátnu kvalitnú ponuku a prostredníctvom nej 

aktivizovať širokú verejnosť, obyvateľov Rače s presahom na celé Slovensko. Cieľom je tvorba 

aktivít v rámci viacerých nevyužitých interiérových a exteriérových priestorov MČ – 

Kultúrnych stredísk, pivnice vinárov, vinice, záhrady pre kultúrne dianie na periférii Bratislavy 

v Rači. Chýbajúci priestor pre nezávislú kultúru v Rači je medzníkom pre projekt, ktorým chce 

obohatiť mestskú časť, nakoľko sa vo veľkej miere umelecká scéna rozrastá iba v centre 

Bratislavy. Cieľom je vytvorenie repríz divadelných inscenácií s workshopmi, diskusiami ako 

aj budovanie komunity ohľadne divadla SpozaVoza. SpozaVoza hľadá inovatívne spôsoby ako 

zvýšiť záujem o kultúrne dianie. Ďalším cieľom je aj tvorba jednotnej vizuálnej identity, či 

zlepšenie marketingovej komunikácie. 

 

Požadovaný účel: Kultúra - divadelné aktivity 

Celkový rozpočet projektu:  13 488,00 € 

Požadovaná výška dotácie:    1 100,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:       700,00 €  

 



• Autorské honoráre (herci, hudobníci, scénografia - príprava workshopov) / 400,00 € 

• Materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu - materiály na tvorbu 

workshopov/ 300,00 € 

 

V minulom roku sa rozvinula spolupráca s Divadlom SpozaVoza a odd. kultúry. Predkladateľ  

organizuje divadelné predstavenia v KS Impulz, poskytuje zľavy z honoráru v rámci 

divadelných predstavení či už počas kultúrneho leta, alebo v Nemeckom kultúrnom dome 

a organizuje workshopy. Na predstavenia máme pozitívne ohlasy od návštevníkov. Štatutárny 

zástupca zároveň aj žije v MČ.  

 

2. 

Predkladateľ: Občianske združenie "Pamäti a spomienky", Nobelovo nám. 

1173/8,  Bratislava - mestská časť Petržalka 

Názov projektu:  Pamäť generácií 

 

Opis projektu: Pri tvorbe publikácie Pamäť generácií senior strávi aktívny čas spomínaním na 

peripetie svojho života v prítomnosti mladých ľudí (študentov masmediálnej komunikácie) pod 

odborným vedením. Výsledkom bude originálna publikácia obsahujúca životné pamäti 

spolupracujúcich seniorov. Predbežne má združenie dohodnutú spoluprácu s DSS v Bratislave 

Rači. Projekt má významný efekt v zásadnom zlepšení duševného stavu vybraných seniorov-

senioriek a významného oživenia ich času stráveného v DSS. Možným výstupom by boli neskôr 

aj regulárne knižné publikácie zahŕňajúce zvlášť zaujímavé pamäti jednotlivcov, alebo určité 

časové úseky dôležité z pohľadu histórie, či iných aspektov. Nenávratne nás opúšťa generácia 

seniorov, ktorí boli svedkami ojedinelého rozvoja našej vlasti, z čias dvoch okupácií po 

slobodné a samostatné Slovensko. Každá takáto súborná publikácia bola a bude oficiálne 

registrovaná pod ISBN a bude k dispozícii knižniciam. Garantom je spisovateľ Gustáv Murín, 

ktorý žije v MČ.   

 

Požadovaný účel: Realizácia Projektu 

 

Celkový rozpočet projektu:  11 400,00 € 

Požadovaná výška dotácie:    6 950,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:       900,00 € 

 

• Materiálové zabezpečenie, Grafické práce 700,00 €  

• Zber dát, honoráre 200,00 €  

 

Začiatkom leta 2021 OZ „Pamäti a spomienky“ slávnostne v Obecnej záhrade odprezentovalo  

v spolupráci s odd. kultúry  projekt s dvomi publikáciami: „Pamäti a spomienky – Miroslav 

Gregor“ a „Pamäti a spomienky – Anna Jolana Juricová. Prezentáciu uviedol a pokrstil starosta 

MČ Bratislava-Rača a predseda BSK za prítomnosti ďalších hostí. Prítomní si s úctou vypočuli 

aj poďakovanie pani Anny Jolany Juricovej. Do realizácie projektu bola zapojená aj SOŠ 

masmediálnych a informačných štúdií v Krasňanoch.   

 

 

3. 

Predkladateľ: Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 2694/10, 

Bratislava - mestská časť Petržalka 

Názov projektu:  Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 

 

Opis projektu: Bratislavsky spolok nepočujúcich 1930 chce prospešne realizovať kultúrno 

spoločenské- rekreačné a vzdelávacie aktivity a sociálnou rehabilitačný pobyt pre nepočujúce 



osoby najmä v produktívnom veku a v seniorskom veku. Chce realizovať aktivity pravidelne 

raz až dva krát do mesiaca počas celého kalendárneho roka. Zúčastniť sa na príslušných 

aktivitách má veľký prínos pre každého človeka, aby sa necítili byt izolovaný od spoločnosti. 

Zúčastniť sa na príslušných aktivitách má veľký prínos pre každého človeka, aby sa necítili byt 

izolovaný od spoločnosti aj napriek pandémií. Pre nepočujúce osoby Bratislavy to platí 

dvojnásobne kde si na daných aktivitách môžu odbúravať komunikačnú a informačnú bariéru. 

 

Požadovaný účel: Sociálno - rehabilitačný projekt 

 

Celkový rozpočet projektu:  12 200,00 € 

Požadovaná výška dotácie:    1 500,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:           0,00 € 

 

V žiadosti nie je cielene určený prínos pre obyvateľov MČ. Nie sú definované konkrétne 

skupiny a aktivity v rámci nepočujúcich obyvateľov MČ.  

 

 

4. 

Predkladateľ: Klub železničnej nostalgie Bratislava východ, Kadnárova 

2520/63, Bratislava - mestská časť Rača 

Názov projektu:  Deti a železnica - obnovme si drezinu 

 

Opis projektu: 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. Daný projekt je zameraný na možnosť vzdelávania a 

nadobudnutia skúseností pri oprave historických železničných vozidiel v rušňovom depe 

Bratislava východ - Rendez. Prínosom je nielen zreštaurovanie historických vozidiel ale aj 

možnosť využitia voľného času mládeže, ale i dospelých z daného okolia a prísť sa pozrieť, 

pomôcť alebo dozvedieť sa niečo o železničnej histórii rušňového depa Bratislava východ - 

RENDEZ. Alebo sa tak isto zúčastniť kultúrnych akcií ktoré spoluorganizujeme so 

Železničným múzeom SR ako je napríklad akcia Rendez, Drezinový deň či Vinobranie expres 

- kyvadlová doprava počas vinobrania. 

 

Požadovaný účel: Podpora reštaurovania historických železničných vozidiel na Rendezi 

 

Celkový rozpočet projektu:  2 550,00 € 

Požadovaná výška dotácie:     930,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     930,00 € 

 

Predkladateľ svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenského života v MČ, 

spolupracuje s MČ – Vinobranie expres a cielene  podporuje rozvoj a záujem nielen detí 

o vzdelávanie a zmysluplné využitie voľného času, ale aj o históriu.  

 

 

5. 

Predkladateľ: Dopravná nostalgia, o. z., Hodálova 471/1, Bratislava - 

mestská časť Karlova Ves 

Názov projektu:  85 rokov na trati 

 

Opis projektu: Projekt 85 rokov na trati sa sústredí na rekonštrukciu múzejného poštového 

vozňa radu Fa z roku 1937, ktorý je súčasťou národnej železničnej zbierky historických 

vozidiel. Ide o jediný zachovaný poštový vozeň tohto radu, pôvodne ich bolo vyrobených v 

sérii len 5. V roku 2022 bude vozeň v prevádzke už 85 rokov. Po oprave má vozeň slúžiť ako 

mobilná expozícia modelovej železnice a vlakovej pošty. Poštový vozeň bude možné 



vystavovať na podujatiach Železničného múzea v bratislavskej mestskej časti Rača, a to počas 

celej sezóny nie len v tomto roku, ale mnoho nasledujúcich rokov. Obyvateľom mestskej časti 

Rača tento projekt prinesie ďalšiu možnosť zaujímavého trávenia voľného času a netradičnú 

formu získania nových vedomostí a poznatkov, ktoré budú môcť získať práve návštevou 

oživenej expozície modelovej železnice a vlakovej pošty v jedinečnom historickom poštovom 

vozni. Dopravní nadšenci ocenia opravený historický exponát, teda vozeň ako taký, kultúrni 

filantropi zase výstavu v interiéri vozňa. 

 

Požadovaný účel: Oprava 85-ročného historického poštového vozňa 

 

Celkový rozpočet projektu:  10 000,00 € 

Požadovaná výška dotácie:    2 000,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:       570,00 € 

 

Spolupráca s MČ v rámci podujatia Račianske vinobranie.  

 

6. 

Predkladateľ: Račiansky muzeálny spolok, Mudrochova 7478/3, Bratislava 

- mestská časť Rača 

Názov projektu: Budujeme račianske múzeum 2022 

 

Opis projektu: Myšlienka vybudovania múzea, dokumentovať život predkov obyvateľov v 

Rači, je stará niekoľko desiatok rokov. RMS pokračuje v práci dobrovoľníkov, ktorí túto ideu 

dlhodobo pripravovali. V priestoroch Koloničovej kúrie, kde spolok zbiera exponáty za tri roky 

zrealizoval deväť krátkodobých aj niekoľkotýždňových úspešných výstav. V r. 2022 pripravuje 

výstavy a akcie: "Ako športovali naši starí rodičia" - Červená lisovňa NKD, stretnutie čitateľov 

s autorkou knihy Nezábudky spojená s výstavou ilustrácií račianskych detí do knižky, 1. časť 

seriálu "Významné osobnosti z Rače" v oblasti kultúry, športu a iných oblastí života - tentokrát 

p. Havlovič, p. Krížiková, p. Grúberová, denné detské tábory, "obchody a dielne v starej Rači", 

plánuje výstavu kresieb významnej slovenskej ilustrátorky, ktorú poznajú z detských kníh 

mnohé generácie, 3. Adventný víkend na nádvorí Koloničovej kúrie. Deťom, mládeži a novým 

obyvateľom ukáže a starším ľuďom pripomenie, ako sa žilo v minulosti, prečo si Rača 

zachováva svoju identitu napriek tomu, že je už viac ako pol stor. súčasťou veľkej Bratislavy. 

Budovanie múzea uchováva kontinuitu života a pripomína, že dnešok je vybudovaný na živote 

a práci predkov a upozorňuje, že dnešný život a prístup k nemu stavia základy budúcnosti Rače 

pre našich potomkov. Uvedomovanie si tejto kontinuity dáva človeku pevnú niť v živote. 

 

Požadovaný účel: Celoročná činnosť RMS 

 

Celkový rozpočet projektu:  3 500,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  2 100,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:  1 600,00 €   

 

• zakúpenie a inštalácia policového systému 800,00 €  

• scanovanie, spracovanie a tlač dokumentov a fotografií 400,00 €  

• kancelárske potreby 200,00 €  

• ceny pre účastníkov hier a súťaží 200,00 € 

 

Predkladateľ svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenského života v MČ, 

buduje a podporuje záujem o históriu Rače a jej významných obyvateľov či osobností. Aktívne 

a kreatívne spolupracuje s MČ na organizácii kultúrno-spoločenských podujatí počas celého 

roka a v rámci podujatí Račianske hody a vinobranie. Cielene  podporuje rozvoj a záujem 

generácií nielen o históriu a vzdelávanie (výstavy, knižky, detské tábory) ale aj o zmysluplné 

využitie voľného času. Aktívne zapája obyvateľov MČ do tvorby a budovania múzea formou 



zberu exponátov. Predkladateľ všetky aktivity (príprava materiálov, odborných textov, 

spracovávanie starých fotografií, fotodokumentácia z akcií, sprevádzanie návštevníkov na 

výstavách s odborným výkladom, zábavné a poučné aktivity pre deti,....) robí bez nároku na 

honorár. Dotácie poskytnuté MČ Rača využíva na realizáciu projektov.  

 

 

7.  

Predkladateľ: Stará Jedáleň, Pekná cesta 2510/4A, Bratislava - mestská časť 

Rača 

Názov projektu: Stará jedáleň - miesto pre kultúru 

 

Opis projektu: Tento rok predkladateľ odštartoval Jarným trhom na Peknej a bábkovým 

divadlom pre deti a dospelých. Do konca roka ešte plánuje 3 ďalšie trhy, ktoré sa stali 

obľúbeným miestom stretávania susedov, prezentácie svojich výrobkov a miestom prvého 

kontaktu so Starou jedálňou a jej komunitou. Rodičia s deťmi sa už pravidelne tešia na 

sprievodný kultúrny program. Celoročne beží kurz Umenie je hra s Katarínou Kosánovou pre 

deti od 5 rokov. Hravou formou zoznamuje deti s vizuálnym umením, autoroch a metódach 

výtvarnej tvorby. Leto by sme chceli odštartovať koncertom profesionálnej kapely a deťom aj 

dospelým pripraviť počas roka ponuku divadelných predstavení. V priebehu mája by sme radi 

pripravili vernisáž a výstavu diel miestneho rodáka a umelca Fera Kováča. Pán Kováč 

momentálne žije v domove seniorov, takmer nevidí, ale stále tvorí a veľmi rád by naposledy 

svoje diela odprezentoval pre kamarátov aj obyvateľov Rače. Na jeseň sa Stará jedáleň stane 

miestom premietania festivalu animovaného filmu BAB. Stará jedáleň vznikla ako komunitné 

centrum, ale sme veľmi radi, že aj tu rastie dopyt po kvalitnej kultúre a vzdelávacích 

voľnočasových podujatiach.  

 

Požadovaný účel: kultúrny program pre všetky generácie 

 

Celkový rozpočet projektu:  5 000,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  3 000,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:  2 000,00 € 

 

• autorské honoráre 2 000,00 €  

 

Žiadateľ svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kultúrno-spoločenského života v MČ, 

konkrétne časti Krasňany a tým čiastočne nahrádza nejestvujúce kultúrne zariadenie v správe 

MČ v tejto lokalite, podpora na letný koncert a celoročné divadelné predstavenia. Spolupracuje 

s MČ, v máji 2022 pri príležitosti Osláv 70. výročia sídliska Krasňany a vo svojom programe 

celoročne ponúka svojim návštevníkom súčasnú kultúru, otvára spoločenské témy a diskus.   

 

8.  

Predkladateľ: AD-ae, Pri Šajbách 7559/1, Bratislava - mestská časť Rača 

Názov projektu:  Fusion Rača 2022 

 

V tomto roku sa chystáme na reštart hudobného klubu Fusion Rača. V lete plánujeme pobytový 

tábor na chate v Modrej-Harmónii a na jeseň plánujeme koncerty na školách v Rači a následný 

reštart pravidelných týždňových nácvikov moderného speváckeho zboru Fusion. Okrem toho 

plánujeme dva koncerty pre verejnosť. Prostriedky využijeme na nákup zvukovej a svetelnej 

techniky, na opravu a nákup hudobných nástrojov, na náklady spojené s hudobnými 

workshopmi (napr. nové struny, nové blany na bicie, nové stojany), ďalej na kancelárske 

potreby, na tlač propagačných materiálov, na prenájom sály na koncerty Fusion, na zaplatenie 

fotografa, hudobníkov a zdravotníka na tábore. 

 



Tento rok plánujeme pozvať na tábor a na Fusion aj študentov z Ukrajiny, na ktorých sme 

získali zvláštny fond. 

Požadovaný účel: Ročné náklady na realizáciu aktivít Fusion Rača 

 

Celkový rozpočet projektu:  4 050,00 € 

Požadovaná výška dotácie:  3 600,00 € 

Odporúčaná výška dotácie:     300,00 € 

 

• náklady na tlač a propagáciu 300,00 € 

 

Žiadateľ poskytuje služby v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže, predovšetkým 

prevádzkovaním hudobného klubu Fusion Rača. S MČ v rámci kultúrno-spoločenských aktivít 

a podujatí, na ktoré bol oslovený spolupracoval doteraz minimálne. V roku 2022 plánujeme 

Fusion Rača pozvať na oslavu MDD a Račianske vinobranie, prípadne koncert v rámci 

Kultúrneho leta.  

 

 

 

Vypracovala: 

Dana Ölvecká 

referent kultúry  

7.4.2022 


