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1.       

Návrh uznesenia 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

MZ MČ Bratislava-Rača 

schváliť dotácie za oblasť športu pre nasledovné organizácie: 

 

 

 
 

 

Žiadateľ Názov projektu Účel dotácie
Výška 

dotácie (€)

Šachový klub Krasňany Šachový klub Krasňany Zabezpečenie chodu šachového klubu

500,00 €

H&T Dance Company Letné tréningové sústredenie 2022

Zabezpečenie sústredenia 2022 - autobusová 

doprava, príspevok na ubytovanie, stravovanie, 

pracovné a tanečné pomôcky potrebné na tanečnú 

prípravu,

2 500,00 €

BMX klub Rača Športová príprava BMX klub Rača

Zabezpečenie tréningového procesu a materiálno-

technických podmienok račianskeho bikrosového 

klubu

2 500,00 €

Športový klub karate 

SEIWA Karate a mládež 2022 Dotácia bude použitá na činnosť klubu v roku 2022

2 500,00 €

Vysokoškolský klub 

Pedagogickej Fakulty 

Univerzity Komenského 

Hurikán Bratislava, o.z.

Rozvoj florbalu detí a mládeže v 

mestskej časti Rača - VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 2022

Úhrada prenájmov za telocvične a zakúpenie 

chýbajúceho florbalového vybavenia

300,00 €

Futbalový klub Rača, o.z.

Podpora treningoveho procesu a 

udrzba hracej plochy

Podpora treningoveho procesu a udrzba hracej 

plochy

12 000,00 €

ŠK Krasňany, o.z. Futbal v Krasňanoch

Materiánotechnické zabezpečenie ihriska, údržba 

areálu

5 500,00 €

Slovensky skauting, 

96.malokarpatsky zbor Skautský šport 2022

podpora športových aktivít a účasti na frisbe 

ultimate turnaji

500,00 €

Klub pozemného hokeja 

Rača Mládež v Českej Extralige Rozvoj mládežníckeho športu 

3 000,00 €

Klub priateľov futbalu 

Kengura

Udržanie kvalitných podmienok na 

športovanie Račianskej mládeže

Cieľom projektu je udržať kvalitné podmienky 

zabezpečením vhodných podmienok na trénovanie 

(prenájom telocviční a ihrísk, účasťou na 

sústredeniach a nákupom  tréningového oblečenia).

6 000,00 €

Elena Šabíková - ELI 

JÓGA

Šťastné deti vďaka Rainbowkids 

jóge,šťastné a harmonické JOGA 

mamičky a detičky Cvičebné a tvorivé pomôcky na hodiny jógy

0,00 €

Športový klub Račišdorf Podpora futsalu v MČ Rača

Štartovné, nákup športových potrieb, prenájom 

tréningovej haly

300,00 €

Literárny klub Rača Nordic walking - cesta ku zdraviu

pravidelné kurzy Nordic walking pre začiatočníkov a 

pokročilých

0,00 €

House Of Power

Rozvoj a podpora MMA a bojových 

športov

Tréningové pomôcky a náklady na majstrovstvá 

sveta v amatérskom MMA

1 000,00 €

ST Relax Stolný tenis v Rači

Podpora rozvoja športu - stolného tenisu s ťažiskom 

na podujatia pre mládež a verejnosť

1 600,00 €

Jakub Benko MT7

Športové galavečery zápasníckej 

organizácie Real Fight Arena

Účasť jednotlivca (profesionálneho športovca) z 

mestskej časti Rača na medzinárodnej súťaži

1 800,00 €

Sport & education 

movement, o.z. Anglické futbalové prázdniny náklady spojené s organizáciou

0,00 €

SPOLU 40 000,00 €
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2. Dôvodová správa: 

 
Dotácie podľa VZN č. 10/2020 je možné poskytnúť právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská 

časť, iná obec alebo vyšší územný celok, a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto 

podnikania na území hlavného mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo 

poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta, len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne 

prospešných alebo verejnoprospešných účelov na podporu podnikania a zamestnanosti realizovaných v oblasti 

športu najmä na účely podpory: 

- rozvoja masovej a rekreačnej telesnej výchovy, 

- účasti talentovaných športovcov, jednotlivcov a kolektívov z mestskej časti na regionálnych, celoslovenských a 

medzinárodných súťažiach, 

- športových podujatí pre verejnosť,  

- rozvoja mládežníckeho športu, 

- organizovania športových súťaží na úrovni mestskej časti, 

- výkonnostného športu a organizovaného športu na území mestskej časti, 

- športovania detí a mládeže, 

ak je to v prospech rozvoja mestskej časti Bratislava-Rača a jej obyvateľov. 

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka na základe 

elektronickej žiadosti žiadateľa. prostredníctvom online formulára dostupného na portáli https://raca.egrant.sk. 

Žiadosť musí byť zaevidovaná na elektronickom portáli s povinnými náležitosťami a s naskenovanými povinnými 

prílohami. 

 

Príslušný organizačný útvar miestneho úradu zabezpečuje posúdenie formálnej správnosti a úplnosti predložených 

žiadostí. K žiadostiam, ktoré sú formálne správne a úplné, vydávajú svoje odporúčania vecne príslušné organizačné 

útvary. Členovia vecne príslušných stálych komisií miestneho zastupiteľstva posudzujú a bodovo hodnotia žiadosti 

o dotácie podľa kritérií uvedených vo VZN. Hodnotenie žiadostí je subjektívne s prihliadnutím na odporúčania 

vecne príslušných organizačných útvarov miestneho úradu. Ohodnotené žiadosti sú zoradené podľa počtu bodov 

zostupne, pre každú oblasť zvlášť. Zoznamy žiadostí v tejto forme sú k dispozícii MZ. O poskytnutí dotácie ako 

aj o výške poskytnutej dotácie rozhoduje MZ. 

Maximálna výška dotácie poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku nesmie prekročiť 30% z 

celkovej čiastky vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti na dotácie pre jednotlivú oblasť. 

 

Žiadateľ doručí vyúčtovanie schválenej dotácie najneskôr do 10.12. príslušného rozpočtového roka. Vyúčtovanie 

je potrebné podať elektronicky na portáli https://raca.egrant.sk. Žiadateľ vyplní záverečnú správu o realizácii 

schváleného projektu obsahujúcu aj vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá a priloží 

skeny riadne očíslovaných účtovných dokladov o použití finančných prostriedkov na celkový projekt - faktúry, 

výpisy z banky, výdavkové a príjmové pokladničné doklady, cestovné príkazy, prezenčné listiny, preberacie 

protokoly, zmluvy a iné. Zároveň je žiadateľ povinný obdobným spôsobom preukázať použitie vlastných alebo 

iných zdrojov na projekt 
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3. Materiál 

 

 

Žiadateľ Právna forma Sídlo IČO Názov projektu Účel dotácie
Celková suma 

(€)

Žiadaná 

suma (€)
Percento 

Návrh MÚ  

(€)
Hodnotitelia

Počet 

pridelených 

bodov

Šachový klub Krasňany

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Cyprichova 2477/28 30793793 Šachový klub Krasňany Zabezpečenie chodu šachového klubu

500,00 € 500,00 € 100,00% 500,00 € 2/15 27

H&T Dance Company

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Pri vinohradoch 6317/224 30796041 Letné tréningové sústredenie 2022

Zabezpečenie sústredenia 2022 - autobusová 

doprava, príspevok na ubytovanie, stravovanie, 

pracovné a tanečné pomôcky potrebné na tanečnú 

prípravu,

14 010,00 € 2 500,00 € 17,84% 2 500,00 € 1/15 17

BMX klub Rača

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Hečkova 3 30808774 Športová príprava BMX klub Rača

Zabezpečenie tréningového procesu a materiálno-

technických podmienok račianskeho bikrosového 

klubu

9 239,00 € 6 739,00 € 72,94% 2 500,00 € 2/15 32

Športový klub karate 

SEIWA

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Žarnovická 7609/3 30813620 Karate a mládež 2022 Dotácia bude použitá na činnosť klubu v roku 2022

4 000,00 € 2 500,00 € 62,50% 2 500,00 € 2/15 37

Vysokoškolský klub 

Pedagogickej Fakulty 

Univerzity Komenského 

Hurikán Bratislava, o.z.

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Kadnárova 2513/23 30853672

Rozvoj florbalu detí a mládeže v 

mestskej časti Rača - VŠK PdF UK 

Hurikán Bratislava 2022

Úhrada prenájmov za telocvične a zakúpenie 

chýbajúceho florbalového vybavenia

12 300,00 € 3 000,00 € 24,39% 300,00 € 2/15 28

Futbalový klub Rača, o.z.

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Černockého 2 31769756

Podpora treningoveho procesu a 

udrzba hracej plochy

Podpora treningoveho procesu a udrzba hracej 

plochy

25 000,00 € 15 000,00 € 60,00% 12 000,00 € 2/15 27

ŠK Krasňany, o.z.

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Riazanská 676/6 31790151 Futbal v Krasňanoch

Materiánotechnické zabezpečenie ihriska, údržba 

areálu

25 000,00 € 12 000,00 € 48,00% 5 500,00 € 2/15 22

Slovensky skauting, 

96.malokarpatsky zbor

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Podbrezovska 15a 31793240 Skautský šport 2022

podpora športových aktivít a účasti na frisbe 

ultimate turnaji

1 130,00 € 500,00 € 44,25% 500,00 € 2/15 25

Klub pozemného hokeja 

Rača

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Jurkovičova 5 31795773 Mládež v Českej Extralige Rozvoj mládežníckeho športu 

15 500,00 € 6 000,00 € 28,71% 3 000,00 € 2/15 15

Klub priateľov futbalu 

Kengura

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Trenčianska 18 42130506

Udržanie kvalitných podmienok na 

športovanie Račianskej mládeže

Cieľom projektu je udržať kvalitné podmienky 

zabezpečením vhodných podmienok na trénovanie 

(prenájom telocviční a ihrísk, účasťou na 

sústredeniach a nákupom  tréningového oblečenia).

48 000,00 € 10 000,00 € 20,83% 6 000,00 € 2/15 30

Elena Šabíková - ELI 

JÓGA

Slobodné povolanie-fyzická 

osoba podnikajúca na základe 

iného ako živnostenského 

zákona Popolná 42130565

Šťastné deti vďaka Rainbowkids 

jóge,šťastné a harmonické JOGA 

mamičky a detičky Cvičebné a tvorivé pomôcky na hodiny jógy

600,00 € 500,00 € 83,33% 0,00 € 2/15 11

Športový klub Račišdorf

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Na pasekách 16 42175721 Podpora futsalu v MČ Rača

Štartovné, nákup športových potrieb, prenájom 

tréningovej haly

1 647,00 € 500,00 € 30,36% 300,00 € 2/15 25

Literárny klub Rača

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Fraňa Kráľa 994/16 42447585 Nordic walking - cesta ku zdraviu

pravidelné kurzy Nordic walking pre začiatočníkov a 

pokročilých

450,00 € 400,00 € 88,89% 0,00 € 2/15 11

House Of Power

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Pekná cesta 3008/2 50610261

Rozvoj a podpora MMA a bojových 

športov

Tréningové pomôcky a náklady na majstrovstvá 

sveta v amatérskom MMA

8 913,00 € 5 408,00 € 60,68% 1 000,00 € 2/15 6

ST Relax 

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Karpatské Nám  8 51806606 Stolný tenis v Rači

Podpora rozvoja športu - stolného tenisu s ťažiskom 

na podujatia pre mládež a verejnosť

5 000,00 € 1 800,00 € 36,00% 1 600,00 € 2/15 35

Jakub Benko MT7

Podnikateľ-fyzická osoba-

nezapísaný v obchodnom 

registri Potočná 289/6 53037537

Športové galavečery zápasníckej 

organizácie Real Fight Arena

Účasť jednotlivca (profesionálneho športovca) z 

mestskej časti Rača na medzinárodnej súťaži

4 570,00 € 1 890,00 € 41,36% 1 800,00 € 2/15 0

Sport & education 

movement, o.z.

Združenie (zväz, spolok, 

spoločnosť, klub ai.) Tomášikova 1973/32 53522010 Anglické futbalové prázdniny náklady spojené s organizáciou

17 250,00 € 3 600,00 € 20,87% 0,00 € 2/15 0

SPOLU 193 109,00 € 72 837,00 € 40 000,00 €

Schválený rozpočet pre oblasť v roku 2022 40 000,00



  

4. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh na schválenie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o 

podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom - oblasť kultúry 
    

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková     

Komisia životného prostredia, výstavby, územného 

plánu a dopravy 
  

 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu 

podnikania a vinohradníctva 

odporúča schváliť MZ MČ Bratislava-Rača pridelenie dotácií 

z rozpočtu MČ Bratislava-Rača pre rok 2022 vo výške 

- Športový klub karate SEIWA, o.z. vo výške      2500,00  € 

- Klub pozemného hokeja Rača, o.z. vo výške      3000,00 €    

- BMX Rača, o.z. vo výške                                    2500,00 € 

- ŠK Krasňany, o.z. vo výške                                 5500,00 € 

- H&T Dance Company, o.z. vo výške                  2500,00 € 

- ST Relax, oz vo výške                                         1600,00 € 

- Futbalový klub Rača, ,o.z. vo výške                12 000,00 € 

- Slovenský skauting 96. MKZ ,o.z. vo výške        500,00 € 

- VK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. vo výške    300,00 € 

- Klub priateľov futbalu Kengura, o.z., vo výške  6 000,00 € 

- Šachový klub Krasňany                                          500,00 € 

- Elena Šabíková – ELI JÓGA                                     0,00 € 

- Športový klub Račišdorf                                       300,00 € 

- House of Power                                                   1000,00€ 

- Jakub Benko MT7                                               1800,00 € 

- Sport & education movement, o.z.                                0,-€  

- Literárny klub Rača                                                      0,-€ 

A  

Komisia sociálna a bytová    
 

 

 


