
Dotácie poskytnuté v r. 2022

Poradové 

číslo
Príjemca dotácie Účel

Výška 

poskytnutej 

dotácie v EUR

1 SpozaVoza kultúra - divadelné aktivity 700,00 €

2 Občianske združenie "Pamäti a spomienky" Pamäť generácií 900,00 €

3
Klub železničnej nostalgie Bratislava východ

Podpora reštaurovania historických železničných vozidiel na 

Rendezi
930,00 €

4
Dopravná nostalgia, o. z. Oprava 85-ročného historického poštového vozňa 570,00 €

5
Račiansky muzeálny spolok Celoročná činnosť RMS 

1 600,00 €

6 Stará Jedáleň kultúrny program pre všetky generácie 2 000,00 €

7
AD-ae Ročné náklady na realizáciu aktivít Fusion Rača

300,00 €

8
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Denný tábor Zvedavých vedcov v Rači

400,00 €

9 Miestny odbor Matice slovenskej Račiansky jahodový kvet 700,00 €

10
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie, Vajnorská 98/D, Bratislava

školstvo a vzdelávanie najmä za účelom netradičnej 

mimoškolskej podpory, preventívych opatrení soc. - pat. 

javov, podpore duš. zdravia a bezpečnosti na školách a 

zvýšenie kvality a inovácií v rodinách

1 300,00 €

11

Slovenský skauting, 96. Malokarpatský zbor 

Bratislava Skautský letný tábor pre deti z Rače 900,00 €

12
Krasňanko o.z.

jazda Račianskou lokálkou, mapa sveta, mapa Európy, 

mobilné planetárium, výtvarné potreby
300,00 €

13
SpozaVoza realizácia umeleckého a pohybového tábora/workshopov

500,00 €

14 Račiansky muzeálny spolok príprava, návrh a tlač detskej vymaľovánky 1 300,00 €

15
ABCedu pre vzdelanie

Vzdelávacie aktivity/workshopy pre učiteľky materských 

škol, resp. I. stupňa ZŠ
600,00 €

16 Centrum sociálnych služieb Sibírka Aktívne využitie voľného času 400,00 €

17
Asociácia pre mládež, vedu a techniku Financovanie časti nákladov na ubytovanie detí na tábore

780,00 €

18
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na 

Slovensku, Rača príspevok na kultúrnu, zážitkovú a socializačnú činnosť 1 270,00 €

19
Rodinné centrum Ráčik

Materiálna pomoc pri organizácii Lampiónového sprievodu 

a Športového ďňa
550,00 €

20
Občianske združenie Odyseus

Ochrana verejného zdravia a zdravia jednotlivcov a sociálna 

inklúzia
600,00 €

21
Raná starostlivosť, n.o.

nákup pomôcok a testov pre deti so zrakovým a 

viacnásobným znevýhodnením
1 400,00 €

22
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v našich 

zariadeniach
2 900,00 €

23
OZ Vagus

STREETWORK - terénna sociálna práca s ľuďmi bez 

domova na území mestskej časti Rača
800,00 €

24 Občianske združenie STOPA Slovensko podpora pracovnej terapie a prevencie bezdomovectva 400,00 €

25
Deti a dorast s.r.o.

V postcovidovej dobe výrazne podporiť imunitu a zdravie 

detí v rannom veku a poskytnúť akútnu pomoc ukrajinským 900,00 €

26
Šachový klub Krasňany Zabezpečenie chodu šachového klubu 500,00 €

27 H&T Dance Company Letné tréningové sústredenie 2022 2 500,00 €

28
BMX klub Rača

Zabezpečenie tréningového procesu a materiálno-

technických podmienok račianskeho bikrosového klubu
2 500,00 €

29 Športový klub karate SEIWA Karate a mládež 2022 2 500,00 €

30
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity 

Komenského Hurikán Bratislava, o.z.

Úhrada prenájmov za telocvične a zakúpenie chýbajúceho 

florbalového vybavenia
300,00 €

31
Futbalový klub Rača, o.z. Podpora tréningového procesu a údržba hracej plochy 12 000,00 €

32 ŠK Krasňany, o.z. Materiálnotechnické zabezpečenie ihriska, údržba areálu 5 500,00 €

33
Slovensky skauting, 96.malokarpatsky zbor podpora športových aktivít a účasti na frisbe ultimate turnaji

500,00 €

34 Klub pozemného hokeja Rača Rozvoj mládežníckeho športu 3 000,00 €
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35

Klub priateľov futbalu Kengura

prenájom telocviční a ihrísk, účasť na sústredeniach a nákup 

tréningového vybavenia
6 000,00 €

36
Športový klub Račišdorf

Štartovné, nákup športových potrieb, prenájom tréningovej 

haly
300,00 €

37
House Of Power

Tréningové pomôcky a náklady na majstrovstvá sveta v 

amatérskom MMA
1 000,00 €

38
ST Relax 

Podpora rozvoja športu - stolného tenisu s ťažiskom na 

podujatia pre mládež a verejnosť
1 600,00 €

39
Jakub Benko MT7 Materiálovo-technické zabezpečenie tréningového procesu

1 800,00 €

40
Račiansky vinohradnícky spolok

Zakúpenie degustačných pohárov a vyhotovenie tlačovín na 

podujatie a reklamných materiálov.
2 000,00 €

41 Račiansky vinohradnícky spolok Zakúpenie neseného rosiča (postrekovač) na traktor 1 900,00 €

42

Račiansky vinohradnícky spolok

Oprava prístupových schodísk, zhotovenie zábradlí na 

schodiská, prekrytie odtokových žľabov na vodu, zakúpenie 

bezpečnostných prvkov (hasiace prístroje, lekárničky, 

výstražné a informačné tabule

1 100,00 €

43
KOLLÁR winery s.r.o.

Zakúpenie kovových radových stĺpikov, ukotvovacieho 

príslušenstva, vodiacich a nosných drôtov
2 000,00 €

44
Lukáš Hulanský - Víno Hulanský

Nákup nových vinohradníckych stĺpikov pre revitalizáciu 

vinohradu v hone Longtál
3 000,00 €

45 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Slovenskej republike

Zaobstaranie záhradného domčeka a mobiliáru na verejne 

prístupnú záhradu, ktorá sa nachádza na Alstrovej ulici č. 

153
2 000,00 €

46

Priatelia Rače

technické vybavenie komunitnej záhrady - vodovod, zber 

dažďovej vody, solárne osvetlenie, záhradné náradie, 

posedenie v oddychovej zóne
1 000,00 €

47
Stará Jedáleň úprava a revitalizácia dvora pred budovou Starej jedálne

2 000,00 €

SPOLU 78 000,00 €
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