Zápisnica č. 1/2015
zo zasadnutia Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
na posúdenie ţiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN č. 6/2012
Bratislavského samosprávneho kraja
zo dňa 09. 01. 2015 o 10,00 hod.
Prítomní : Pekár Dušan, predseda DK, poslanec BSK - prítomný
Ožvaldová Alžbeta, podpredsedníčka DK, poslankyňa BSK - prítomná
Németh Gabriella, poslankyňa BSK - prítomná
Húska Peter, riaditeľ odboru komunikácia a propagácie - prítomný
Oráčová Barbora, riaditeľka kancelárie predsedu - prítomná
Černá Marta, poslankyňa BSK - ospravedlnená
Fitz Peter, poslanec BSK - prítomný
Galamboš Pavol, poslanec BSK - prítomný
Lauko Juraj, poslanec BSK - prítomný
Sloboda Vladimír, poslanec BSK - prítomný
Solga Oliver, poslanec BSK - prítomný
Švaral Peter, poslanec BSK - prítomný
Jóna Martin, člen DK, občan – prítomný
(prezenčná listina tvorí prílohu č. 1)
Program :
1.

Otvorenie zasadnutia a privítanie členov komisie.

2.

Prerokovanie ţiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN č. 6/2012 predkladaných
do 15.11.2014.

3.

Schválenie príp. zamietnutie ţiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN č. 6/2012
predkladaných do 15.11.2014.

4.

Záver

K bodu č. 1
Otvorenie zasadnutia a privítanie členov komisie.
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Dušan Pekár, ktorý privítal všetkých
prítomných. Predseda komisie p. Pekár oboznámil členov komisie s programom rokovania:
- informácia o došlých ţiadostiach o poskytnutie dotácie a následne ich prerokovanie.
K bodu č. 2
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN č. 6/2012 predkladaných
do 15.11.2014.
Termín na podávanie ţiadostí o dotáciu bol do 15. 11. 2014. Na Úrad BSK bolo doručených
163 ţiadostí o dotáciu nad sumu 2 500 EUR v celkovej hodnote 1 770 511,08 EUR. Z tohto
počtu bolo po termíne podaných 0 ţiadostí a 1 ţiadateľ poţiadal o zrušenie ţiadosti. Pre rok
2015 bolo z rozpočtu BSK na poskytovanie dotácií vyčlenených 223 000 EUR.
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Komisia postupne prerokovala jednotlivé ţiadosti o dotácie. Súčasťou zoznamu boli aj
ţiadosti na financovanie materských škôl, pri ktorých sa členovia komisie dohodli, ţe v rámci
tejto výzvy na predkladanie ţiadostí nad sumu 2 500 EUR sa tieto ţiadosti posudzovať
nebudú, ale bude vyhlásená osobitná výzva zameraná len na financovanie materských škôl.
K bodu č. 3
Schválenie príp. zamietnutie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN č. 6/2012
predkladaných do 15.11.2014
Odporúčanie pre Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja:
Komisia po prerokovaní jednotlivých ţiadosti odporúča Zastupiteľstvu BSK poskytnúť
finančné príspevky 95 ţiadateľom v celkovej sume 223 000 € nasledovne:

Názov žiadateľa

Názov projektu

Schválená suma

ŠK ELITE JUNIOR

Elite junior summer 2015 (nájom
priestorov, techniky, ubytovanie,
občerstvenie, propagácia) - športový klub
pre deti a mládeţ pre biliardové hry.

500,00 €

Ústredie ľudovej
umeleckej výroby

Dni majstrov ÚĽUV 2015 (ozvučenie,
osvetlenie, kultúrny program, technické
zabezpečenie, nájom priestorov)

TYPOARS, s. r. o.

Vydanie publikácie "20 rokov Galérie
TYPO&ARS"

0,00 €

Mgr. art. Martin Ţák ţivnostník

Lacko a more - divadelné predstavenie
(audiotechnika, projektor, projekčné
plátno, mikrofón, tvorba DVD, grafika a
tlač)

0,00 €

Nadácia pre človeka v
núdzi a prevenciu
kriminality

Petang nás spája (občerstvenie,
prenájom priestorov, ubytovanie, ceny pre
účastníkov turnaja, korková nástenka,
projektové plátno, kancelárske potreby,
flipchartová tabuľa, tlačiarenské a grafické
sluţby)

500,00 €

ŠK GrandSport

Športuj celý rok 2015 (propagácia, nájom
plôch, prenájom vozidla, ceny do súťaţí,
kúpa a potlač tričiek)

2 000,00 €

Obec Dunajská Luţná

Obstaranie informačných materiálov,
reklamných priestorov a mobiliáru pre
zabezpečenie kultúrych podujatí a rozvoj
cestovného ruchu v obci Dunajská Luţná

2 000,00 €

1 000,00 €

Doplnenie vodorovného a zvislého
dopravného značenia na dvoch
Obec Most pri Bratislave
priechodoch pre chodcov o výstraţné
dopravné zariadenia

0,00 €

Univerzita Komenského
v Bratislave

0,00 €

SlovakMUN 2015 (propagácia,
občerstvenie, ubytovanie hostí)
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European Media Centre

"Gypsy Fest" Wolrd Roma Festival (nájom
pódia, ozvučenia, osvetlenia)

1 500,00 €

Hypotonik

Návrh komplexnej terapeutickej
starostlivosti o deti so zaostávaním v
psychomotorickom vývoji (terapie vertikalizácia, muzikoterapia, hipoterapia,
kraniosacralna terapia, montessori
terapia, bazálna stimulácia...)

6 000,00 €

Obec spisovateľov
Slovenska

Proti svojej vôli - cyklus prednášok a
besied o osudoch občanov zavlečených
do pracovných táborov GULAG v ZSSR
(propagácia, výroba multimediálnej
prezentácie, nahrávky, strih, výber
archívnych textov, výber
fotodokumentácie, montáţ)

0,00 €

OZ Deti na ihrisku, nie
na parkovisku

Vybudovanie funkčného detského ihriska

2 000,00 €

LAMY JET team

Vodný skúter SEA-DOO SPARK a výstroj
pre slovenského reprezentanta Mária
Lamyho na vodných skútroch na sezónu
2015

0,00 €

Oz jaskyniari Plavecké
Podhradie

Plavecký kras - stála expozícia (čistenie,
oprava a rekonštrukcia prenajatých
nebytových priestorov)

4 000,00 €

Rímskokatolícky farský
úrad Plavecký Mikuláš

Výmena doţitej strešnej krytiny na veţi
kostola sv. Barbory vo filiálke Plavecké
Podhradie

3 000,00 €

Rusovčan

Rusovský beh 2014 (technické
zabezpečenie, propagácia, štartovacie
balíčky pre účastníkov a dobrovoľníkov,
medaily a ceny)

0,00 €

Asociácia organizácií
zdravotne postihnutých
občanov SR

Poskytovanie špecializovaného
sociálneho poradenstva a konzultačných
sluţieb osobám so zdravotným
postihnutím, ich rodinným príslušníkom a
rôznym organizáciám (mzdy, sociálne
poistenie, zdravotné poistenie, nájomné,
telekomunikačné náklady)

0,00 €

OZ Naše Zálesíčko

Zálesná maringotka - mobilná kultúrna
bunka (divadlo, výstava, koncerty,
workshopy folklórneho tanca,
kinematograf, vianočné trhy)

0,00 €

Zálesie

Záleská divadelná púť 2015 (prenájom
stanu, ozvučenia a pódia, propagácia,
technické zabezpečenie)

5 000,00 €

Zálesie

Podporujeme komunitu (nábytok,
zakúpenie materiálu na jednotlivé
podujatia, občerstvenie, nájom)

0,00 €
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Bernolákovo

Informačné technológie (PC zostavy,
LCD, tlačiareň, MS OFFICE)

Malinovo

Rekonštrukcia školskej jedálne Malinovo

2 000,00 €

OZ K VECI

Detské ihrisko na Topoľovom rade v
Bernolákove (pletivo, stĺpiky, drôty,
vstupná brána, betón, informačná tabuľa,
trojveţa, dvojhojdačka)

3 500,00 €

I KLUB nízkoprahové
centrum pre deti a
mládeţ

Ţivá príroda pre deti (nájom za areál a
klubovňu, nájom za zvieratá, energie,
sadenice kríkov a bylín, zajačikovia)

3 000,00 €

Základná škola,
Ţitavská ul. 1, BA

Zdravá a zelená škola (drevený
prístrešok, záhradný nábytok, zámková
dlaţba, informačná tabuľa, drevená vode
odolná tabuľa na písanie a kreslenie)

4 000,00 €

Podpora a športová príprava mladých
vodáckych nádejí s výhľadom na OH
Vodácky klub Tatran
2016 III. (športová výstroj, náradie a
Karlová Ves - Bratislava náčinie, opravy a udrţiavanie posilňovne
a hangáru, prepravné, nájomné na
plaváreň, telocvičňu a pádlovací trenaţér)
Deti v športe
Obec Blatné

Klub vodného póla
Bratislava

Hrajme florbal férovo (mantinely,
florbalové bránky)
Dobudovanie a úprava areálu
Futbalového štadióna Blatné
Rekonštrukčné práce na kúpalisku
MATADORKA v sezóne 2015 (bazénové
čerpadlo, oprava telies bazénov,
protišmykový povrch okolo bazéna,
slnečníky, lehátka)

Kaţdý ţiak má právo na lepšie a krajšie
Základná škola, Dubová
prostredie v škole (nákup šatníkových
č. 1, BA
skríň)
Depistáţ ľudí s duševnou poruchou, ktorí
Autisti - Agentúra
nie sú uţívateľmi sociálnych sluţieb
špecializovaných sluţieb
(zostavenie textu depistáţe, letáky,
pre autistov a iné
grafika, tlač, medializácia, nájom, telefón
zdravotné postihnutia
a internet)
Golf Club Prievaly

Dobudovanie športového areálu na
Kalinčiakovej ul. (detské preliezky,
golfová sieť, golfové pomôcky)

Zabezpečenie vzdelávacích sluţieb v
oblasti slovenského posunkového jazyka
Myslím - centrum kultúry v "Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich"
Nepočujúcich
(materiály, prevádzkové náklady - nájom,
elektrina, plyn, voda, internet, mobilné
sluţby, účtovníctvo)

0,00 €

4 000,00 €

1 000,00 €
2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 000,00 €
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Parkúr club Vysoká pri
Morave

Revitalizácia športového jazdeckého
areálu (drevo na opravu lavičiek a tribún,
plech na prestrešenie tribún, technický
materiál, nátery, kancelársky kontajner)

3 000,00 €

Kráľová pri Senci

Rekonštrukcia strechy - havarijný stav na
budove MŠ v Kráľovej pri Senci - II. Etapa

0,00 €

Zvýšenie povedomia o vzdelávacích
Mgr. Vladimíra Winkler sluţbách jazykovej školy (Propagácia,
VladiaEnglish
prenájom plochy)
Jumping Joe Slovakia

Podpora šikovných detí

Jumping Joe

Podpora športových aktivít pre celú rodinu

Krízové stredisko DOM (energie, voda,
OZ Brána do ţivota
telekomunikačné sluţby, knihy, časopisy,
potraviny)
Kníhkupectvo u
Stretnutia v Kníhkupectve u Bandiho. Deti
Bandiho, Literárna
a mladí ľudia, ako spolutvorcovia a
kaviareň a galéria
literáro-výtvarní účastníci (nájom,
Medená 17, BA
propagácia)
Radosť z hry a pohybu - inštalovanie
MČ BA - Devínska Nová
detských herných prvkov na Námestí
Ves
Rudolfa Slobodu

0,00 €
0,00 €
3 500,00 €
3 500,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

OZ Europacolon
Slovensko

Psychologická, sociálna podpora,
praktická pomoc a vzdelávanie
onkologických pacientov v Bratislavskom
kraji (poradňa - lekári, psychológovia,
výţivar, sociálna práca, prevádzka
poradne, bezplatná infolinka, materiál,
propagácia, web)

OZ Europacolon
Slovensko

Spolu proti rakovine hrubého čreva
(administratívne náklady, náklady na
tovary a sluţby, osobné výdavky)

ŠK polície Bratislava

Hádzanársky desaťboj v Bratislavskom
kraji 2015 (materiál, potraviny, doprava,
nájom dopravných prostriedkov, nájom
objektov, všeobecné sluţby)

Sport Kids Academy

Detská športová akadémia - nákup
športových pomôcok

Média Modra, s.r.o.

Rádio Modra (poplatky SOZA, OZIS,
Slovgram, internet, BVS, poistenie,
účtovníctvo )

0,00 €

BERACHA

Záchrana kaplniek (omietka, izolačný
materiál, farba, penetračný materiál,
lešenie, násypový materiál)

2 660,00 €

OZ NA ĽADE

Korčuľovanie pre deti z detských domov a
krízových centier (prenájom šatní, nájom
ľadovej plochy, detské korčule, detské
prilby)

0,00 €

2 000,00 €

500,00 €

2 500,00 €

0,00 €
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OZ NA ĽADE

Korčuľovanie pre deti z detských domov a
krízových centier (nájom ľadovej plochy,
detské korčule, detské prilby)

0,00 €

Archeologický projekt Budmerice Slovenský archeologický výskum významného sídliska
a historický inštitút maďarovskej kultúry - šiesta sezóna
SAHI
(archeobotanika, prenájmy, ubytovanie,
odborné a pomocné archeologické práca)

5 000,00 €

ars_litera

Anasoft litera fest (technické
zabezpečenie, prenájom techniky,
produkcia, rozvoz propagačných
materiálov, videozáznam, inzercia, knihy)

1 000,00 €

Obec Reca

Vnútorná rekonštrukcia kultúrneho domu
(strop, lešenie, šatníkový pult, dvere,
dlaţba, podlaha, izolácia, špárovanie,
silikón, lepidlo)

4 000,00 €

Claudianun n.o.

Rozšírenie terapeutických priestorov
denného rehabilitačného strediska
Claudianum - výmena okien

2 500,00 €

MČ BA - Ruţinov

Ţivot v Ruţinove po 25 rokoch
(obojstranné stojany na fotografie)

2 000,00 €

OZ Areál oddychu a
športu pri jazere, Nová
Dedinka

Dobudovanie detského ihriska v obci
Nová Dedinka (betónový základ, úprava
plochy, koše, zásypový kameň, stolová
doska do altánku, lavičky, ping-pongový
stôl, nákup dubu letného)

2 500,00 €

Mesto Svätý Jur

Svätojurské hody 2015 (propagácia,
tribúny, doprava a záchranná sluţba,
čistenie mesta po hodoch, sociálne a
hygienické sluţby, SOZA)

1 000,00 €

Spolok alternatívnych
rozvíjateľov osobnosti

Ţivot je hra (autori publikácie, editor
publikácie, grafická úprava, jazyková
korektúra, polygrafické náklady)

0,00 €

AQUATHERMAL
SENEC, a.s.

Projekt zavedenia centrálneho výukového
zdokonaľovacieho a tréningového výcviku
pre deti predškolského veku, ţiakov
základných a stredných škôl v meste
Senec a jeho širokom okolí (vodná plocha
prevádzka, doprava, diplomy, fotografie,
inštruktori)

0,00 €

Klub bratislavských
turistov

Organizačné a technické zabezpečenie
plánovaných turistických aktivít
(propagácia, materiálno - technické
zabezpečenie)

1 000,00 €
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Jazyková príprava pre Stredné odborné a
priemyselné školy so zreteľom na potrebu
umiestnenia na pracovnom trhu (metodika
jazykového vzdelávania, výukové
Nadácia J. F. Jeneweina
materiály, testovanie študentov,
certifikáty, dataprojektor, laptopy,
tlačiareň, materiálové zabezpečenie,
prípravne stretnutia a prezentácie)

0,00 €

Zdruţenie záchrany
cirkevných pamiatok v
Modre

Odkryv, čistenie a stabilizovanie
stredovekých fresiek kostola sv. Jána
Krstiteľa v Modre

5 000,00 €

Obec Veľký Bieľ

Prepojovací chodník Senecká ul. Veľký
Bieľ (búranie, konštrukcia chodníka)

2 000,00 €

Obec Vlky

Údrţba kultúrneho domu (maľovanie,
murovanie, oprava omietok, farby,
izolácia, plynový kotol, sporák, kuchynské
a jedálenské zariadenie, elektroinštalácia,
dlaţba, výmena dverí)

3 000,00 €

Futbalový klub
LOKOMOTÍVA
Devínska Nová Ves

Rekonštrukcia trávnatého ihriska na
Vápencovej ul. (automatický závlahový
systém, príprava povrchu a čiastočne
zakúpenie trávnatého koberca)

2 000,00 €

OZ Boris

Karol Wojtyla: Lúče otcovstva - divadelné
predstavenie

0,00 €

Staromestská kniţnica

Kniţnica čitateľom (nákup kniţiek)

0,00 €

Kolkársky klub Spoje

Výstavba 4-dráhovej kolkárne v areáli
CVČ, Hrobáková 5 BA - Petrţalka

1 000,00 €

Vox Juventae

Podpora rozvoja cestovného ruchu a
propagácie BSK na Korkép.sk v roku
2015 (vytvorenie novej web stránky,
technické vybavenie)

2 000,00 €

Nákup koncertného orgánu

2 000,00 €

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Bratislava Kráľovnej rodiny
Spoločnosť budhizmu
Diamantovej cesty Karma Kugju, o.z.

Výstava tibetského umenia "Priestor a
radosť" (poistenie počas prepravy sošiek
a artefaktov)

0,00 €

TENENET

Náš príbeh (predstavenie ţivotných
príbehov 3 zdravotne postihnutých ľudí,
ktorí úspešne prechádzajú procesom deinštitucionalizácie v DSS - filmové
spracovanie)

1 000,00 €

Obec Nová Dedinka

Rekonštrukcia nevyuţitých priestorov
školského bytu na prevádzkyschopné
učebne pre delenie tried, tvorivé dielne a
Školský klub detí

3 000,00 €
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Vajnorské ochotnícke
divadlo
Slovenský zväz
rýchlostnej kanoistiky

Divadelná sezóna 2014/2015 (kulisy,
kostýmy, propagácia)
Z lavice do kajaku na Zemník (nákup
pádiel, minikajakov, kajakov)

Polcster racing športový klub

Bratislava city downhill - preteky
svetového pohára mestských zjazdov City downhill World tour 2015 - materiálno
- technické zabezpečenie preteku

Obec Báhoň
Športový klub Môj
bowling

Výmena okien a dverí na budove OÚ
Báhoň
Bowlingová liga mládeţe BSK 2015 prenájom športových herní, nákup cien

2 000,00 €
2 000,00 €

2 000,00 €

4 000,00 €
2 000,00 €

Stolnotenisový klub
Blatné

Oprava a výmena elektrických rozvodov,
podlahy, vnútorných omietok a vonkajšej
fasády, sociálnych zariadení, kuchynky,
výstavba sprchovacích zariadení v
Miestnom kultúrnom stredisku

Obec Sološnica

Projektová dokumentácia na rozšírenie
ČOV Sološnica

7 000,00 €

Basketbalový klub
Pezinok

Podpora mládeţníckeho basketbalu v
Pezinku - prenájom 3 telocviční, nákup
športových pomôcok ...

4 500,00 €

Malokarpatský banícky
spolok v Pezinku

Banícka expozícia - vitríny, stoly a rámy
so sklom, stavebný materiál

2 500,00 €

0,00 €

Výchova a rozvoj telesnej kultúry,
Slovenská federácia
podpora rozvoja mládeţe - palice,
karate a bojových umení
ratanové palice, sai, prenájom priestorov

1 000,00 €

Školský športový klub
B.S.C. Bratislava

2 000,00 €

Vrakunská beseda

Športová hala Domkárska - rekonštrukcia
palubovky, obloţenie, šatne
Podpora voľnočasového zariadenia pri
Malom Dunaji - plat lektorovi

0,00 €

Obec Láb

Oprava kostola Všetkých svätých v Lábe

5 000,00 €

Ing. Mária Vrkoslavová

Ţivot na štyroch labkách, 2. časť - kniha

0,00 €

Staromestské klzisko

0,00 €

Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto
Česko - Slovenská
futbalová liga

Futbalový turnaj mládeţe s ČSFA - 2015 medaile, poháre, trofeje ...

500,00 €

Unisport club Slovakia

Plavecký maratón 2015 - medzinárodné
podujatie - športový materiál, vecné ceny,
trofeje ...

1 000,00 €

Slovenská hokejbalová
únia

Materiálno-športové zabezpečenie tímov
z BSK v rámci podujatí SHbÚ - dresy,
tričká, hokejky ...

1 000,00 €
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Mesto Modra

Štúrova Modra - Náučný chodník po
štúrovských pamiatkach Oslavy 200.
výročia narodenia Ľ. Štúra pripadajú na
rok 2015 - Informačný a orientačný
systém, publikácia o Ľ. Štúrovi, propagač.
materiály, sadovnícke úpravy, spevnené
plochy

2 000,00 €

Organizácia
muskulárnych
dystrofikov v SR

Agentúra osobnej asistencie - nájomné,
propagačné materiály, dataprojektor,
kamera

2 000,00 €

Senčania Senčanom "Hudba je staršia,
neţ ľudská reč" - Hudobný benefičný
Slovak Doublebass Club
maratón - propagácia koncertov, plagáty,
prenájom pódia, fotodokumentácia

2 000,00 €

HC Slovan Bratislava mládeţ

Deti sú naša budúcnosť - II Projekt
komplexnej prípravy mládeţníckych
kategórií - pokračovanie - prenájom
športovísk, nákup športových pomôcok,
propagácia

2 000,00 €

Školský športový klub
O.Z.

International Basket Cup 2015 - letná a
zimná edícia medzinárodného
basketbalového turnaja - materiálne
zabezpečenie, medaile, ceny, prenájom
priestorov

2 000,00 €

Centrum pre európsku
politiku

Patrí politika do školy? Prenájom
miestnosti a propagácia

Múzeum Petrţalského
opevnenia "MPO"

Organizovanie kultúrneho podujatia
"Mobilizácia 2015" propagácia, prenájom
pódia, zapoţičanie dobových uniforiem,
ozvučenie

Zveľadenie terasy vnútrobloku pri
Spoločenstvo vlastníkov
Karadţičovej 6 (Bratislava - Ruţinov)
bytov a nebytových
osvetlenie, nákup a osadenie kvetináčov,
priestorov Svojeť 84 b.j.
kríky stromy

Ekotopfilm spol. s r.o.

Ekotopfilm 2015, prenájom priestorov,
technické zabezpečenie priestorov,
spracovanie filmov, prekladové a
tlmočnícke sluţby

F 84, o.z.

Muzikoterapia - liek na dušu bez receptu benefičný koncert pre deti s autizmom

0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

1 500,00 €

0,00 €

Ţeny ţenám - prenájom školiacej
Únia materských centier miestnosti, videonahrávka, propagácia,
tlač časopisov

2 000,00 €

Psychiatrická
nemocnica Philippa
Pinela Pezinok

4 000,00 €

Zázračná premena - hranoly na lavičky,
oprava prestrešenia tribúny, náradie,
záhradnícky materiál
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ARTE

City Sounds of Bratislava 2015 / Zvuky
mesta Bratislavy 2015 - prenájom
priestorov, polygrafické náklady, reklama
v médiách

0,00 €

ID Space Team

Rozbaľ to, Bratislava! multiţánrový
festival, mladé začínajúce kapely, mladí
umelci ... mediálna propagácia,
propagačné materiály, prenájom
ozvučenie, materiál pre worshopy

0,00 €

Ţivena, spolok
slovenských ţien,
Miestny odbor Ţivena
Bratislava

25 rokov vzkriesenia bratislavskej Ţiveny
- publikácia 25 rokov Miestneho odboru
Ţiveny, propagácia, ceny

1 000,00 €

TangoVida o.z.

Bratislava Tango Party - ozvučenie,
technika, prenájom miestnosti

Cirkevný zbor ECAV na
Slovensku Modra Kráľová

Rekonštrukcia a modernizácia siene na
kultúrno-spoločenské podujatia a
prednášky pre verejnosť na pietnom
mieste obetiam holokaustu Zelený les v
Modre - Kráľovej

Slovenský zväz florbalu

Organizovanie florbalových súťaţí
všetkých kategórií v BSK a organizovanie
vrcholných športovo-florbalových podujatí
v rámci BSK - športový materiál, prenájmy
hál, materiálno - technické zabezpečenie

Mestská časť Bratislava
- Rača

Denný stacionár pre seniorov - stoly,
kreslá, stoličky, kontajnery

6 000,00 €

Aliancia Stará Trţnica
o.z.

Potravinové trhy v Starej trţnici TRH PIAC - MARKT - trhový mobiliár,
informačné tabule

0,00 €

Obec Nová Dedinka

Obnova budovy športového areálu ŠK
Nová Dedinka - čerpadlo, radiátory ...

1 000,00 €

DANUBIANA - Centrum
moderného umenia

Loďou za umením

5 000,00 €

Bratislavská
hádzanárska akadémia

Talenty stredoškolskej hádzanej prenájom budovy, športový materiál,
propagácia, diplomy, ceny

500,00 €

Obec Doľany

Výstavba nového múra na cintoríne

3 000,00 €

Metamorfozis

The Dark Trip - protidrogová kampaň mediálna kampaň, prenájom sály,
ozvučenie

0,00 €

Koráb o.z.

Chillout after party -protidrogová
prevencia - prenájom sály, ozvučenie,
propagácia

0,00 €

0,00 €

2 000,00 €

0,00 €
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Mladí pre mladých - inovácia športu a
telesnej výchovy - branné cvičenie,
FREESTYLE FACTORY
lavínový výcvik - laná, kladky, batohy,
lopty, trampolína

O.Z. Aliancia proti
povodniam

Protipovodňová ochrana a cyklotrasa
Devínska cesta na Devínskej ceste v
Bratislave - geodetické zameranie,
inţiniersko - geologický prieskum,
projektová dokumentácia

Vodácky klub Dunajčík

Revitalizácia klubu po povodni - oprava
konštrukčných panelov, oprava
vykurovania, oprava posilňovne ...

Slovenský zväz
rýchlostnej kanoistiky
OZ Vegánske hody

Z lavice do kajaku na Zlaté Piesky nákup pádiel, minikajakov, kajakov
Vegánske hody Bratislava 2015 prenájom stanov, osvetlenie, sanita

1 500,00 €

0,00 €

2 500,00 €
2 000,00 €
1 340,00 €

Bratislavský krajský
zväz hádzanej

Podpora ţiackych súťaţí v hádzanej v
Bratislavskom kraji - 2015 - plagáty,
propagačný materiál, nájomné hál,
príprava ihrísk

500,00 €

Daphne - Inštitút
aplikovanej ekológie

Green Debate 2 - prenájom priestorov,
prezentačné stojany, kancelárske
potreby, propagácia

0,00 €

Asociácia Náročného
Diváka

VII. ročník Ţidovská kultúra a Umenie
"Ţidovská kultúra na obidvoch stranách
Atlantiku" - umelecké vystúpenie náklady
na realizáciu projektu, výroba zvukového
nosiča, propagácia, prenájom priestorov

ÁNO n.f. Malacky

Rozhlas a televízia
Slovenska

Divadelný ústav
Proefekteam o.z
Obec Záhorská Ves
Letecký klub Dubová

Pomníky M. R. Štefánika na západnom
Slovensku - výstava, tlač, prenájom
miestnosti, fotomateriál
Hudobné impresie slávnych skladateľov Venované 100. výročiu narodenia
Ondreja Francisciho, zakladateľa
Detského speváckeho zboru Slovenského
rozhlasu
Festival inscenácií súčasnej drámy Nová
Dráma New drama 2015 - prenájom,
propagácia, vecné dary, honoráre
Podpora mladých športovcov - športové
oblečenie, dresy - beţecké, cyklistické
Ozdravenie školy a jej prostrediastavebné práce
Letecký deň Dubová - technické
zabezpečenie letiska, značenie, prenájom
lietadiel

3 000,00 €

0,00 €

0,00 €

2 000,00 €
0,00 €
4 000,00 €
0,00 €
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Múzeum mesta
Bratislavy

Maľované dejiny Bratislavy/Deti ilustrujú
príbehy Pavla Dvořáka - vydanie náučnoumeleckej publikácie pre deti - tlač
publikácie, korektúry, papier, väzba

1 000,00 €

Modranská Beseda

Slávnosť hliny - Keramická Modra 2015 honoráre, materiál pre dielne, propagačné
materiály, prenájom stanov a pódia

1 000,00 €

ZŠ s VJM A.M.
Szencziho v Senci
Športový klub karate
SEIWA
Obec Plavecký Mikuláš
Choreocentrum
Bratislava o.z.
ŠK GaFuGa

Vybavenie prírodopisnej učebne dataprojektor, počítač, interaktívna tabuľa
Karate a deti 2015 - tréningové pomôcky,
nájomné na telocvičňu
Zariadenie do Hasičskej zbrojnice - stoly,
stoličky
Podpora a rozvoj tanečného športu tanečné kostýmy, topánky, ošatenie
Organizácia reg. športového podujatia a
účasť na zahraničných turnajoch

Miestny futbalový klub
Rusovce

Mládeţnícky turnaj ml. ţiaci a prípravka

Rímskokatolícka cirkev
farnosť Tomášov

Rekonštrukcia objektu skautský dom,
slúţiaceho na vzdelávanie detí a mládeţe
formou skautingu

MŠK Senec
Gymnázium Karola
Štúra Modra
Maják Nádeje n.o.
Slovenská plavba a
prístavy - lodná osobná
doprava, a.s.
Bratislavský futbalový
zväz

Materiálna základňa mládeţ, organizácia
ml. športových podujatí
Omladené športovisko - osvetlenie,
zásuvky, vstup do telocvične

0,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
0,00 €

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately poskytovanie sociálnych sluţieb

0,00 €

Loďou za umením

0,00 €

Podpora mládeţníckeho futbalu v regióne
BFZ

5 000,00 €

OZ Supertrieda

Festival dobrých vzťahov Supertrieda
2015 - propagácia, nájom ozvučovacej
techniky, hudobných nástrojov,
prezentačnej techniky, honoráre

1 000,00 €

Plavecký klub Azeta

Rozvoj športu a detí a mládeţe - plavecké
pomôcky, oblečenie, stopky, prenájom
plaveckých dráh

0,00 €

Centrum rodiny n.o.

Centrum rodiny - spájame generácie prevádzkové náklady, oprava strechy,
výmena vchodových dverí

0,00 €

Slovenská plavecká
federácia

Medzinárodné plavecké podujatie Veľká
cena Slovenska 2015, 53. ročník,
Bratislava - KP Pasienky - prenájom
športoviska, medaile, plakety, tričká

1 000,00 €
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Chorvátsky kultúrny
zväz na Slovensku

Tradície a folklór horného podunajska prenájom priestorov, ozvučovacej a
osvetľovacej techniky, propagácia

0,00 €

223 000,00 €

Spolu

Hlasovanie: za: 9 hlasov (Ing. Pekár, Ing. Sloboda, Mgr. Solga, Mgr. Lauko, p. Jóna, Mgr.
Švaral, PhDr. Oţvaldová, PaedDr. Oráčová, Mgr. Húska), proti: 0, zdrţala sa: 1 (PhDr.
Németh).
K bodu č. 4:
Záver
Predseda komisie p. Dušan Pekár prítomným poďakoval za účasť.
Zapísal: Juraj Čupka

Dňa: 09.01.2015

Ing. Dušan Pekár
Predseda komisie
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