Dotácie poskytnuté v roku 2011
p.č. žiadateľ

adresa

1.

Na pasekách 8, BA

2.

VAGON

LEONIDAS

Mudrochova 15

3.

Športový klub Račišdorf

Na pasekách 16, BA

4.

Tanečný klub H & T Bratislava Rača

Pri vinohradoch 224,BA

čiastka v € účel
materiálno-technické
zabezpečenie športovokultúrneho podujatia
RendezJam 2011 - Bakiho
1 050 € memoriál, ktorý sa bude
konať dňa 25.06.2011 na
Sklabinskej ul./penájom
pódia,toaliet,trofeje pre
víťazov/
materiálno-technické
zabezpečenie športových
podujatí v MČ BA-Rača v r.
800 €
2011
/prenájomšportovísk,ceny pre
víťazov,odmeny rozhodcov/

dátum

23.5.2011

23.5.2011

materiálno-technické
zabezpečenie chodu a rozvoja
klubu v oblasti futsalu v MČ
23.5.2011
800 € BA-Rača
/štartovné,tréningové lopty,
kužele, športové dresy,
prenájom športovej haly/
úhrada nákladov spojených s
účasťou na tanečných
1 700 € súťažiach na Slovensku i v
17.5.2011
zahraničí /doprava,
ubytovanie, štartovné/

5.

Športové kluby Rača

Černockého 2,BA

6.

TJ REAL RENDEZ

Dopravná 31, BA

7.

Športový klub karate SEIWA

Žarnovická 3, BA

8.

Cross Country Club Rača

Hagarova 13, BA

materiálno-technické zabezp.
chodu klubu / prenájom
stolnotenisovej haly,
štartovné, ceny do súťaží,
odmeny rozhodcom, športové
1 600 € vybavenie/ a materiálnotechnické zabezpečenie
organizácie Medzinárodných
majstrovstiev kadetov v
stolnom tenise v športovej
hale na Černockého ul.2.

23.5.2011

materiálno-technické
zabezpečenie chodu klubu v
r. 2011 a pri oganizácii
športových podujatí v MČ BA1 150 € Rača / šport.potreby,
23.5.2011
šport.literatúra, ceny do
súťaží, šport.náradie do
posilňovne, spoločenské hry
do klubovne/
materiálno-technické
zabezpečenie klubu v roku
900 €
23.5.2011
2011 / nákup športových
potrieb, štartovné/
materiálno-technické
zabezpečenie činnosti klubu a
horských behov
organizovaných na území MČ
BA-Rača /ceny do
23.5.2011
500 € súťaží,prenájom
techn.zariadení na
spracovanie výsledkov a
meranie časov, ozvučenie
športových pretekov,
prenájom priestorov/

9.

Futbalový klub Rača

Černockého 2, BA

10. Jednota dôchodcov Slovenska

Kadnárova 19, BA

11. Jednota dôchodcov Slovenska

Hruškova 25, BA

12. Zväz diabetikov Slovenska

Vlčková 26, BA

13. Slovenský Červený kríž

Žarnovická 7, BA

14. Materské centrum Ráčik

Kadnárova20, BA

materiálno-technické
zabezpečenie chodu klubu v
r.2011 / prihlášky do súťaže,
23.5.2011
úhrada nákladov na
10 000 €
27.7.2011
rozhodcov, úhrada
nájomného za telocvičňu,
náklady na el. energiu, vodné,
stočné/
výdavky spojené s liečebnorehabilitačným programom 160 €
11.5.2011
masáže, vodoliečba v
rehabilitačnom stredisku
160 €

vstupné na poznávacie,
zdravotné a kultúrne podujatia

9.5.2011

materiálové náklady spojené s
110 € verejným meraním glykémie, 11.5.2011
výchovu a vzdelávanie
materiálové náklady spojené s
celoročnou činnosťou
organizácie a na výdavky
spojené s výchovou a
200 €
9.5.2011
vzdelávaním v MČ BARača/odborná litaratúra so
zdravotníckou tematikou,
zdravotnícka brašňa/
materiálové náklady spojené s
jarným upratovaním /čistenie
150 € verejných plôch, zveľadenie
okolia, separovanie odpadu/ v
Krasňanoch dňa 30.04.2011

2.5.2011

15. ŠK Krasňany

Pekná cesta 2/A, BA

500 €

16. Slovenský zväz telesne postihnutých

Hagarova 17, BA

160 €

17. Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

Haanová 10, BA

150 €

18. Základná škola s materskou školou

Hubeného 25, BA

1 000 €

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
Hubeného 25, BA
a prevencie

450 €

19.

20. Matica Slovenská,miestny odbor Rača

Alstrova 249, BA

500 €

21. Slovenský Červený kríž

Miletičova 59, BA

150 €

materiálno-technické
zabezpečenie klubu v r.2011
/kosenie a údržba hracej
plochy, športové potreby,
športové ošatenie, štartovné/
materiálno-technické
zabezpečenie sociálno
rekondičného pobytu
"RELAX" v Štúrove v dňoch
13.5.-20.5.2011
vstupné, cestovné pri
poznávacích zájazdoch a
výletoch, občerstvenie pri
športových súťažiach
materiálno-technické
zabezpečenie projektu "ZŠ a
MŠ Hubeného slávi 40.
narodeniny" /zhotovenie a tlač
pozvánok a informačných
bulletinov/
materiálno-technické
zabezpečenie projektu "Hurá
budem prvákom" /papier,
cartrige do kopírky,
psychodiagnostický test/
nové figuríny do Račianskej
pamätnej izby
materiálové náklady spojené
so slávnostným oceňovaním
bezpríspevkových darcov krvi
plaketami prof. MUDr.
Janského a prof.MUDr.
Kňazovického v r. 2011

23.5.2011

11.5.2011

18.5.2011

23.5.2011

30.5.2011

2.8.2011

5.10.2011

22. Multikultúra v nás

Pekná cesta 9, BA

200 €

23. BMX klub Rača

Hečkova 3, BA

500 €

24. ŠK Olymp Rača

Cígeľská 18, BA

400 €

25. B.S.C.

Holíčska 50, BA

400 €

26. VK ZK IMA Bratislava - Rača

Sadmelijská 3, BA

500 €

27. Spartans Club Bratislava

Kefendova 18, BA

1 000 €

materiálno technické
zabezpečenie projektu v
oblasti kultúry Slovak Days in
Lódž. XIV. International Every
Arts Festival of Disabled
People /cestovné/
materiálno-technické
zabezpečenie športovej
činnosti mládeže v BMX klube
Rača a v MČ Bratislava-Rača
v r. 2011/prenájom telocvične
a prenájom krytej haly v
Šenkviciach/
doplnenie materiálneho
vybavenia hráčov klubu a na
materiál potrebný na
rekonštrukciu hokejbalového
ihriska na Tbiliskej
ul./šport.dresy,hokejky,
čepele, loptičky, farby na
vyznačenie čiar/
mat.-techn. zabezpečenie
chodu klubu v roku 2011
/nákup dresov, lôpt, náradia a
špeciálnych pomôcok na
rozvoj pohybových schopností
mládeže/
mat.-techn. zabezpečenie
chodu klubu v roku 2011
/prenájom telocviční ZŠ a MŠ
Hubeného 25 a ZŠ Tbiliská 4
mat.-techn. Zabezpečenie
športovej činnosti mládeže
klubu v r. 2011 /prenájom
telocvične, športová výstroj,
štartovné, doplnky výživy/

5.10.2011

26.10.2011

26.10.2011

8.11.2011

26.10.2011

26.10.2011

28. Klub pozemného hokeja Rača

Mrázová 18, BA

29. Multikultúra v nás

Pekná cesta 9, BA

30.

Pekná cesta 9, BA

polygrafické náklady spojené
s vydaním
dvoch
500 € ilustrovaných zbierok básní: 8.11.2011
„Prebudenie do sna“ a
„Básne“.

Albánska 14, BA

výdavky spojené s
materiálnymi nákladmi na
zabezpečenie rekondičného a
poznávacieho zájazdu do
150 € Ždiar Magura v mesiaci
14.11.2011
október 2011 /cestovné,
vstupenky, ubytovanie,
stravné/.

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej
republiky

31. Slovenský zväz invalidov - ZO Rača

mat.-techn.zabezpečenie
organizácie medzin.
mládežníckeho turnaja
dievčat a chlapcov do
15.rokov Rača Cup na
Národom štadióne
1 000 €
8.11.2011
pozemného hokeja na
Jurkovičovej ul., ktorý sa koná
v dňoch 24.25.9.2011/ubytov.rozhodcov,
ceny pre účastníkov,
zdravotná služba/
polygrafické náklady spojené
s vydávaním regionálnej
prílohy humoristického,
trpkovážneho časopisu
8.11.2011
500 € „Myš(u)lienka“ pre račianske
deti a pubescentnú mládež vo
veku 3 – 15 rokov
„Myšulienka a deti v BratislaveRači“.

32. Športový Hokejbalový Klub Račištorf

Koľajná 35, BA

materiálne zabezpečenie
športovej
činnosti
klubu
300 € v roku
2011
/doplnenie 21.11.2011
výstroja
hráčov,
nákup
hokejok, čepelí a chráničov/.

33. Šachový klub Krasňany

Hlinícka 14, BA

350 €

34. Maratón - atletický klub Rača

Dopravná 21, BA

500 €

35. Športový klub Hurikán Bratislava

Kadnárova 23,BA

265 €

36. Rodičovské združenie pri MŠ Hubeného č.25

Hubeného 25, BA

1 350 €

30 105 €

materiálové náklady
spojené s klubovou činnosťou
/doplnenie šachového
hracieho materiálu – digitálne
šachové hodiny, šachovnice/.
materiálno-technické
zabezpečenie športovej
činnosti mládeže klubu v r.
2011/dresy,stopky,tretry,tenis
ky,činky.../
materiálno-technické
zabezpečenie projektu
„Račianska Hurikán
Florbalová Liga“ /florbalové
vybavenie pre víťazov,
poháre, medaily, diplomy,
cestovné, stravné/.
materiálové náklady
spojené s revitalizáciou
školskej záhrady ZŠ a MŠ na
Hubeného ul. 25 /nákup
hracích prvkov – preliezky,
hojdačky, šmýkačky,
pieskovisko,.../.

21.11.2011

25.11.2011

25.11.2011

25.11.2011

