Dotácie poskytnuté v roku 2012
p.č. žiadateľ

1.

Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky

adresa

Pekná cesta 9, BA

2.

LEONIDAS

Mudrochova 15

3.

Športový klub Račišdorf

Na pasekách 16, BA

4.

Združenie priateľov tanca H&T

Pri vinohradoch 224,BA

čiastka v € účel
polygrafické a materiálové
náklady, kancelárske potreby,
propagáciu a komunikačné
200 €
náklady na činnosť Sociálnej
poradne pre zdravotne
znevýhodnených ľudí.
organizačné zabezpečenie
jednotlivých podujatí, nákup
cien a na zakúpenie
800 € elektronického ukazovateľa
skóre a času, ktoré sa bude
využívať pri organizácii
športových podujatí.
uhradenie štartovného do
súťaží, prenájmy športovej
700 €
haly, nákup dresov, lôpt a
tréningových pomôcok.
uhradenie nákladov
spojených s účasťou na
medzinárodnej súťaži v
Chorvátsku a to na uhradenie
2 000 € tanečnej licencie, poistenia,
štartovného, dopravy,
ubytovania, stravného,
nákladov na výrobu kostýmov,
kulís a tanečných pomôcok.

dátum

25.4.2012

10.5.2012

10.5.2012

3.5.2012

5.

6.

7.

8.

9.

Športové kluby Rača

TJ REAL RENDEZ

Športový klub karate SEIWA

Cross Country Club Rača

Futbalový klub Rača

Černockého 2,BA

prenájom stolnotenisovej
haly, doplnenie materiálového
2 000 € vybavenia hráčov a
organizačné zabezpečenie
Slovak Cadet Open.

10.5.2012

Dopravná 31, BA

nákup lôpt, siete na volejbal,
turistických vakov, športovej
literatúry a na doplnenie
vybavenia sídliskovej
1 200 €
posilňovne a klubovne
posilňovacími strojmi a
rôznymi druhmi stolových
hier.

10.5.2012

Žarnovická 3, BA

nákup športových a
tréningových pomôcok,
zaplatenie štartovných
700 €
poplatkov pri súťažiach a
poplatkov na odborných
seminároch a sústredeniach.

10.5.2012

Hagarova 13, BA

organizačné zabezpečenie
preteku, nákup ocenení pre
víťazov a účastníkov preteku,
500 €
preplatenie zapožičania
časomiery potrebnej pri
samotnom preteku.

10.5.2012

Černockého 2, BA

uhradenie
dodávok
za
elektrickú energiu, vodného a
stočného,
preplatenie
4 000 €
nákladov na údržbu ihriska,
odmien
rozhodcom
a
štartovného do súťaží.

10.5.2012

10. Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Krasňany

Kadnárova 19, BA

dopravné náklady spojené so
zabezpečovaním autobusovej
300 €
prepravy počas zájazdu do
lokality Bojníc.

11. OZ Vagus

Čelákovského 2,BA

300 €

pohonné hmoty a medicínsky
materiál

25.4.2012

Vrbenského 1,BA

náklady spojené s realizáciou
projektu ako je cestovné,
660 € ubytovanie a účastnícke
poplatky na medzinárodnej
súťaži Anemos v Ríme.

10.5.2012

uhradenie poplatku za
prenájom a výstavbu
prenosných prístreškov, za
zdravotnú službu a
reprodukciu hudby SOZA pri
150 €
organizácii stretnutia
modelárov ponoriek v
priestoroch kúpaliska
Zbojnička v MČ Bratislava –
Rača.

14.5.2012

12. Hudbou k srdcu

13. Združenie RC modelárov lodí a ponoriek-Rozkvet o.z. Tulipánova 1, Trnava

25.4.2012

14. Rodinné centrum Ráčik

15. ŠK Krasňany

16. Klub priateľov futbalu Kengura

Cígeľská 18, BA

materiálno-technické a
propagačné zabezpečenie
sezónnych vonkajších aktivít
Rodinného centra Ráčik:
Veľkonočný výlet - hľadanie
vajíčok, Deň matiek - Míľa pre
mamu, Medzinárodný deň
600 € detí – výtvarné dielne a
súťaže, Deň otcov –
petangový turnaj, Expedícia –
detský tábor s rodičmi,
Lampiónový sprievod s
prekvapením, Vianočné
pečenie koláčov, Fašiangová
zábava pre celú rodinu.

10.5.2012

Riazanská 6, BA

materiálno-technické
zabezpečenie klubu v r.2011
2 000 € /kosenie a údržba hracej
plochy, športové potreby,
športové ošatenie, štartovné/

Trenčianska 18, BA

úhradu štartovného na
turnajoch, dopravu na zápasy,
organizačné zabezpečenie
mládežníckych turnajov,
10.5.+1.8.2012
8 800 €
prenájom telocviční a ihrísk,
nákup tréningovej výstroje a
pomôcok a na výrobu
reklamných predmetov.

10.5.2012

17. Multikultúra v nás

Pekná cesta 9, BA

18. B.S.C.Bratislava

Holíčska 50, BA

19. Spartans Club Bratislava

20. Multikultúra v nás

polygrafické a materiálové
náklady, kancelárske potreby,
propagáciu, komunikačné
náklady potrebné pri
200 € zriaďovaní chránenej dielne
pre zdravotne
znevýhodnených ľudí,
prevažne obyvateľov MČ
Bratislava - Rača.
doplnenie materiálového
vybavenia družstva
400 € pôsobiaceho na Hubeného
ulici, na nákup dresov a
tréningových tričiek.

25.4.2012

10.5.2012

Kafendova 18, BA

uhradenie prenájmov za
telocvičňu, doplnenie
športovej výstroje a výzbroje,
1 200 € zabezpečenie štartovného pri
športových súťažiach a
zabezpečenie doplnkov výživy
počas tréningového procesu.

10.5.2012

Pekná cesta 9, BA

polygrafické a materiálové
náklady, kancelárske potreby,
propagáciu a komunikačné
náklady spojené s
200 € pravidelným vydávaním
regionálnych príloh v 4 číslach
časopisu Arkádia s názvami
„Krajina Arkádie – BratislavaRača“.

25.4.2012
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22. Športový Hokejbalový Klub Račištorf

23. Základná škola Tbiliská 4

24. ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Pekná cesta 9, BA

Koľajná 35, BA

polygrafické a materiálové
náklady, kancelárske potreby
200 €
a propagáciu spojené s
vydaním
knihy
Rodinné
čítanie Bohuslavy Vargovej.
doplnenie športovej výstroje
300 € pre hráčov klubu.

25.4.2012

10.5.2012

Tbiliská 4, BA

zriadenie
multifunkčnej
športovej
haly
/stavebné
600 € úpravy,
maliarske
práce,
sadrokartón, nákup zrkadiel a
položenie plávajúcej podlahy/.

26.7.2012

Hubeného 25, BA

zriadenie
učebne
s
umeleckým
zameraním
/výroba úložného nábytku,
výmena stropných svietidiel,
rekonštrukcia
stolov
a
600 € stoličiek, zakúpenie nového
umývadla a katedry pre
učiteľa,
rekonštrukcia
obrazových rámov s portrétmi
hudobných
skladateľov,
presťahovanie klavíra/.

26.7.2012

25. Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Rača

Žarnovická 7, BA

26. Slovenský zväz invalidov - ZO Rača

Albánska 14, BA

zakúpenie vstupeniek na
predstavenie v SND a do
100 € Archeologického
parku
v Petronell
Carnuntum
v Rakúsku.
autobusovú
dopravu
na
rekondičný pobyt
v hoteli
100 €
Hutník
v Tatranských
Matliaroch.

28.9.2012

28.9.2012

úhradu nákladov spojených
s pobytom
v Sociálno100 €
rehabilitačnom
centre
„RELAX“ v Štúrove.
nákup kvetov na Slávnostný
aktív
oceňovania
bezpríspevkových darcov krvi
100 €
plaketami
prof.
MUDr.
Janského a prof. MUDr.
Kňazovického.

27. Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Krasňany

Hagarova 19, BA

28. Slovenský Červený kríž Bratislava - mesto

M iletičova 59, BA

29. Základná škola Tbiliská 4

Tbiliská 4, BA

300 €

zakúpenie súčasti
chlapčenského kroja – košieľ.

28.9.2012

30. Telocvičná jednota Sokol Skalica

Dr. Clementisa 40 Skalica

úhradu cestovných nákladov
300 € spojených s účasťou na XV.
Všesokolskom slete v Prahe.

24.9.2012

31. ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Hubeného 25, BA

32. Základná škola Tbiliská 4

Tbiliská 4, BA

nákup športových dresov so
zreteľne viditeľným logom MČ
Bratislava - Rača, ktoré budú
280 €
použité na propagáciu
mestskej časti pri rôznych
športových podujatiach.
nákup športových dresov so
zreteľne viditeľným logom MČ
Bratislava - Rača, ktoré budú
280 €
použité na propagáciu
mestskej časti pri rôznych
športových podujatiach.

12.10.2012

28.9.2012

28.9.2012

28.9.2012

33. Klub pozemného hokeja Rača

34. Šachový klub Krasňany

Mrázova 18, BA

Hlinická 14, BA

materiálno-technické
zabezpečenie organizácie
Medzinárodného
mládežníckeho turnaja
chlapcov a dievčat do 14.
rokov, ktorý sa uskutoční
v dňoch 30.08. - 01.09.2012
1 600 €
na Národnom štadióne
pozemného hokeja na
Jurkovičovej ul. 5 /ubytovanie
rozhodcov, ceny pre
účastníkov, nákup športového
vybavenia, umelé osvetlenie
ihriska/.

12.10.2012

nákup digitálnych šachových
hodín, šachovníc, digitálnej
šachovnice, odbornej
500 €
literatúry a iných tréningových
pomôcok spojených
s klubovou činnosťou.

12.10.2012

35. BMX klub Rača

36. Maratón-atletický klub Rača

37. Ideálna mládežnícka aktivita

38. Freestyle Karate Academy

Hečkova 3, BA

materiálno-technické
zabezpečenie pretekov počas
Račianskeho vinobrania 2012
a to Majstrovstvá Slovenska
v BMX 15.9.2012, Račiansky
pohár BMX a Slovenský
pohár 16.9.2012, ktoré sa
850 € budú konať v športovom
areáli BMX na Hečkovej ul.3
/ceny pre víťazov, odmeny pre
rozhodcov, prenájom suchého
WC, časomiery
a zabezpečenie
zdravotníckeho personálu
a sanitky/.

12.10.2012

Dopravná 21, BA

nákup športového materiálu
potrebného pre činnosť klubu
700 €
/stopky, dresy, tretry,
tenisky,.../

12.10.2012

Sadmelijská 3, BA

preplatenie časti nákladov
spojených s tréningovým
500 € procesom, prenájmov
telocviční na ZŠ Tbiliská a ZŠ
a MŠ J. A. Komenského.

12.10.2012

Donská 2, Košice

zabezpečenie účasti
športovcov na Majstrovstvách
sveta WKF Varaždín
Slovinsko 2012
650 €
a Majstrovstvách sveta WTKA
v Marina di Carara Taliansko
2012 /cestovné, ubytovanie,
štartovné, poistenie/.

18.10.2012

39. DOKAN

40. ZDRAVÉ MESTO

41. Cech detských folklórnych súborov BA a okolia

Ochodnica 595

úhradu nákladov spojených
s prenájmom telocvične,
výrobou propagačných
400 €
materiálov, športového
oblečenia a bojových
pomôcok.

17.10.2012

Palkovičova 16/c, BA

realizáciu projektu „Ebug – Sú
vôkol nás a predsa ich
nevidíme, poď s nami mi ti ich
predstavíme!“ – na zakúpenie
materiálu na praktické pokusy
/plastelína, papier na tlač
pracovných hárkov, krepový
papier, toner, kvasinky,
800 € potravinárske farbivo/, na
prístroje /UV lampy, sklenené
nádoby, detské mikrovlnné
rúry, nádoby, rozprašovacie
fľaše, skúmavky, postavičky
na praktické pokusy - bábky/,
na ochranný odev
a prostriedky /okuliare,
ochranné plášte, rukavice/.

17.10.2012

Vajnorská 21, BA

služby spojené s realizáciou
projektu „Medzinárodný
festival detských folklórnych
500 €
súborov Bratislava 2012“ –
ozvučenie, osvetlenie, video
a fotodokumentáciu.

17.10.2012

