Dotácie poskytnuté v roku 2013
p.č. žiadateľ

adresa

1.

Račiansky vinohradnícky spolok

Alstrova 249, BA

2.

LEONIDAS

Mudrochova 15

3.

Športový klub Račišdorf

Na pasekách 16, BA

4.

Združenie priateľov tanca H&T

Pri vinohradoch 224,BA

5.

Športové kluby Rača

Černockého 2,BA

čiastka v € účel
zabezpečenie projektu „Račiansky
festival frankovky modrej“ a to na
600 € prenájom lisovne v NKD, na náklady
energií, vody, kultúrny program
a propagáciu
organizačné zabezpečenie
športového podujatia LEONIDAS
CUP 2013 a Pele CUP 2013, na
nákup cien pre víťazov, na
zakúpenie elektronického
800 €
ukazovateľa skóre a času, ktoré sa
bude využívať pri organizácii
športových podujatí, ale aj
zapožičiavať pre potreby MČ
Bratislava – Rača.
uhradenie štartovného do súťaží,
prenájmy športovej haly, nákup
300 €
dresov, lôpt, tréningových pomôcok
a organizáciu turnaja.
uhradenie nákladov spojených
s účasťou na medzinárodnej súťaži
v Chorvátsku - štartovného,
2 000 €
ubytovania a nákladov na výrobu
kostýmov, kulís a tanečných
pomôcok.
prenájom stolnotenisovej haly,
doplnenie materiálového vybavenia
2 500 € hráčov a organizačné zabezpečenie
Slovak Cadet Open 2013 /doprava,
ubytovanie, ceny pre víťazov/.

dátum

23.4.2013

23.4.2013

22.4.2013

17.4.2013

23.4.2013

6.

TJ REAL RENDEZ

Dopravná 31, BA

7.

Športový klub karate SEIWA

Žarnovická 3, BA

8.

Cross Country Club Rača

Hagarova 13, BA

nákup lôpt, siete na volejbal,
turistických vakov, športovej
literatúry a na doplnenie vybavenia
800 €
sídliskovej posilňovne a klubovne
posilňovacími strojmi a rôznymi
druhmi stolových hier.
nákup športových a tréningových
pomôcok, zaplatenie štartovných
poplatkov pri súťažiach a poplatkov
700 €
potrebných na zabezpečenie účasti
na odborných seminároch
a sústredeniach.
organizačné zabezpečenie preteku,
nákup ocenení pre víťazov
500 € a účastníkov preteku, preplatenie
zapožičania časomiery potrebnej pri
samotnom preteku.

23.4.2013

23.4.2013

23.4.2013

uhradenie dodávok za elektrickú
energiu,
vodného
a stočného,
vybudovanie zavlažovacej studne
s príslušenstvom, opravu a údržbu
10 000 €
17.4. a 18.7.2013
trávnatého
ihriska,
zateplenie
budovy a opravu strechy a na
náklady spojené s prevádzkou
budovy a športovou činnosťou.

9.

Futbalový klub Rača

Černockého 2, BA

10.

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Krasňany

Kadnárova 19, BA

150 €

jednodňový výlet – doprava a vstupy
do múzeí, na výstavy.

23.4.2013

11.

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

Haanova 10, BA

150 €

relaxačný pobyt v termálnom
kúpalisku Podhájska

22.4.2013

12.

13.

14.

15.

16.

Hudbou k srdcu

Centrum pedagogicko-psych.poradenstva a prevencie

Rodinné centrum Ráčik

ŠK Krasňany

Klub priateľov futbalu Kengura

Vrbenského 1,BA

zakúpenie 5 kusov violončiel pre
otvorený nový vyučovací predmet –
650 € hry na violončele v hudobnom
odbore ZUŠ Vrbenského 1
v Bratislave – Rači.

23.4.2013

Hubeného 25, BA

materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Predchádzame poruchám
200 € učenia u detí predškolského veku“
/papier, cartridge do kopírky,
psychodiagnostické testy pre deti/.

22.4.2013

Cígeľská 18, BA

organizovanie kreatívnych
výtvarných dielní pre deti
a dospelých, materiálno-technické
zabezpečenie outdoorových aktivít
600 € /Míle pre mamu, Deň otcov,
Privítajme jeseň, Lampiónový
sprievod/ a na spotrebný materiál
/tonery, euroobaly, čistiace
prostriedky, hygienické potreby/.

23.4.2013

Riazanská 6, BA

1. uhradenie nákladov spojených
s údržbou ihriska /pieskovanie,
2 000 €
podsievanie trávnika, hnojenie,
kosenie/ a na vybudovanie studne.

23.4.2013

Trenčianska 18, BA

1. úhradu štartovného na
turnajoch, dopravu na zápasy,
organizačné zabezpečenie
7 500 € mládežníckych turnajov, prenájom
23.4. a 3.10.2013
telocviční a ihrísk, nákup tréningovej
výstroje a pomôcok a na výrobu
reklamných predmetov.

17.

Multikultúra v nás

Pekná cesta 9, BA

400 €

18.

B.S.C. Bratislava

Holíčska 50, BA

300 €

19.

Spartans Club Bratislava

Kafendova 18, BA

900 €

20.

Račiansky vinohradnícky spolok

Alstrova 249, BA

300 €

21.

Športový Hokejbalový Klub Račištorf

Koľajná 35, BA

500 €

čiastočné krytie finančných
nákladov spojených s realizáciou
projektu „Dopisovateľská dielňa
Arkádie – Bratislava – Rača
/polygrafické náklady -grafická
úprava, tlač/.
doplnenie materiálového vybavenia
družstva pôsobiaceho na Hubeného
ulici, na nákup dresov
a tréningových pomôcok.
uhradenie prenájmov za telocvičňu,
doplnenie športovej výstroje
a výzbroje, zabezpečenie
štartovného pri športových súťažiach
a zabezpečenie doplnkov výživy
počas tréningového procesu
a súťaží.
materiálne zabezpečenie projektu
„Genofond frankovky modrej“ údržby vinohradu pozostávajúceho
z 340 pňov viniča odrody frankovky
modrej vo vegetačnom období 2013
/oranie, plečkovanie, chemická
ochrana, viazací materiál/. Vinohrad
je verejne prístupný počas akcie
„Deň vo vinohrade“ organizovanej
v spolupráci s MČ Bratislava-Rača.
doplnenie športovej výstroje pre
hráčov
klubu,
preplatenie
štartovného do súťaží.

23.4.2013

22.4.2013

23.4.2013

22.4.2013

23.4.2013

22.

Mládež ulice

Cyprichova 22, BA

zaplatenie prenájmu priestoru MO
SR na ul. Pri šajbách, na režijné
náklady projektu /mesačný kredit 8,€/ a na materiál pre ich klientov
300 € /výtvarný, písací, kresliaci, tlač
materiálu,
športové
potreby,
spoločenské a voľnočasové hry,
literatúra,
občerstvenie
počas
komunitných akcií/.
materiálno-technické zabezpečenie
tábora v rámci projektu „Letná
univerzita pre račianske deti“
/ubytovanie v mobilných domčekoch,
plná
penzia,
doprava
klimatizovaným autobusom, povinný
pobytový
registračný poplatok,
poplatok za vodu a elektrinu/.
zakúpenie
vstupeniek
na
predstavenie
v SND
a na
vyhliadkovú plavbu po Baťovom
kanály
s prednáškou
o histórii
Skalice.
autobusovú dopravu na rekondičný
pobyt do Ždiaru.
úhradu nákladov spojených
s rekondičným pobytom v Štúrove.

.23. AMAVET

Žarnovická 7, BA

150 €

24.

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Rača

Žarnovická 7, BA

150 €

25.

Slovenský zväz invalidov - ZO Rača

Albánska 14, BA

150 €

26.

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Krasňany

Hagarova 19, BA

150 €

Mudrochova 3, BA

prípravu projektu „Seniorakadémia“ organizačné,
materiálové
150 €
a technické
zabezpečenie
vzdelávacieho kurzu pre seniorov.

27.

JMPROFI s.r.o.

22.4.2013

22.4.2013

22.4.2013

22.4.2013
22.4.2013

22.4.2013

28.

OZ Odyseus

Haanova 10, BA

29.

Klub pozemného hokeja Rača

Mrázova 18, BA

30.

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Hubeného 25, BA

31.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, BA

32.

Klub pozemného hokeja Rača

Mrázova 18, BA

33.

BMX klub Rača

Hečkova 3, BA

materiál potrebný na zabezpečenie
terénnej sociálnej práce /injekčné
striekačky, alkoholové tampóny,
100 €
injekčná voda, kondómy, stericupi,
sáčky na materiál, lubrikačné gély,
obväzy/.
zabezpečenie mládežníckeho
turnaja v pozemnom hokeji pod
500 €
názvom Pohár Európskych majstrov
– skupina Challenge II a to na
1. materiálno-technické
zabezpečenie projektu „Moderný
svet s digitálnymi technológiami“
600 €
/zakúpenie tabule, projektoru,
notebooku, preplatenie montáže
a dopravy/.
materiálno-technické zabezpečenie
projektu ozelenenia plochy
600 € školského pozemku a tým nadviazať
na okolitú krajinu, ktorú tvorí
vegetácia vlhkomilných rastlín Šúru.
zabezpečenie mládežníckeho
turnaja Rača CUP 2013 a to na
uhradenie časti nákladov na
1 000 € ubytovanie a stravu pre
zahraničných účastníkov, ceny a na
zabezpečenie zdravotnej
a usporiadateľskej služby.
organizačné zabezpečenie pretekov,
nákup ocenení pre víťazov
a účastníkov pretekov a na
750 €
zdravotné zabezpečenie pretekov
počas Račianskeho vinobrania
2013.

22.4.2013

23.4.2013

23.4.2013

23.4.2013

23.4.2013

23.4.2013

34.

35.

Rodinné centrum Ráčik

ZDRAVÉ MESTO

Cígeľská 18, BA

Palkovičova 16/c, BA

36.

Slovenský červený kríž, Územný spolok BA-mesto

Miletičova 59, BA

37.

Krasňanko o.z.

Kadnárova 72, BA

materiálno-technické zabezpečenie
športovej akcie „Beh pre celú
rodinu“, vyškolenie lektorky na
1 200 €
babysalsu, uhradenie prenájmov za
telocvične a na nákup športového
vybavenia pre potreby MC Ráčik.

23.4.2013

realizáciu projektu „Ebug – Sú vôkol
nás a predsa ich nevidíme, poď
s nami mi ti ich predstavíme!“ – na
zakúpenie školského mikroskopu,
UV gélov a práškov, rozprašovačov
vody, farieb, materiálu na vedenie
hodiny /očkovanie, imunita,
600 €
antibiotiká/, výukových brožúr,
bateriek, kancelárskych potrieb,
tričiek s potlačou projektu, masiek,
hračkárskeho jedla a na
zabezpečenie súhrnného tlačového
materiálu o zrealizovanom projekte
E-bug.

23.4.2013

zabezpečenie projektu
„Báthoryčkina kvapka krvi – druhý
ročník“ a to na cestovné náklady
150 €
Bratislava – Čachtice, na zaplatenie
ubytovania v ubytovacom zariadení
u Kamila.
nákup montessori pomôcok
potrebných pri realizácii projektu „
Pomôž mi, aby som to zvládol sám!“
200 €
/drevené skladačky, písmená,
číslice, geometrické tvary, puzzle,
zapínacie rámy/.

23.9.2013

27.9.2013

38.

Rodinné centrum Ráčik

Cígeľská 18, BA

39.

Slovenský zväz záhradkárov

Hany Meličkovej 25, BA

40.

Maratón-atetický klub Rača

Dopravná 31, BA

41.

Mestské lesy v Bratislave

zabezpečenie kultúrneho programu
a občerstvenia pri realizácii projektu
200 €
„Oslávme spolu 10. narodeniny
Ráčika!“
materiálne zabezpečenie
usporiadania výstavy počas
Račianskeho vinobrania v dňoch 13.200 € 15.9.2013 a to na zakúpenie
košíkov, váz, výzdoby
a kancelárskych potrieb /špendlíky,
lepiace pásky a pod./.
materiálno-technické zabezpečenie
športovej činnosti klubu a tématicko
– športového pobytu vo Vysokých
1 000 €
Tatrách /dovybavenie klubu,
preplatenie časti nákladov na
ubytovanie, cestovné a stravu/.

27.9.2013

27.9.2013

8.10.2013

Cesta mládeže 4, BA

potrebný materiál, osadenie, nátery,
dopravné náklady a práce súvisiace
s výrobou detského altánku, ktorý
648 €
bude umiestnený v novom
rekreačno – oddychovom areáli
v lese pod horárňou v Krasňanoch.

8.10.2013

8.10.2013

17.10.2013

42.

aj pre radosť

Jelenecká 47/D

uhradenie časti nákladov spojených
s organizáciou bežeckých podujatí
Račiansky kros 2013 a Lesný beh
500 €
2013 /ceny pre víťazov, výroba
reklamných tričiek, občerstvenie pre
bežcov a propagáciu/.

43.

Športový klub Račišdorf

Na pasekách 16, BA

uhradenie štartovného do II. Ligy
500 € Sálového futbalu organizovanej
Bratislavským futsalovým zväzom.

44.

45.

OZ Vagus

LADIES THAIBOX BRATISLAVA

46. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rača

Čelakovského 2, BA

Novohorská 38, Bratislava

Alstrova 121, Bratislava

materiál potrebný na realizáciu
projektu „Terénna sociálna práca
s ľuďmi bez domova – Streetwork“
400 €
/zdravotnícky, spotrebný - potraviny,
plastové príbory, poháre, taniere/
a na tlač infomateriálov.
doplnenie materiálneho vybavenia
klubu, prenájom telocviční a na
500 €
cestovné náklady spojené s účasťou
na turnajoch.
asanácia časti oplotenia račianskeho
330 €
cintorína
42 878 €

17.10.2013

16.10.2013

4.10.2013

