Dotácie poskytnuté v r. 2015
p.č. žiadateľ

adresa

čiastka v € účel

1.

Klub sálového futbalu REAL RENDEZ, IČO 31753477

Dopravná 31, BA

800 €

2.

LEONIDAS, IČO 30869854

Mudrochova 15, BA

700 €

3.

Športový klub karate SEIWA, IČO 30813620

Ţarnovická 3, BA

700 €

4.

SPARTANS CLUB BRATISLAVA, IČO 42138426

Kafendova 18, BA

400 €

5.

Športové kluby Rača, IČO 30807786

Černockého 2,BA

materiálno-technické zabezpečenie
športových akcií, nákup športovej
výstroje a literatúry, vybavenie
sídliskovej posilňovne a klubovne
športovým materiálom a hrami.
organizačné zabezpečenie
športového podujatia LEONIDAS
CUP 2015, Pele CUP 2015
a Memoriál Janka Jakubca 2015 a to
na nákup cien pre víťazov,
ozvučenie a prenájom ihriska.
nákup športových a tréningových
pomôcok, zaplatenie štartovných
poplatkov pri súťaţiach a poplatkov
potrebných na zabezpečenie účasti
na odborných seminároch
a sústredeniach.
uhradenie prenájmov za telocvičňu,
doplnenie športovej výstroje
a výzbroje, zabezpečenie
štartovného pri športových súťaţiach
a zabezpečenie doplnkov výţivy
počas tréningového procesu
a súťaţí.

prenájom stolnotenisovej haly,
doplnenie materiálového vybavenia
2 000 € hráčov a organizačné zabezpečenie
Slovak Cadet Open 2015 /doprava,
ubytovanie, ceny pre víťazov/.

dátum

28.4.2015

28.4.2015

27.4.2015

27.4.2015

27.4.2015

6.

ŠK Krasňany ,IČO 31790151

Riazanská 6, BA

7.

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

Pekná cesta 9, BA

8.

Klub priateľov futbalu Kengura, IČO 42130506

Trenčianska 18, BA

8 000 €

9.

Futbalový klub Rača, IČO 31769756

Černockého 2, BA

7 000 €

10.

Zdruţenie priateľov tanca H&T, IĆO 30796041

Pri vinohradoch 224, BA

900 €

Koľajná 35, BA

zabezpečenie účasti klubu
v Pezinskej hokejbalovej lige v
500 € sezóne 2015 - preplatenie
štartovného do súťaţí, odmeny
rozhodcom.

11.

Športový Hokejbalový Klub Račištorf, IČO 30789079

3 000 €

uhradenie nákladov spojených
s údrţbou hracej plochy a to na
30.4.2015
kosenie, podsievanie, pieskovanie,
revitalizačné práce a zavlaţovanie
materiálno-technické zabezpečenie
športovej akcie „Beh pre zdravé
rodiny“ – medaily a odmeny pre deti,
na prenájom telocvične na
„Basketbalové stredy“ a na nákup
28.4.2015
tréningových pomôcok na
„Bodywork“ a „Cvičenia pre deti“
/tyče, činky, senzorické lopty,
molitanová rehabilitačná zostava/.
úhradu štartovného na turnajoch,
dopravu na zápasy, organizačné
zabezpečenie mládeţníckych
28.4.+19.5.2015
turnajov, prenájom telocviční
a ihrísk, nákup tréningovej výstroje a
pomôcok a na výrobu reklamných
predmetov.
uhradenie dodávok za elektrickú
energiu,
vodného
a stočného,
opravu a údrţbu trávnatého ihriska,
28.4.+9.7.2015
opráv havarijného stavu časti
strechy budovy a štartovného do
súťaţí.

450 €

uhradenie nákladov
s obstaraním kostýmov.

spojených

28.4.2015

28.4.2015

12.

Volejbalový klub ZK IMA Bratislava - Rača, IČO 30778221

Sadmelijská 3, BA

preplatenie časti nákladov spojených
s tréningovým procesom, prenájmov
800 €
telocviční na ZŠ Tbiliská a SŠ de La
Salle.

13.

Športový klub Račišdorf, IČO 42175721

Na pasekách16, BA

uhradenie štartovného do súťaţí,
500 € prenájmy športovej haly, nákup
dresov, lôpt, tréningových pomôcok.

14.

Klub Ruiny, IČO 42175542

Ţitná 4, BA

15.

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Rača, IČO 31781713

Ţarnovická 7, BA

16.

JMPROFI s.r.o., IČO 46517774

Mudrochova 3, BA

17.

Klub pozemného hokeja Rača

Mrázova 18, BA

18.

Klub pozemného hokeja Rača

Mrázova 18, BA

19.

Slovenský zväz telesne postihnutých – ZO 008 Krasňany,IČO12664979

J.Hagaru 17, BA

náklady spojené s realizáciou
projektu „Voľné hranie s Klubom
300 € Ruiny“ a to na nákup stolových hier,
na propagáciu hraní /tričká,
bannery/.
úhradu nákladov spojených s
poznávacím zájazdom do Brodzan,
300 €
Podolia, Beckova a na zakúpenie
vstupeniek do divadiel a múzeí.
prípravu projektu „Račianska
SeniorAkadémia“ - organizačné,
150 € materiálové a technické
zabezpečenie vzdelávacieho kurzu
pre seniorov
250 €

nákup jednotného športového
oblečenia pre mládeţnícke muţstvá.

zabezpečenie mládeţníckeho
turnaja Rača CUP 2015 a to na
uhradenie časti nákladov na
250 € ubytovanie a stravu pre
zahraničných účastníkov, ceny a na
zabezpečenie zdravotnej
a usporiadateľskej sluţby.
úhradu nákladov spojených
300 €
s rekondičným pobytom v Štúrove.

28.4.2015

28.4.2015

20.4.2015

15.4.2015

28.4.2015

20.4.2015

20.4.2015

15.4.2015

20.

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, IČO 42128862

Haanova 10, BA

uhradenie poplatkov súvisiacich
200 € s organizovaním spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí.

21.

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany,IČO 31781713

Kadnárova 19, BA

250 €

22.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Kadnárova 72, BA

.23. Mládeţ ulice, IČO 36069744

Cyprichova 22, BA

24.

Pekná cesta 9, BA

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

pokrytie dopravných nákladov na
jednodňový poznávací zájazd.
náklady spojené s organizáciou
výletu na Biofarmu, návštevu
250 € bábkového
divadla
/doprava,
vstupné/ a na výtvarný materiál na
projekty.
pokrytie nákladov súvisiacich
s prevádzkou nízkoprahového klubu
Pohodička - nájomné, internet,
vrecia
na
smeti,
čistiace
a hygienické prostriedky, výtvarný
700 € materiál, športové a spoločenské
hry, nábytok do klubu, vstupenky
ako odmeny pre deti /horolezecká
stena, hokej, fun city/, materiál na
spoločné varenie /hrnce, varešky,
panvica, jedlo na varenie/.
nákup materiálu pre Tvorivé dielne
/modelovanie, maľovanie a výroba
vianočných vencov/, občerstvenie a
ceny /projekt Míľa pre mamu,
500 € Susedský blšák, MDD/, hudobné
nástroje pre deti /Malí muzikanti/,
lampióny /Lampiónový sprievod/,
suroviny a potraviny na prípravu
zdravých jedál /Restaurant Day/.

20.4.2015

15.4.2015

21.4.2015

28.4.2015

28.4.2015

nákup 2 ks nových kobercov väčších
rozmerov do tried MŠ Barónka za
320 €
účelom zlepšenia a skrášlenia
vnútorných priestorov.
náklady
spojené
s realizáciou
projektu „Alternatívne vzdelávanie
150 € detí a dospelých“ a to na nákup
multifunkčnej tlačiarne, náhradných
tonerov a papiera do tlačiarne.
materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Školská pripravenosť“
200 €
/papier, cartridge do kopírky,
psychodiagnostické testy pre deti/.

25.

Rodičovské zdruţenie pri MŠ

Barónka 17, BA

26.

Občianske zdruţenie Varianty, IČO 42357403

Na Grunte 5, BA

27.

Centrum pedag.-psycholg.poradenstva a prevencie,IČO 30847964

Alstrova 35, BA

28.

Vienok, IČO 31770215

Račianska 53, BA

400 €

materiálne zabezpečenie
usporiadania výstavy počas
Račianskeho vinobrania v dňoch 11.200 €
13.9.2015 a to na zakúpenie
košíkov, váz, výzdoby, drogistického
tovaru a čistiacich potrieb.

29.

Slovenský zväz záhradkárov ZO Rača, IČO 00178152

Hany Meličkovej 25, BA

30.

Račiansky vinohradnícky spolok, IČO 31790801

Alstrova 249, BA

31.

Hudbou k srdcu, IČO 42137799

Vrbenského 1, BA

obstaranie nových krojov, technické
zabezpečenie a ľudovú hudbu.

1 200 € zakúpenie promočného stanu.
zakúpenie hudobných nástrojov,
900 € kostýmov pre tanečný a spevácky
zbor, materiál pre výtvarníkov.

20.4.2015

23.4.2015

20.4.2015

28.4.2015

20.4.2015

28.4.2015

4.5.2015

32.

Mestské lesy v Bratislave, IČO 30808901

Cesta mládeţe 4, BA

330 €

33.

ART VILLA RAČA, IČO 42358515

Stolárska 23, BA

400 €

34.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Kadnárova 72, BA

150 €

35.

Kresťanský zbor v Bratislave – Rači, IČO 30795214

Pri šajbách 1, BA

200 €

36.

Spojená škola de La Salle, IČO 42258120

Čachtická 14, BA

1 200 €

37.

Dobrovoľný hasičský zbor - Rača

Hečkova 5, BA

100 €

38.

Slovenský zväz invalidov, IČO 30790204

Albánska 14, BA

300 €

39.

Bratislavské zdruţenie country a dobových tancov - SALTARELLO

Bulharská 60, BA

400 €

nákup spotrebného materiálu
spojeného s realizáciou projektu
„Lesná pedagogika“ – papiere,
pastelky, lupy, Junior mikroskop, tlač
náučných materiálov, pracovných
listov, herbárov.
náklady spojené s organizáciou
projektu „Umelecké sympózium
Rača 2015“ a to na zabezpečenie
ubytovania a občerstvenia pre
účastníkov sympózia
náklady spojené s realizáciou
projektu „Montessori vzdelávanie pre
deti aj dospelých“ a to na nákup
špeciálnych učebných pomôcok
a hračiek.
hudobné a zvukové vybavenie
mládeţníckeho hudobnospeváckeho zboru Fusion a to na
zakúpenie mixpultu, multikábla,
činely na bicie, stojanov na činely,
komba na akustickú gitaru.
výmenu povrchu viacúčelového
ihriska v areáli Základnej školy na
Detvianskej ulici.
1. zakúpenie literatúry, diplomov
a cien.
autobusovú dopravu do kúpeľov vo
Vrbove.
obstaranie materiálu a sluţieb
spojených s výrobou nových a na
obnovu starých kostýmov, na tvorbu
a úpravu hudby , choreografie a na
výdavky za ubytovanie a prepravu
detí.

15.4.2015

28.4.2015

21.4.2015

20.4.2015

28.4.2015
21.4.2015
23.4.2015

4.5.2015

40.

Klub ţelezničnej nostalgie Bratislava východ

Piešťanská č.1207/51,NM/Váh.

náklady spojené s reštaurovaním
a údrţbou vybraných koľajových
vozidiel, nákup pohonných hmôt pre
525 €
motorové dreziny, zabezpečenie
propagačného materiálu o aktivitách
v ţelezničnom múzeu.

41.

Materská škola Gelnická 34, IČO 36063991

Gelnická 34, BA

zveľadenie a skrášlenie školského
600 € dvora - nákup farieb, štetcov, kief,
rukavíc a drevín.

42.

Občianske zdruţenie Varianty

Na Grunte 5, BA

43.

Šachový klub Krasňany, IČO 30793793

Hlinická 14, BA

44.

Futbalový klub Rača, IČO 31769756

Černockého 2, BA

45.

ŠK Krasňany ,IČO 31790151

Riazanská 6, BA

46.

Zdruţenie priateľov tanca H&T, IĆO 30796041

Pri vinohradoch 224, BA

materiálne zabezpečenie prípravy
a realizácie amatérskeho
100 € divadelného predstavenia /rekvizity,
kostýmy, papiere a písacie potreby,
prenájom sály/.
nákup nových šachových súprav,
šachových hodín, magnetickej
tabule a figúrok, prenosného
300 €
počítača, tlačiarne a projektora a na
zabezpečenie účasti v šachových
turnajoch.
2 500 €

nákup športovej výstroje, údrţbu
umelej závlahy a na údrţbu areálu.

uhradenie nákladov spojených
s údrţbou hracej plochy a to na
kosenie, podsievanie, pieskovanie,
2 000 € revitalizačné práce, zavlaţovanie
a na materiálno-technické
zabezpečenie chodu klubu ŠK
Krasňany.
uhradenie nákladov spojených
s účasťou na Letnom tréningovom
1 000 €
sústredení v čase od 24. – 29.
augusta 2015 vo Svätom Jure.

28.4.2015

28.4.2015

23.4.2015

15.4.2015

21.10.2015

19.10.2015

19.10.2015

47.

48.

49.

BMX KLUB RAČA, IČO 30808774

ŠKPST MOPI, IČO 42415608

aj pre Radosť, IČO 42200911

Hečkova 3, BA

organizačné zabezpečenie pretekov,
nákup ocenení pre víťazov
a účastníkov pretekov, prenájom
950 €
časomiery a na zdravotné
zabezpečenie pretekov počas
Račianskeho vinobrania 2015.

19.10.2015

Hečkova 8, BA

preplatenie nákladov spojených
s prenájmom tréningových
800 €
priestorov v Stolnotenisovej hale na
ulici Černockého 6 v Bratislave.

19.10.2015

Jelenecká 47/D,Nitra

uhradenie časti nákladov spojených
s organizáciou beţeckých podujatí
Račiansky kros – Behy pre radosť,
600 € Cross country Baba - Kamzík
a Rača – Kamzík, Dračí kros –Behy
pre Radosť /ceny pre víťazov,
časomieru a propagáciu/.

21.10.2015

50.

Športový klub Račišdorf, IČO 42175721

Na pasekách16, BA

51.

Krasňanko o.z., IČO 42174309

Kadnárova 72, BA

52.

OZ Odyseus, IČO 31788734

Haanova 10, BA

uhradenie štartovného do súťaţe 2.
Slovenskej futsalovej ligy
500 €
organizovanej Bratislavským
futsalovým zväzom.
náklady spojené s realizáciou
projektu „Športujeme s Krasňankom
2015“ a to na nákup odráţadla,
400 € šlapadla, sady na cvičenie - bloky
UNI, kuţely, tyče, hokejky na
pozemný hokej – Junior, mini
bránky, skladacie matrace.
1. materiál potrebný na realizáciu
projektu „Terénna sociálna práca
725 €
s ohrozenými komunitami“ a to na
nákup injekčných striekačiek.

26.10.2015

19.10.2015

21.10.2015

53.

OZ Vagus, IČO 42185971

Čelakovského 2, BA

54.

Literárny klub Rača, IČO 42447585

Fraňa Kráľa 16, BA

55.

Matica slovenská - miestny odbor Rača, IČO 179027046

Alstrova 249, BA

56.

AN MAISON, s.r.o., IČO 45614288

Koceľova 15, BA

57.

Kresťania v meste, IČO 31749259

Východná 7B, BA

1. náklady spojené s realizáciou
projektu „Terénna sociálna práca
s ľuďmi bez domova – Streetwork“
725 €
/účtovné sluţby, pohonné hmoty,
materiál potrebný na výkon projektu,
medicínsky materiál/.
náklady spojené s realizáciou
projektu „Literárne popoludnia
podporujúce komunitné vzťahy pre
500 €
širokú občiansku verejnosť“ a to na
odmenu prednášajúcim /doprava,
prednáška, prezentácia diela/.
náklady spojené s návrhom,
výrobou a osadením bezpečnostnej
875 € skrinky do Račianskej izby
s nasledovným umiestnením
historickej pamiatky – ornátu.
náklady spojené s kúpou
a osadením vtáčích búdok na
516 €
bytovom dome Závadská 1-3
v Bratislave – Rači.
materiálno-technické zabezpečenie
projektu „Dobrovoľnícke brigády
v rámci kampane Milujem svoje
mesto 2015“ /pracovné rukavice,
prenájom krovinorezov, hrable,
754 € vrecia na odpad, drôtené kefy,
zakrývacie fólie, štetce, pohonné
hmoty do záhradnej techniky,
občerstvenie pre dobrovoľníkov,
administratívne spracovanie
projektu/.

21.10.2015

21.10.2015

19.10.2015

22.10.2015

19.10.2015

58.

Studio Isis, s.r.o., IČO 46648712

Remeselnícka 41, BA

59.

Rodinné centrum Ráčik, IČO 30854555

Pekná cesta 9, BA

60.

Treeco s.r.o., IČO 47207591

Hečkova 24, BA

uhradenie nákladov súvisiacich
s realizáciou projektu „Vykročte za
300 € zdravím“ a to na odmenu pre
kvalifikovaných cvičebných
inštruktorov.
realizáciu projektu „Račianske
Rýchle šípy“ a to na nákup materiálu
/stolové hry, šamanské bubny,
300 € pomôcky na outdoorové aktivity/,
ceny a odmeny pre deti, cestovné
náklady, vstupné do múzeí
a výstavy.
organizačné zabezpečenie projektu
„Račiansky kros, lesný beh pohorím
Malých Karpát 4. ročník“ a to na
300 €
občerstvenie pre účastníkov behu,
výrobu štartových čísel a cien pre
víťazov.
50 920 €

14.10.2015

8.10.2015

8.10.2015

