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Komisia pre posudzovanie projektov  na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia – Grantová komisia

Zápisnica zo zasadnutia Grantovej komisie
dňa  23. mája 2017

prítomní:   Ing. arch. Lucia Štasselová, PaedDr. Mária Barancová, MVDr. Marián Gajdoš, 
                     Dr. Pavol Jusko, Mgr. Petra Palenčárová, Ing. Martin Patoprstý, 
neprítomní: Ing. Peter Turlík 

program:  1.  Súčasný stav  spracovania grantov (zmluvy, vyplatenie pridelených finančných 
                        prostriedkov....)
                   2.  Vyjadrenie GK ku predloženej informácii 
                   3.  Rôzne 

k  bodu 1:  Súčasný stav  spracovania grantov
                     Informovala Mgr. Viera Kováčová  (Odbor školstva).

a) vyplatené finančné prostriedky
V súčasnosti sú dva granty v štádiu, že im už boli vyplatené schválené finančné prostriedky. Sú to nasledovné granty:
- grant č. 69, Združenie rodičov a priateľov  MŠ, Západná 2, Bratislava
- grant č. 8,   SDM  Domino – Saleziánsky mládežnícky futbalový klub, OZ

Žiadatelia - 20 grantov - boli vyzvaní dňa 22. a 23. 5.2017, aby prišli podpísať zmluvy.

b) v internom podpisovom procese
V podpisovom procese  je 18 zmlúv ku schváleným grantom. 

c)  granty, pri realizácii ktorých je potrebný súhlas iných dotknutých osôb alebo orgánov      

Zo GK schválených grantov 6 grantov  vyžaduje súhlas dotknutých osôb (súhlas vlastníkov,  Stavebného úradu a pod. )  Do  zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkom v takomto prípade bola zapracovaná podmienka, že finančné prostriedky budú žiadateľovi zaslané až                              po doložení  predmetných súhlasov či vyjadrení. Zmluvy  pripravujeme                                                  do interného  podpisového procesu.
Sú to nasledovné granty:
- grant č. 9, LBMB s.r.o, Košická 49, Bratislava
- grant č. 13, ZR pri ZŠ Kulíškova 8
- grant č. 42, Peter Peller – dogtrainer, Sabinovská 5, Bratislava
- grant č. 44,  Ing. Vladimír Sirotka – ECOMA, Drieňová 37, Bratislava  (kultúrno-spoločenské aktivity)
- grant č. 46, Ing. Vladimír Sirotka – ECOMA, Drieňová 37, Bratislava (telovýchova, šport a mládež)
- grant č. 60, Slovenská Federácia Pétanque, Ilýrska 2/A, Bratislava 

d) granty neodporúčané dotknutými odbormi  MÚ m. časti Bratislava-Ružinov
Sú to nasledovné granty:
- grant č. 59, OZ   BCHZ, Gerulatská 2, Bratislava - Rusovce 
- grant č. 7, Spade media  s. r. o. , Galvaniho 2/A, Bratislava 
Dôvody, pre ktoré nie sú odporúčané dotknutými  odbormi, sú uvedené v schvaľovacej doložke. GK sa s nimi oboznámila. Granty sa posudzujú ako celok. Námietky sú pri grante  č. 7 voči 2. časti grantu. 

k  bodu 2:  Vyjadrenie GK ku predloženej informácii
grant č. 59, OZ   BCHZ, Gerulatská 2, Bratislava – Rusovce
GK akceptuje uvedené dôvody. Tomuto žiadateľovi môže byť odsúhlasený  finančný príspevok                    na grant až v roku 2019.     
grant č. 7, Spade media  s. r. o. , Galvaniho 2/A, Bratislava
Členovia GK sa nestotožnili s dôvodmi, pre ktoré nie grant odporúčaný. 
Členovia komisie žiadajú vysvetlenie, na základe akých právnych predpisov, normy ....... , vyhodnotil odbor ŽP a odbor školstva  grant ako nevhodný. 
p. Štasselová uviedla, že skateboarding je vo svete bežný, mladými ľuďmi veľmi žiadaný. Toto je 
                         presne ten typ projektu, ktoré GK chce podporiť.
p. Jusko: Skateboardisti  sa kedysi realizovali v Areáli  netradičných športov (ANŠ), ten boli nútení opustiť,    hľadajú si nové miesto.  Bolo by vhodné, aby im odbor  životného prostredia vytypoval iný 
               vhodný priestor.  
p. Gajdoš: Ozrejmil členom GK dôvody riaditeľa RŠK,  pre, ktoré museli odísť z ANŠ. 
p. Barancová: Nerozumie tomu, RŠK je predsa príspevková organizácia mestskej časti, takýto postoj
                       predsa musí riaditeľ RŠK konzultovať  s vedením MČ.    
p. Patoprstý: Prečo by sa nemohla podporiť iba časť grantu ? Upozornil na fakt, že starosta MČ sa 
                     verejne kladne vyjadril práve o tomto zámere/grante.         
p. Palenčárová: odporúča žiadateľov podporiť, veď ak sa im nevytvorí priestor, budú devastovať iné 
                            priestory. To nie je žiaduce.      
       
K bodu 3: Rôzne 
V mesiaci jún 2017 má GK snahu zrealizovať tzv  výjazdovú komisiu. Je nutné vytypovať  2 – 3 vhodné projekty. Odporúča prizvať TVR.
Uvedený návrh podporila aj p. Barancová.  Do zviditeľnenia práce v oblasti realizácie projektov zainteresovať Ružinovskú TV, ružinovský regionálny časopis ECHO, kde odporúča vytvoriť priestor pre prezentovanie a vyjadrenia ku grantovému programu MČ. 
GK  bude iniciovať vznik Skate parku. 

Iné: p. Kováčová tlmočila p. predsedníčke  požiadavku organizačného odboru a referátu metodiky škôl a škol. zariadení... o dodanie chýbajúcich podpísaných  zápisníc v počte 4. 



V Bratislave dňa   23.5.2017
Zapísala: Mgr. Viera Kováčová v.r.
Overila: Ing. arch. Lucia Štasselová v.r.

