

Zápisnica
zo zasadnutia grantovej komisie 
konanej dňa 13.03.2013

Prítomní: podľa  prezenčnej listiny
Ospravedlnený: Ing. Peter Hrapko

Program: 
	Oboznámenie členov komisie s prijatými grantami  Výzvy na kultúru, šport, životné prostredie, vzdelávanie a šport

Prerokovanie vybratých žiadostí
Rozdelenie jednotlivých grantov medzi členov komisie náhodným výberom
                           4.   Rôzne                                 
 

K bodu 1/
     
     Tajomníčka komisie oboznámila členov komisie s prijatými grantami, ktorých bolo v tejto výzve 124, z toho bolo vyradených 21 grantov:


Číslo
Názov žiadateľa      
oblasť
dôvod vyradenia
11
DO Bratislavský Fénix
šport
 
 
 
 

 
 
 

chýbajúce prílohy
 
16
Občianske združenie
 
soc.oblasť
chýbajúce prílohy

 

Priatelia z Ranču Lieskovec

 


 
23
Ing. Jana Skalská

soc.oblasť
chýbajúce prílohy - súkromná osoba

 



 
 
 
 
34
Občianske združenie ZRPŠ
vzdelávanie
chýbajúce prílohy

 

pri ZŠ Ostredková 14
 

 


 
36
Občianske združenie ZRPŠ
živ.prostr.
chýbajúce prílohy
 
 

pri ZŠ Ostredková 14
 

 
 
 
 
37
Občianske združenie ZRPŠ
soc.oblasť
chýbajúce prílohy

 

pri ZŠ Ostredková 14
 

 


 
39
Karate klub IPPON-

šport
chýbajúce prílohy
 
 

občianske združenie


 
 
 
 
45
Občianske združenie 
šport
chýbajúce prílohy

 

Priatelia z Ranču Lieskovec

 


 
47
Peter Jankovič
 
vzdelávanie
chýbajúci výpis z DÚ
 
 

 
 
 

 
 
 
 
58
Občianske združenie pri MŠ
vzdelávanie
chýbajúce prílohy

 

Miletičova 37
 

 


 
68
Združenie kresťanských
soc.oblasť
chýbajúci výpis z MV
 
 

seniorov Slovenska 
 

 
 
 
 
71
Občianske združenie
 
vzdelávanie
chýbajúci výpis z MV

 

Bagar
 
 

 
 
 
 
72
Občianske združenie
 
kultúra
chýbajúci výpis z MV

 

Bagar
 
 

 


 
74
Matej Gábriš
 
kultúra
chýbajúce prílohy - súkromná osoba

 
 
 

 
 
 
 
75
Matej Gábriš

živ.prost.
chýbajúce prílohy - súkromná osoba

 



 


 
89
OZ amatérsky klub
 
šport
chýbajúci výpis z DÚ, MV
 

Zelenka
 
 

 
 
 
 
90
Občianske združenie
 
šport
chýbajúce prílohy

 

Borodáčova 2
 

 


 
103
Tanečné štúdio DANCY
kultúra
chýbajúce prílohy
 
 

 
 
 

 
 
 
 
105
METODKA
 
vzdelávanie
chýbajúci výpis z  MV
 

 
 
 

 


 
106
Občianske združenie rod.a
živ.prostr.
chýbajúci výpis z DÚ, MV
 

priateľov MŠ Piesočná 2BA

 
 
 
 
111
DOMKA-Trnávka
 
vzdelávanie
chýbajúci výpis z DÚ
 
 

 
 
 

 
 
 
 



K bodu 2/

Komisia prerokovala vybraté žiadosti a hlasovaním sa rozhodla:

	žiadosť č. 63 Detská športová akadémia JUMP – nedodali výpis z DÚ, pretože akadémia bola založená v r.2012, čo nie je dôvod, aby nebol výpis dodaný. Za vyradenie hlasovalo 6 poslancov.

	žiadosť č. 116 Interklub Bratislava o.z. – nedodali výpis z MV, iba čestné prehlásenie, že na MV stratili ich žiadosť. Za vyradenie hlasovalo 6 poslancov.

žiadosť č. 120 Slovenská plavecká federácia – dodali neoverený výpis z DÚ, dodatočne overili 8.3.2013. Za posunutie do ďalšieho kola hlasovali 4 poslanci, proti boli 2 poslanci.
žiadosť č. 57 Združenie občianskej sebaobrany – dodali neoverené prílohy, dodatočne overili 1.3.2013. Za posunutie do ďalšieho kola hlasovali 4 poslanci, proti boli 2 poslanci.
žiadosť č. 39 Karate klub IPPON  občianske združenie –dodali prílohy 13.3.2013, za vyradenie hlasovalo 6 poslancov
žiadosť č. 62 Bratská jednota baptistov-cirkevný zbor Viera, žiadosť. č. 64 OZ Camp Wonderland, žiadosť č. 98 Cyklokoalícia o.z., žiadosť č. 110 Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie n.f, žiadosť č. 112 Cyklokoalícia o.z.-všetkých žiadateľov osloví tajomníčka, aby dodatočne dodali výpis z MV, keďže dodali výpisy zo štatistického úradu. Za hlasovalo 6 poslancov
žiadosť č. 91 A3A s.r.o., žiadosť č.122 Geometrák s.r.o., žiadosť č. 123 OZ Pivonka, žiadosť č. 124 Geometrák z dôvodu neskorého dodania príloh vyradiť. Za vyradenie hlasovali 4 poslanci, 1 poslanec sa zdržal a 1 poslanec bol proti.



K bodu 3/  
Predsedníčka komisie náhodným výberom vybrala jednotlivé projekty, ktoré splňali všetky náležitosti a pridelila ich členom komisie, ktorí ich budú posudzovať školským systémom od 1 do 5:

Zoznam pridelených žiadostí o grant na kultúru, šport, životné prostredie, vzdelávanie a sociálnu oblasť na posúdenie 2013


PaedDr. Mária Barancová         č. 118   VAGUS o.z. – sociálna oblasť   
                                                   č. 61    OZ Stálica – životné prostredie
                                                   č. 52     Klub bratislavských turistov - šport
                                                   č. 3       Gambia s.r.o. – sociálna oblasť
				    č. 10     Ing. Silvia Krkošková TOPART - vzdelávanie
                                                   č. 92     OÁZA V.U. s.r.o. - kultúra
                                                   č. 113   Občianske združenie Elledanse -kultúra
                                                   č. 114    Divadlo pod kostolom - kultúra
                                                   č. 80      Ing. Marián Šauša - šport
                                                   č. 84      Folklórne združenie KARPATY - vzdelávanie
                                                   č. 2        Folklórne združenie Trávniček - kultúra
                                                   č. 51      Občianske združenie Medzilaborka – životné prostr.
                                                   č. 109    Základná umelecká škola sv.Cecílie - vzdelávanie
                                                   č. 81      OZ Mestské zásahy - kultúra

Ing. Peter Hrapko                      č.40     Združenie rodičov pri MŠ Bancíkovej 2  - vzdelávanie
                                                  č. 1       Nadácia Milana Rastislava Štefánika - kultúra
                                                  č. 4       Zita Jurenková – SOFYS chr.pracovisko – soc. oblasť
				   č. 15     INTER BRATISLAVA občianske združ. - šport 
				   č. 19     Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova - kultúra  
				   č. 60     OZ Stálica - šport 
				   č. 65      Zážitkovo - vzdelávanie
				   č. 67      Prima n.o – sociálna oblasť
                                                  č. 73      Reddo, s.r.o. - kultúra
                                                  č. 76      Občianske združenie Vincentínum - vzdelávanie
                                                  č. 121    PROTOS PRODUCTIONS spol. s r.o. - kultúra
                                                  č. 87      Spoločenstvo Ďatelinka - kultúra
                                                  č. 53      Nezisková organizácia UniCare - vzdelávanie
                                                  č. 54      Nezisková organizácia UniCare – sociálna oblasť

Martin Barkol                           č. 26      ŠK Remidon - šport
                                                  č.107     ZRPŠ MŠ Západná - vzdelávanie   
                                                  č. 31       OZ Šťastík – životné prostredie
				   č. 86      Spoločenstvo Ďatelinka – životné prostredie
				   č.104     Grapa Media s.r.o. - vzdelávanie
				   č. 17      Baby balance - vzdelávanie
				   č. 27      Ing. Dana Plášková – životné prostredie
			               č. 82     OZ Mestské zásahy – životné prostredie
				   č. 62      Bratská jednota baptistov cz Viera - kultúra
                                                  č. 102    OZ Fórum života – sociálne oblasť
                                                  č. 49      Spojená škola sv. Vincenta de Paul - šport
                                                  č. 42      RZ pri ZŠ Ružová dolina 29 – životné prostredie
                                                  č. 28    OZ Habarka rodičov a detí pri MŠ - kultúra
                                                  č.29     OZ Habarka rodičov a detí pri MŠ – životné prostredie


Mgr. Boris Cehlárik                  č. 33   MARTA-stanica zborovej diakonie – soc. oblasť
                                                  č. 119  Slovenská hokejbalová únia -šport
                                                  č. 30    CREW, s.r.o. - šport
				   č. 46    Materské centrum HOJDANA-RUŽINOV-soc.oblasť
				   č. 24    SRRZ-Rodičovské združenie pri MŠ – živ. prostredie
				   č. 117  OZ Artea - kultúra
				   č. 38    Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - vzdelávanie
                                                  č. 59    PROFKREATIS - vzdelávanie
                                                  č. 100   OZ BCHZ - kultúra
                                                  č. 22     Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova - šport
                                                  č. 57     Združenie občianskej sebaobrany – živ. prostredie
                                                  č. 43     LP Domino Bratislava - šport
                                                  č. 97     PRO-GROUP s.r.o. - kultúra

Josef Ošlejšek                           č.  6      Rodičovské združenie Cornus – živ. prostredie
                                                  č. 108   BAUTEC s.r.o. – sociálna oblasť
                                                  č.  48    Spojená škola sv. Vincenta de Paul  - vzdelávanie 
				   č. 20     Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova – živ. prostredie
				   č. 101   Rímskokat.cirkev BA-Prievoz - kultúra
				   č. 110   Cirkevná zákl.um.škola sv. Cecílie n.f. - kultúra 
				   č. 5       Rodičovské združenie Cornus - vzdelávanie
                                                  č. 12     SRRZ-RZ pri ZŠ Medzilaborecká – soc. oblasť
                                                  č. 70     Občianske združenie Trnávka – živ. prostredie
                                                  č. 35     RE-PUBLIC s.r.o. - vzdelávanie
                                                  č. 14     Občianske združenie MŠ Gemerská – živ. prostredie
                                                  č.120    Slovenská plavecká federácia - šport
                                                  č. 96     Zážitkovo - šport


Ing. Pavol Šmilňák	               č. 21   Združenie rodičov pri ZŠ Kulíškova – soc. oblasť 
				   č. 93   OZ FARBIČKY ČARBIČKY - šport
				   č. 41    Združenie detského folk. Súboru Kremienok - kultúra
				   č. 9      Spolok sv.Vinc. de Paul na Slovensku – soc. oblasť
				   č. 79    Slovenská rugbyová únia o.z. - šport
				   č. 88    DOMKA – Miletičova - vzdelávanie
			    	   č. 69    Stoptime s.r.o. - kultúra
                                                  č. 8       Autisti-Agent.špec. pre aut a iné zdr.post. – soc.oblasť
                                                  č. 94     AŠK INTER Bratislava - šport
                                                  č. 50     Obč.združenie Iniciatíva rodičov z Ružinova - šport
                                                  č. 13     SRRZ-RZ pri ZŠ Medzilaborecká – životné prostredie
                                                  č. 99     OPEN DESIGN STUDIO o.z. – živ. prostredie
                                                  č. 112    Cyklokoalícia o.z. - šport
      


Ing. Tatiana Tomášková           č. 66    Slovenský červ.kríž Úz. Spolok – soc. oblasť 
                                                  č. 44    OZ ZRPD Púpava - vzdelávanie      
                                                  č. 25     OZ pro CANTUS - kultúra 
				   č.  7      Rodičovské združenie Cornus - šport
				   č. 98     Cyklokoalícia o.z. – životné prostredie
				   č. 95     BM European Democrat. Forum n.o. - kultúra
		   č. 85      Folklórne združenie KARPATY - kultúra 
				   č. 115    regióny.sk-o.z. - šport
                                                   č. 83     DOMKA-Miletičova - šport
                                                   č. 64     OZ Camp Wonderland
                                                   č. 32     BE COOL s.r.o. - šport
                                                   č. 18     OZ Mierová Prievoz - šport
                                                   č. 77     Združenie rodičov a priateľov MŠ Rádiová-šport
                                                   č. 78     Mladý slovanista o.z. - šport 


K bodu 4/

Celková suma na prerozdelenie je 147 921 €.
Na ďalšej komisii sa pridelia žiadosti č. 55 Uni Care s.r.o.-vzdelávanie a č. 56 Uni Care s.r.o.- sociálna oblasť.









                                                                                                  PaedDr. Mária Barancová v.r.
                                                                                                          predsedníčka komisie











V Bratislave 18.3.2013
Zapísala  Ing. Beáta Linhartová


