Zápisnica
zo zasadnutia grantovej komisie 
konanej dňa 13. 04. 2012


Prítomní: podľa  prezenčnej listiny


Program: 

	Prehodnotenie Štatútu  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry sociálnej oblasti a životného prostredia s dôrazom na  jasné a transparentné posúdenie  kritérií  a  spôsobu realizácie schvaľovania grantov.
	Rozdelenie grantov na posúdenie členom komisie a určenie spôsobu 

posudzovania. . 
                           3.   Rôzne

                                 
K bodu 1/
     
     Členovia komisie prehodnotili Štatút Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry sociálnej oblasti a životného prostredia s dôrazom na  jasné a transparentné posúdenie  kritérií  a  spôsobu realizácie schvaľovania grantov.
     Komisia navrhla zmenu s nasledovným znením v:
§ VII ods. 2  
písm. c)  ak  nebudú   splnené  podmienky ustanovené vo VZN č. 3/2011 v znení VZN
               č. 11/2012 ( úplné znenie VZN č. 12/2012 )
písm. d)  v prípade, že má žiadosť formálne nedostatky, MÚ mestskej časti Bratislava – 
               Ružinov vyzve žiadateľa, aby ich odstránil do 7 pracovných dní od doručenia výzvy   
               MÚ mestskej časti Bratislava – Ružinov na odstránenie formálnych nedostatkov
ods.3      sa  vypúšťa a nasledujúce odseky sa číslujú postupne od č.3 do č.7       


K bodu 2/  
    
     Tajomníčka komisie informovala členov o počte prijatých žiadostí, na grant životné prostredie, ktorých  bolo v stanovenom termíne do 30.marca 2012 doručených   20,  jedna žiadosť bola vyradená z dôvodu nedodania povinných príloh, platných žiadostí o grant na životné prostredie je 19.
     Členovia komisie si rozdelili po tri žiadosti a predsedníčka jednu, ktoré budú posudzovať – hodnotiť stupnicou od 1 po 5 (školským hodnotením) na nasledujúcej komisii budú hlasovať o pridelení výšky finančných prostriedkov pre jednotlivé projekty. Komisia  zasadne dňa  23. 04. 2012 o 15,30 h pondelok.










Ing. Tatiana Tomášková           č. 17     OZ Mestské zásahy
                                                  č.  2.     DEPAUL SLOVENSKO
                                                  č. 19.    Rímskokatolícka cirkev Farnosť BA Prievoz


Mgr. Boris Cehlárik                  č. 20.     Združenie rodičov a priateľov MŠ Západná
                                                  č. 15.     Materské centrum Hojdana
                                                  č. 18.     Open Design Studio, o.z.

Martin Barkol                           č. 16.     Spločenstvo Ďatelinka
                                                  č.  6       DOMKA Miletičova 
                                                  č. 13      Ochrana dravcov na Slovensku

Ing. Pavol Šmilňák                   č. 10      OZ ZRPŠ pri ZŠ Ostredková
                                                 č.   9.      SRRZ rod. združ. pri MŠ Šalviová
                                                 č.   4.      OZ Elledanse

Jozef Ošlejšek                          č.   1.      Spojená škola sv. Vincenta de Paul
                                                 č.   3       Canis Center Eddy Slovakia
                                                 č.  12      Ing.  Jaroslav Rohoň

PaedDr. Mária Barancová        č.   8       OZ Habarka rodičov a detí pri MŠ Haburská  č.6

Ing. Peter Hrapko                     č. 11       Združenie rodičov pri MŠ Bancíkovej č.2
                                                 č.   7       SRRZ rodič. zdr. pri ZŠ Medzilaborecká č.11
                                                 č. 14       Alica Markovičová





     

                                                                                                   PaedDr. Mária Barancová v.r.
                                                                                                         predsedníčka komisie






V Bratislave,   16. 04. 2012
Zapísala,  Mgr. M. Bartáková

