
Evid. Číslo Žiadateľ Projekt/činnosť Opis projektu/činnosti vlastný vklad (min. 25%) Rozpočet navrhovaná výška dotácie

1 18799 02.11.16 Karloveský detský žúr (projekt)  (získané) 0,00 € Nespĺňa 2016

2 20865 18.11.16 0,00 € Nespĺňa 2016

3 22845 06.12.16 100,00 € (členské) N na hudobníka, režijné N 0,00 € Nespĺňa 2016

4 23414 08.12.16 / / 0,00 € Nespĺňa 2016

5 25479 22.12.16 980,00 € / (členské) 0,00 € Nespĺňa 2016

6 1416 13.01.17 0,00 € Nespĺňa 2017

7 1909 23.01.17 300,00 € / / pohostenie a ceny pre súťažiacich 0,00 € Nespĺňa 2017

8 2162 25.01.17 / neuvádza 0,00 € Nespĺňa 2017

9 2394 31.01.17  (získané) 500,00 € doplniť doklady

10 4360 17.2.2017 / 160,00 € / neuvádza nákup 2 ks šachových súprav a N na turnaj 0,00 € Nespĺňa 2017

11 4465 20.2.2017 500,00 € / neuvádza 500,00 € doplniť doklady

12 4528 21.2.2017 9. ročník tenisového turnaja 940,00 € / neuvádza Prenájom ihrísk, propagácia, ceny, medaile 0,00 € Nespĺňa 2017

13 4529 21.2.2017 9. ročník tenisového turnaja 940,00 € / neuvádza Prenájom ihrísk, propagácia, ceny, medaile 0,00 € Nespĺňa 2017

14 4647 22.2.2017 500,00 € / 600,00 € doplniť doklady

Dátum prijatia 
žiadosti

žiadaná suma 
(max. 75%)

Žiadosť nespĺňa podstatné 
náležitosti

OZ Krúžky v škole, 
Miletičova 16

zameranie na prezentáciu toho 
čo deti z KV dokážu a čo sa v 
priebehu šk.roka na krúžkoch 

naučili 2 450,00 € 3 265,00 €

organizácia a personálne zabezpečenie, 
pódium, ozvučenie, osvetlenie, účinkujúci, 

občerstvenie, dekorácie, pozvánky, technické a 
produkčné zabezp., propagácia

OZ Rodinné centrum 
Klbko, Lackova 4

Aktivity pre rodiny s deťmi 
(činnosť)

budovanie a podpora vzťahov 
medzi celými rodinami, 

príležitostné, víkendové a 
prázdninové podujatia, šanca 

pre rodiny stretávať sa spolu na 
rôznych podujatiach a akciách 1 890,00 € 2 300,00 €

celkový rozpočet 
(rozdiel: dobrovoľné 

príspevky)

Akcie: karneval, workshop, burza oblečenia, 
týždeň zdravia, deň otcov, na poníkoch za 

prázdninami, tvorivé dielničky pre mamičky, 
šikovné deti a propagačný materiál.

Občianske združenie 
Senioranka, 
Tilgnerova

vystupovanie, účasť na 
kultúrnych, folklórnych 

ai.spol.podujatiach (činnosť)
nácvik, vystupovanie a šírenie 

ľud. piesne v SR a ČR 3 000,00 €

MO Jednoty 
dôchodcov na 

Slovensku, Lackova 

Program aktívneho starnutia 
seniorov v KV 2014-2020 

(projekt)

kultúrne, športové a 
vzdelávacie podujatia v 

spolupráci s dennými centrami 
(klubmi dôch..), 1-dňové 
zájazdy do zahraničia, 

prednášky, besedy, PC kurzy ai.

neuvedená žiadaná 
suma, iba rozpočet:     
V 1100,  P  320

kult.podujatia, zájazd, besedy a prednášky, 
podpora Senioranky 

ZO Asociácie 
postihnutých 
chronickými 

chorobami v Ba MČ 
KV, Dúbravka

Charitatívna a humanitárna 
aktivita organizovaním 

ozdravovacích a rekondičných 
pobytov, iné aktivity (činnosť)

zmiernenie zdrav.postihnutia 
občanov MČ KV, zníženie 

nárokov na ústavné liečenie, 
zníženie spotreby liečiv a 

lek.služieb
poukaz, cestovné, kultúrne podujatia, vianočné, 

novoročné posedenia, občerstvenie

Združenie zdravotne 
postihnutých občanov 
v SR, Tilgnerova 4/A

Sociálno-rehabilitačné a 
rekondičné pobyty a aktivity 

zdravotne postihnutých občanov 
(projekt)

cieľom je rozšíriť vedomosti v 
oblasti kompenzačných 

pomôcok, spoločenského 
uplatnenia, účelné využitie 

voľného času 3 600,00 € 14 749,00 €

     (získané zdroje),     
 celkový rozpočet: 18 

349,00

poznávacie výlety, divadelné predstavenia, 
rekondičné a rehabilitačné pobyty, liečebno-

rehabilitačné pobyty, rekondičné pobyty pre cca 
280 účastníkov

Spojená škola 
internátna - zrakovo 
postihnutí, Svrčia ul. 

Spevácka súťaž Superstar Svrčia 
2017 (projekt)

súťaž rozvíja vôľové vlastnosti 
detí, napomáha k 

sebahodnoteniu, k aktívnemu 
využívaniu voľného času.....

Folklórny súbor 
Dolina, Molecova 2

30. výročie založenia FS Dolina 
(projekt)

Prostredníctvom ľud. piesne, 
tancov a zvykov súbor 

uchováva a prezentuje kult. 
dedičstvo národa aj v zahr. 14 900,00 €

tanečná obuv, kroje, propagačný materiál, 
tanečné sústredenie, nahrávky, účinkovanie 

Ľudovej hudby z Červeníka

Plavecký klub telesne 
a zrakovo 

postihnutých 
športovcov 

DOLPHINS v Ba, 
Gabčíkova 8

Podpora činnosti Plaveckého 
klubu TZPŠ DOLPHINS v rozvoji 

paraplávania (činnosť)

PK TZPŠ DOPHINS vykonáva 
zákl.a zdokonaľovací výcvik v 

plávaní telesne a zrakovo 
postihnutých, pripravuje 

reprezentantov SR na M SR a 
medzinár.pretekoch, vedie 

webstránku 2 900,00 € 1 100,00 €

sústredenie plavcov klubu v Šali, podpora klubu 
pri jeho vedení – aktualizácia webstránky dľa 
platných pr.predpisov, prenájom priestorov – 

bazéna na sústredení a tréningoch
Šachový klub TV 
Karlova Ves - pri 
SENIOR Klube, 

Lackova 4
10. Veľkonočný šachový turnaj 

pre obyvateľov KV
Bratislavský spolok 
nepočujúcich 1930, 

Haanova 10

Sociálno-rehabilitačný projekt 
starostlivosti o nepočujúcich 
občanov MČ KV na rok 2017

spoločenské, rehabilitačné, 
záujmové podujatia 

príspevok na aktivity uvedené v projekte (viď 
príloha)

TOP TENIS, n.o., 
Latenská 35

Family cupík, 9. ročník 
tenisového turnaja

TOP TENIS, n.o., 
Latenská 35

Teenage cupík, 9. ročník 
tenisového turnaja

Občianske združenie 
S.I.L.A, Nám. Sv. 

Františka 18

Voľnočasové aktivity – hudobné 
krúžky pre deti a mládež a rozvoj 

kultúry v KV

krúžky počas školského roka aj 
cez prázdniny, nácvik 

koncertov, následne koncerty a 
vystúpenia 2 000,00 €

hudobné nástroje a pomôcky, prenájom 
techniky, spotrebný materiál, občerstvenie a 

odmeny pre deti, technické ai. služby



15 5058 1.3.2017 Príspevok na činnosť 300,00 € / neuvádza 280,00 € doplniť doklady

16 5121 1.3.2017 / 300,00 € / neuvádza 300,00 € doplniť doklady

17 5290 03.03.17 790,00 € / torty, športové trofeje, pokále, medaile, diplomy 500,00 € doplniť doklady

18 5291 03.03.17 790,00 € 580,00 € 0,00 € doplniť doklady

19 5458 07.03.17 / neuvádza doplniť doklady

20 5459 07.03.17 / neuvádza doplniť doklady

21 5615 09.03.17 Zelená oáza – 2017 (projekt) / neuvádza doplniť doklady

22 5619 09.03.17 400,00 € neuvádza 200,00 € doplniť doklady

23 5690 10.03.17 / neuvádza 750,00 €

24 5758 13.03.17 z iných zdrojov 400,00 €

25 5809 13.03.17 činnosť klubu (celková suma) 0,00 € doplniť doklady

26 5817 13.03.17 činnosť speváckeho klubu nácvik, vystúpenia 800,00 € doplniť doklady

27 5865 14.03.17 / (celková suma) 800,00 € doplniť doklady

Liga proti rakovine SR 
- pobočka BA, 

Plickova 3

Pravidelné stretnutia členiek, 
návštevy kult. podujatí, výlety, 
rekondičné pobyty, besedy s 

lekármi...
vstupenky na kult. podujatia, výlet do Košíc, 

prenájom miestnosti
Spojená škola 

internátna - zrakovo 
postihnutí, Svrčia ul. 

Spevácka súťaž Superstar Svrčia 
2017

ceny, diplomy, výzdoba spoločenskej 
miestnosti, občerstvenie pre súťažiacich

Klub rýchlostnej 
kanoistiky Vinohrady, 

Botanická 9
Rozlúčkové – tortové preteky v 
rýchlostnej kanoistike (projekt)

pretek s medzinárodnou 
účasťou, cca 250-300 

účastníkov, t.r. jubilejný 65. 
ročník

čestné vyhlásenie že 
finančné 

prostr.zabezpečia ku 
dňu podpisu zmluvy o 

poskytnutí dotácie

Klub rýchlostnej 
kanoistiky Vinohrady, 

Botanická 9
tréningová činnosť, splavy a 

kurzy, súťaže (činnosť)

organizovanie kanoistických 
pretekov, staranie sa o odborný 
rast svojich členov, o výchovu 

mládeže a rozvoj jej duševných 
a telesných schopností, 

zabezpečovanie materiálnych aj 
finančných náležitosti pre 

činnosť klubu
(neuvedené, vyplýva z 

celkovej sumy)

loď na výcvik začiatočníkov, kajakárske pádla, 
záchranné detské vesty, N na energie. Suma 

spolu 1370 eur

Detský folklórny súbor 
Čečinka

Uchovávanie folklórnych tradícií 
Slovenska pre deti a mládež 

(činnosť)
výučba slovenského folklóru po 

celý kalendárny rok 2017 2 000,00 €
doprava na sústredenie, doplnenie krojov, 

vybavenia a rekl. Predmetov (bulletin) 1 800,00 €
Detský folklórny súbor 

Čečinka
Príprava 40. výročia súboru v r. 

2018 (projekt)
Príprava súboru na dôstojnú 

oslavu 2 500,00 €
reklamné materiály, súťaže a festivaly doma i v 

zahraničí 1 300,00 €

Susedia Sami Sebe, 
občianske združenie, 

Kresánkova 22

dobudovanie chodníka a 
vytvorenie komplexnej pešej 
komunikačnej infraštruktúry, 
sadová výsadba okrasných 

kríkov (verejný park) 5 000,00 €
vybudovanie chodníka, parková výsadba 

okrasných kríkov a drevín 1 500,00 €

Šachový klub 
Doprastav Bratislava, 

Drieňova 27

Šachový turnaj Dansk CUP, 
miesto konania: Majerníkova ul. 

(projekt)

medzinárodná a 
medzigeneračná účasť, vysoká 

organizačná úroveň turnaja, 
pravidelná účasť karloveských 
šachistov, očakávaná účasť: 

cca 100 šachistov 1 150,00 €
nákup 2 šachových súprav, pohárov, 

šachových kníh, kávovaru

DANUBIUS – klub 
športov v prírode, 

Pustá 8
42. ročník Behu Devínskou 

Kobylou (projekt)

masové bežecké podujatie v 
lesnom teréne pre všetky 

vekové kategórie, poriadaný 
každoročne od r. 2006 1 400,00 €

povolenia, webstránka, štartovné číslo, 
časomiera, mobilné WC, materiál na značenie 

tratí a organizáciu
Žiadosť spĺňa podstatné 

náležitosti

Súkromná ZUŠ 
Prokofievova 5

Prezentácia práce žiakov na 
tanečných súťažiach        (projekt)

prezentácia práce a účasti 
žiakov a pedagógov súčasne aj 

obyvateľov Ba a KV na 
tanečných súťažiach 2 500,00 € 1 168,00 €

preprava do miesta konania súťaže a späť, 
tranzit na miesto konania súťaže - spravidla 

autobusmi  (5 súťaží)
doplniť doklady: Výpis z 

prísl. registra

Klub vodného slalomu 
KV, Líščie údolie

pritiahnuť mladých k 
pravidelnému vykonávaniu 

športovej činnosti, posilnenie 
sebavedomia, pevnej vôle, 

psychickej odolnosti... 
vybudovanie pozitívneho 

vzťahu k prírode... 1 500,00 € 27 460,00 €
doprava mikrobusom na 7 pretekov, doprava 

na 2 letné tábory, zakúpenie materiálu 

Spevácky súbor 
SENIORANKA, 

Tilgnerova 1 3 020,00 € 1 000,00 €

dobrovoľnícka činnosť, 
ku dňu podpisu 

zmluvy zabezpečia 
financie

harmonikár, poštovné, cestovné N, 
dobrovoľnícka činnosť

MO Jednoty 
dôchodcov na 
Slovensku-KV, 

Lackova 

Národný program aktívneho 
starnutia seniorov v KV (r. 2014-

2020) (činnosť) 1 000,00 € 1 643,00 €
cestovné N, občerstvenie, kvety na Deň matiek, 

nájomné, kanc.potr, prop.mat., kopírovanie



28 5873 14.03.17 činnosť / neuvádza režijné N (nájom), veľké sezónne akcie doplniť doklady

29 5874 14.03.17 Zakúpenie tanečnej obuvi 500,00 € 200,00 € / Zakúpenie tanečnej obuvi – 20 párov 0,00 € doplniť doklady

30 5875 14.03.17 500,00 € 904,00 € / prenájom tanečnej sály na rok 2017 0,00 € doplniť doklady

31 5876 14.03.17 350,00 € 150,00 € 0,00 € doplniť doklady

32 5892 14.03.17 detská tanečná obuv, nahrávka ľudovej hudby doplniť doklady

33 5893 14.03.17 doplniť doklady

34 5894 14.03.17 činnosť 900,00 € doplniť doklady

35 5900 15.03.17 Zo starého nové (projekt) / neuvádza MAKEDO stavebnica – 25 ks 300,00 € doplniť doklady

36 5903 15.03.17    (celkový rozpočet) doplniť doklady

37 5929 15.03.17 MDD 2017 (projekt) 650,00 €    (celkový rozpočet) kolotoč 500,00 € doplniť doklady

38 5939 15.03.17 Dodatok k žiadosti  EČ 4647 0,00 € dodatok

39 5940 15.03.17 dodatok k žiadosti  EČ 1416 doplniť doklady

40 5942 15.03.17 Rodinný splav (projekt) / prenájom lodí, autobusu, kempu, občerstvenie 500,00 € doplniť doklady

Rodinné centrum 
Dlháčik, oz, Pribišova 

49

poskytovanie priestoru pre 
rodiny s deťmi od 0 do 6 r. 

Pohybovo-hudobné a tvorivo-
rozvíjacie aktivity, program pre 
rodičov – týždenné a mesačné 

aktivity – tanečný večer, 
laktačné poradenstvo, 

workshopy, sezónne aktivity: 
karneval, manželský večer, deň 

detí, lampiónový sprievod... 2 923,44 € 2 000,00 €
Folklórny súbor 

Bezanka, Jaskový rad 
1

Zakúpenie tanečnej obuvi  pre FS 
(projekt)

Folklórny súbor 
Bezanka, Jaskový rad 

1 Na činnosť oz FS Bezanka

podpora v oblasti výchovy a 
vzdelávania – realizácia 

tradičných aj netradičných 
aktivít...

Folklórny súbor 
Bezanka, Jaskový rad 

1
Obnova technického vybavenia 

pre FS (projekt)

Obnova technického vybavenia 
je nevyhnutná pre ďalšiu 

systematickú činnosť FS v 
oblasti podpory zmysluplného 

využívania voľného času a 
uchovávania prezentácie 

tradičných tancov, hudby, piesní 
a zvykov

zakúpenie: notebook, operačný systém 
Windows

Folklórny súbor 
Dolina, Molecova 2

30. výročie založenia FS Dolina 
(projekt)

Profilový program všetkých 3 
tanečných zložiek budú 

účinkovať aj bývalí členovia a 
pozvaní hostia 4 000,00 € 1 450,00 €

žiadaná suma odlišná 
od 1. požiadavky EČ: 

2162 1 700,00 €

OZ Rodinné centrum 
Klbko, Lackova 4

Výmena opotrebovaného 
vnútorného zariadenia RC Klbko 

a zlepšenie stavu dets.herní a 
priestorov RC (projekt)

je potrebné vymeniť koberce, 
doplniť osvetlenie chodu, 
vybavenie na udržiavanie 

čistoty, skrinky, uzamykateľná 
skrinka na kľúče... 2 211,00 € 2 948,06 €

                    (celkový 
rozpočet)

koberce, skriňa na šanóny, skrinka na kľúče, 
kontajner na cvičebné pom., rebrík, solárny 
reflektor, vysávač, difúzer, špeciálny čistič... 1 100,00 €

Rodinné centrum 
Klbko,oz, Lackova 4

hudobná škôlka, Montessori 
herničky, modlitby pre matky, 

AJ pre deti, cvičenie pre deti, aj 
pre mamičky, folklórik, 

podporná skupina pre dojčenie 
a cvičenie pre bábätká, MDD, 

veľkonočné a vianočné dielne.... 1 177,00 € 1 570,00 €
                   (celkový 

rozpočet)

rozkladací stôl na akcie, knihy a učebné 
pomôcky, občerstvenie na akcie, materiál na 

tvorivé dielne
OZ Krúžky v škole, 

Miletičova 16
separácia odpadov a ich znovu 

používanie, recyklovanie 1 525,00 €

OZ CirKusKus, 
Hlaváčikova 28

Svetový deň cirkusu 2017 
(projekt)

Jubilejný 5. ročník v priestoroch 
KCK a telocvičniach vybraných 

ZŠ v KV, prezentácia 
zahraničných aj našich 

cirkus.umelcov 2 000,00 € 4 000,00 €

materiál pre zabezpečenie interaktívneho 
predstavenia pre deti – ďalej využívané počas 
kurzov v KCK, zabezpečenie predstavení na 

ZŠ v KV (príprava a preprava), autorské 
honoráre vystupujúcim umelcom 1 000,00 €

Neinvestičný fond 
Rosa, Dúbravská 

cesta 21

Kultúrno-športový deň pre 
hendikepované deti aj deti z 

bežných ZUŠ 3 142,00 €

Občianske združenie 
S.I.L.A, Nám. Sv. 

Františka 18

Združenie zdravotne 
postihnutých občanov 
v SR, Tilgnerova 4/A

Sociálno-rehabilitačné a 
rekondičné pobyty, aktivity 

zdrav.postihnutých občanov 3 600,00 € 14 746,00 €

Získané zdroje      18 
090 (rozpočet spolu) aj 

18 349

poznávacie výlety, divadelné predstavenia, 
rekondičné a rehabilitačné pobyty, liečebno-
rehabilitačné pobyty, rekondičné pobyty – 2 

rôzne rozpočty – 2 rôzne sumy 1 200,00 €

Frater, oz, nám. sv. 
Františka 4

projekt v oblasti zdravia, 
telovýchovy a športu, rozvoj 

športových aktivít skupín detí a 
mladých, medzigeneračný 

projekt,2 turnusy, cca 200 ľudí 
vrátane detí 3 500,00 €

spolufinancovanie oz: 
občerstvenie a 

zabezpečenie min. 3 
sprievod.os.vozidiel – 

prevoz materiálu a 
os.vecí počas splavu



41 5943 15.03.17 / 300,00 € doplniť doklady

42 5969 15.03.17 700,00 € doplniť doklady

43 5970 15.03.17 Letný tábor 2017 (projekt) / neuvádza príspevok na ubytovanie účastníkom tábora doplniť doklady

44 15.03.17 / 0,00 €

45 5984 15.03.17  (celkové N) doplniť doklady

46 xxx 15.03.17 0,00 € doplniť doklady

47 5985 15.03.17          (celkové N) gumový povrch

48 5998 15.03.17 / neuvádza 0,00 € doplniť doklady

49 5999 15.03.17 Prímestský tábor (projekt)     (celkové N) doplniť doklady

50 6015 16.03.17 vydavateľská činnosť (činnosť) 0,00 € doplniť doklady

51 6016 16.03.17 prenájom, tvorivé dielne, poznávací výlet 500,00 € doplniť doklady

52 6078 17.03.17 / / 0,00 € doplniť doklady

53 6088 (celková suma) 0,00 € Nespĺňa 2017

REZERVA STAROSTKA

Frater, oz, nám. sv. 
Františka 4

Semináre pre rodiny na 
upevnenie vzťahov (činnosť)

pravidelné mesačné stretnutia 
lektorov s rodinami z KV 

zamerané na témy šťastného 
spolunažívania rodiny, výchovy 

detí, upevňovania vzťahov v 
rodine a budovanie 
komunitného života 1 300,00 €

neuvádza, ku dňu 
podpisu zmluvy 

zabezpečia fin.prostr.

spotrebný a kanc.materiál, propagačný 
materiál, prenájom zvukovej techniky a  

priestorov, občerstvenie, stravovanie

Rodičovské združenie 
sv. František, 
Karloveská 32 F-Day 2017     (projekt)

6.ročník celoškolského 
športovo-zábavného podujatia – 

súťaže, tvorivé dielne, 
vystúpenia hostí, divadielko, 
futbal, florbal... téma: Cesta 

časom 1 000,00 € 5 000,00 €
        (celkové 

odhadované N)

Honorár – divadielko pre deti, občerstvenie – 
animátori, N na tlač, mat.-tech.zabezpečenie, 

odmeny a ceny

Rodičovské združenie 
sv. František, 
Karloveská 32

vedúcimi v tábore sú rodičia 
detí (dobrovoľne, zdarma), žiaci 

gymnázia a 8.-9. ročníka sú 
animátormi, tábor trvá 8 dní 

mimo Ba, už 10. rok sa 
organizuje 1 887,00 € 1 000,00 €

5983 kópia 
identickej 
EČ: 6078

Dom matice 
slovenskej v Ba, 
Grosslingova 23

M.R.Štefánik očami 
Radošínskeho naivného divadla v 

školskom vyučovaní (projekt)

atraktívne doplnenie výukového 
procesu a tiež alternatívou 
zatraktívňujúcou históriu a 

kultúru ako aj ich ustanovizne 
školskej mládeži 1 500,00 €

čestné vyhlásenie že 
finančné 

prostr.zabezpečia ku 
dňu podpisu zmluvy o 

poskytnutí dotácie

materiálové zabezpečenie – metodické 
dokumenty, kancelársky a propagačný materiál, 

služby súvisiace priamo s realizáciou (RND, 
MMB)

Nespĺňa – doručená 
emailom

Futbalový klub 
mládeže KV Ba, 

Karloveská 3

Letné sústredenie/denný kemp 
mládežníckych družstiev FKMKV 

(projekt)

každoročná organizácia projektu 
letných týždenných programov 

– denný tábor v Ba a 
sústredenia mimo Ba 1 850,00 € 22 050,00 €

denný kemp, sústredenie prípravka,žiaci, 
sústredenie dorast 1 570,00 €

Futbalový klub 
mládeže KV Ba, 

Karloveská 3

činnosť (prioritou je organizovanie 
pravidelnej športovej činnosti pre 

deti)

v rámci Ba je FKMKV s 
najväčším počtom hráčov, má 

280 členov v 14 súťažných 
kategóriách 2 500,00 € 148 273,97 €

 (celkové N klubu v 
roku 2016)

celkové výdaje klubu: 148 273,97                 z 
toho doprava: 7 505,77                               

Združenie rodičov a 
zástupcov žiakov na 

ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62

Športovisko pre všetkých         
(projekt)

vybudovanie športovo-hracej 
plochy s 2 multifunkčnými 

gymnasticko-lezeckými prvkami 2 900,00 € 11 664,00 € 2 500,00 €
Žiadosť spĺňa podstatné 

náležitosti

ŠK 26 Karlovka 
BRATISLAVA, 

Janotova 4
Tenisový klub ŠK 26 Karlovka       

 (činnosť)

družstvá sa zúčastňujú 
regionálnych súťaží, postup je 

na Majstrovstvá Slovenska 1 400,00 €
tenisové loptičky, športové oblečenie, 

prenájom kurtov

Oz FIYO, H. 
Meličkovej 24

prednostne organizovaný pre 
deti z KV, 12. ročník 1 000,00 € 4 700,00 €

strava, cestovné N, tričká, kanc.materiál, 
drogéria, darčekové ceny, výlet 1 000,00 €

Ing. arch. Jozef 
Chrobák, FO – 

živnostník, Ľ. Fullu 60

podpora vydávania časopisu 
Nový Populár a prevádzkovanie 

webovej stránky 6 720,00 € 13 440,00 €
(rozpočet na 4 čísla 

časopisu)

tlač, grafické práce, príprava podkladov, 
cestovné N, poštovné a telekomunikačné 
služby, propagačný materiál, ekonomické 

služby, N na web stránku

Slovenský zväz 
tanečného športu na 
vozíčku – SZTŠV, 

Janotova 14

Letný integračno-tvorivý pobyt 
„Tanec na kolesách XIII - 

Ružomberok 2017 (projekt)

pohybové a tanečné terapie, 
skupinové arteterapie, výtvarné 

dielne ai. pre účastníkov s 
rôznym druhom postihnutia 

(vozičkári, mentálnym, 
zrakovým a viacnásobným) 3 000,00 € 17 800,00 €

                     (celkový 
rozpočet)

Dom matice 
slovenskej v Ba, 
Grosslingova 23

M.R.Štefánik očami 
Radošínskeho naivného divadla v 

školskom vyučovaní (projekt)

atraktívne doplnenie výukového 
procesu a tiež alternatívou 
zatraktívňujúcou históriu a 

kultúru ako aj ich ustanovizne 
školskej mládeži 1 500,00 €

už uvedené                                             pod 
EČ: 5983

16.03.2017 
(po termíne 

do podateľne)
Vodácky klub 

TATRAN. KV Ba
Letný vodácky výcvik kajakárov 

(projekt)

tréningy a účasť na súťažiach 
Slovenského pohára v 
rýchlostnej kanoistike 1 000,00 € 4 000,00 €

doprava na preteky, materiálno-technické 
zabezpečenie

106 553,44 € 27 000,00 €
3 000,00 €



„sumu spolu“ treba upraviť o: (dvojité žiadosti):

1 folklórny súbor DOLINA – 2 rovnaké žiadosti
V 1. žiadosti (r.8)

platí iba 1 suma, nevieme ktoráV 2. žiadosti (r.32)

2 Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR
V 1. žiadosti (r.6)

platí iba 1 sumaV 2. žiadosti (r.39)

3 zaregistrované pod dvoma EČ
V 1. žiadosti (r.14)
Dodatok  (r.38) 0,00 €

4 Spojená škola internátna - zrakovo postihnutí, Svrčia ul. - 2 rovnaké žiadosti
V 1. žiadosti (r.7) 300,00 €

platí iba 1 sumaV 2. žiadosti (r.16) 300,00 €

5 zaregistrované pod dvoma EČ
V 1. žiadosti (r.44)
V 2. žiadosti (r.52) doložili výpis z registra trestov

14 900,00 €
4 000,00 €

3 600,00 €
3 600,00 €

Oz S.I.L.A
2 000,00 €

Dom matice slovenskej v Ba, Grosslingova 23
1 500,00 € platí iba 1 

suma1 500,00 €


