Komisia školstva, mládeže a športu pri MZ MČ Košice-Staré Mesto
p.č.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Žiadateľ o dotáciu

Účel dotácie

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, Okresná rada
Košice-mesto, Hlavná č. 68,
Košice

pokrytie nákladov zs dopravu
a materiál na výučbu pre 34
zdravotne postihnutých deti, ktoré sa
zúžastnia Letnej výtvarnej školyZemplínska Šírava

JUDO Košice, športový klub,
Barčianska 13, 040 17 Košice

pokrytie nákladov za prenájom
telocvične, kde sa dňa 6.2.2010
konala medzinárodná „Veľká cena
Košíc 2010“ v jude

pokrytie nákladov za prenájom
priestoru a propagačné
materiály na akciu „Veľká
cena Košíc – Grand Prix
Košice 2010“, ktorá sa konala
v dňoch 7. – 9.5.2010 v
Košiciach
Cirkevná materská škola,
zakúpenie záhradného
Moyzesova 8, Košice
oblúkového mostíka
a drevených koníkov.
DOMKA – Združenie
pokrytie nákladov za dopravu
saleziánskej mládeže, stredisko pre účastníkov letného tábora
Košice, Na Kalvárii č. 23,
Krompachy SEZ, ktorý sa
Košice
konal v dňoch 4.7. – 10.7.2010
a 11.7. – 16.7.2010

Požadovaná
čiastka
418 €

Schválená
čiastka MZ
350 €

500 €

280 €

1 300 €

500 €

500 €

500 €

1 000 €

300 €

1 500 €

500 €

Košický bridžový klub,
Čajakova 1, Košice

Maratónsky klub, Pri

pokrytie nákladov za

jazdiarni 1, Košice

7.

8.

9.

10.

Centrum spirituality Východ –
Západ Michala Lacka,
vedeckovýskumné pracovisko
Teologickej fakulty Trnavskej
univerzity, Komenského 14
Košice
Združenie rodičov a priateľov
školy pri MŠ Park Angelinum
7, Košice

Arcidiecézna charita Košice,
Bočná 2, Košice

MVDr. Kornélia Čulenová –
Súkromná materská škola,

propagačné služby a materiály
v rámci 87. ročníka
Medzinárodného maratónu
mieru, ktorý sa bude konať dňa
3. októbra 2010 v Košiciach
pokrytie nákladov za
propagačné materiály a
publicitu v rámci vedeckej
konferencie pri príležitosti
350. výročia vzniku Košickej
univerzity, ktorá sa bude konať
8. a 9. októbra 2010 v
Košiciach
pokrytie nákladov na
zakúpenie didaktických –
športových pomôcok k
celoročnému programu „Jedno
popoludnie s mojím ockom“
detí predškolského veku v
období od 15.9.2010 do
30.6.2011 (zostava na
šplhanie, lano, rebrík, hrazdy,
sieť na šplhanie, kladiny na
bloky UNL, padák)
pokrytie nákladov na
zakúpenie športového
vybavenia pre účastníkov III.
ročníka futbalového turnaja
pod názvom „Odkopnime
predsudky – futbal spája
zakúpenie didaktických
pomôcok pre deti

2 000 €

500 €

600 €

600 €

120 €

120 €

500 €

400 €

Potočná 14, Košice
11.

12.

Rodičovské združenie pri MŠ
Zádielska 4, Košice

Rodičovské združenie pri MŠ
Jarná 4, Košice

predškolského veku, pri
výchovno-vzdelávacom
projekte „Hraj a uč sa“
zakúpenie didaktických a
športových pomôcok pre deti
predškolského veku, počas
celoročného projektu
„Hopkáčik športuje“
zakúpenie didaktických a
športových pomôcok pre deti
predškolského veku, na rozvoj
prirodzeného pohybu detí

510 €

225 €

500 €

225 €

