ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2018 - Oblasť MLÁDEŽE a ŠPORTU
Č.

1.

2

3.

Žiadateľ

Schválené dotácie v
zmysle uznesenia MsZ č.
8/2018 zo dňa 26.02.2018

Účel dotácie

Mestský volejbalový klub
Lokomotíva Zvolen

príprava a zabezpečenie činnosti klubu, organizačnotechnické zabezpečenie majstrovských a prípravných volejbalových stretnutí, prenájom telocvične a príslušných priestorov
pre všetky družstvá (v zmysle platného cenového výmeru IX. ZŠ, služby, energie, sprchovanie), prenájom priestorov, posilňovní, športových hál a telocviční na tréningový
proces vrátane služieb v meste Zvolen, doprava na zápasy a tréningový proces, štartovné a poplatky federácií, ubytovanie športovcov, sústredenia vrátane prenájmu
športovísk, stravovanie, občerstvenie, pitný režim, ubytovanie športovcov volejbalového klubu pri majstrovských a prípravných volejbalových stretnutiach (MZ, PS, TS,
Slovenský Pohár), regenerácia (bazén, plaváreň, sauna vrátane šatní, masér, posilňovňa) náklady na materiálne zabezpečenie nevyhnutné k odohraniu volejbalových zápasov
21 000,00 (nákup športového materiálu, športových potrieb a oblečenia vrátane poštovného)

Basketbalový klub Základnej
školy Zvolen

príprava a zabezpečenie činnosti klubu, súťaží pre ženy, juniorky, kadetky, staršie žiačky, mladšie žiačky, staršie minibasket, mladšie minibasket: prenájom športovej haly a
telocvične na IX. ZŠ Zvolen v zmysle platného cenového výmeru (prenájom, služby, energie, sprchovanie), prenájom športových hál a telocviční vrátane služieb v meste
Zvolen; doprava na zápasy a turnaje doma a v zahraničí, cestovné, stravné, ubytovanie počas zápasov a turnajov, vklady do súťaží pre jednotlivé družstvá, sústredenia
registrovaných hráčok, organizovanie letných sústredení, nákup basketbalových lôpt, kompletných sád dresov, vrátane potlače, nákup športového materiálu, športových potrieb,
17 500,00 regenerácia, pitný režim.

Telovýchovná jednota Slávia

organizovanie športových podujatí jednotlivých oddielov TJ Slávia TU - prenájom priestorov, telocviční, šatní a miestnosti vrátane služieb pri organizovaní športových akcií,
ubytovacie a cestovné náklady (vrátane stravného) na športové súťaže a sústredenie, nákup športového materiálu a športových potrieb súvisiacich so športovými akciami,
náradia a náčinia, nákup športového oblečenia a výstroje vrátane potlače, vrátane poštovného, ubytovacie a cestovné náklady vrátane stravného na športové akcie, nákup
športových pohárov vrátane potlače, cien, diplomov, medailí, úhrada štartovného poplatku oddielov v jednotlivých súťažiach, úhrada vložného štartovacieho poplatku oddielov
pre nasledujúcu súťažnú sezónu, prípadne ďalších poplatkov uhrádzaných vyšším športovým orgánom v súvislosti so športovými súťažami, nákup výživových doplnkov,
12 000,00 rehabilitácia, regenerácia, tlač propagačných materiálov, bulletinov, nákup banerov, nákup materiálu v súvislosti s údržbou športovísk a telocviční.
Barbora Kortišová (ubytovacie a cestovné náklady na preteky, na sústredenie, úhrada vložného, nákup športového materiálu – špeciálny vodácky materiál)

4.

Klub vodných športov
CARETA pri TU vo Zvolene

1.tréningová činnosť - prenájom bazéna vrátane šatní a miestnosti. 2.Deň vodných športov pre ZŠ Zvolen (prenájom bazéna, plaveckého materiálu, zapožičanie raftu a
potápačského materiálu, plnenie plaveckých fliaš). 3.Benefičná akcia pre Detský domov/ústav soc. starostlivosti (prenájom bazéna vrátane šatní, miestnosti, plaveckého
materiálu, zapožičanie raftu a potápačského materiálu, plnenie plaveckých fliaš, nákup darčekov). 4.Medzinárodné tréningové sústredenie (bazén, vrátane šatní, miestnosti,
občerstvenie, ceny, medaile). 5.Preteky organizované klubom (Stredoeurópsky pohár mládeže a Slovenská liga mládeže - prenájom bazéna vrátane šatne, miestnosti, nákup
cien, pohárov, diplomov, medailí, kopírovanie). 6.Splav rieky Hron - Zvolen-Šášovské podhradie-Lovča (požičanie lodí, doprava lodí, sprievodné vozidlo). 7.Preteky Svetového
pohára v plutvovom plávaní (štartovné, ubytovanie, strava, doprava, pitný režim). 8.Zimné lyžiarske kondičné sústredenie (diplomy, ceny). 9.Letné kondičné sústredenie (strava,
3 000,00 diplomy, ceny).

5

Klub športového potápania
CALYPSO Zvolen

prenájom bazéna vrátane miestnosti a šatní, prenájom telocviční vrátane služieb, posilňovne, regenerácia, rehabilitácia, náklady na organizovanie súťaží, sústredení a pretekov,
vklady do súťaží, cestovné, štartovné, ubytovanie, strava, občerstvenie, materiálno technické zabezpečenie, nákup cien, nákup športových potrieb, športového materiálu,
3 000,00 náhradných dielov, kopírovanie, test fliaš.

6

LIGA malého futbalu Zvolen

podpora futsalu - 1. Ligová súťaž, 2. Pohár primátorky mesta 3. Zimný turnaj 4.liga 40 + : prenájom hracej plochy, športovej haly, telocviční vrátane služieb - energie,
sprchovanie, údržba hracej plochy, techhnické vybavenie -nákup lôpt, siete, brány, oprava brán, nákup výstroja, dresov, tričiek vrátane potlače, rozlišovačiek, športovej obuvi,
nákup cien, pohárov, trofejí pre víťazov vrátane potlače, stravné a občerstvenie na turnajoch, pitný režim, propagácia turnaja, plagáty, diplomy, nákup cien pre najlepších
hráčov, strelcov a brankárov všetkých líg, zabezpečenie tréning. procesu v zimnom období pri reprezentovaní mesta Zvolen na turnajoch, účasť na otvorených a halových
2 600,00 turnajoch na Slovensku a v zahraničí - štartovné, cestovné náklady, ubytovanie, strava.

7

Ing. Zuzana Niščáková TANEČNÁ ŠKOLA
"ZUZANA"

Prenájom priestorov, telocviční, šatne, haly vrátane služieb na vyučovanie, tréningy. Zabezpečenie tanečných kostýmov a tanečnej obuvi pre Zvolenské mažoretky a tanečné
skupiny, cestovné náklady a štartovné poplatky pri účastiach na súťažiach a festivaloch doma a v zahraničí, nákup metodických a cvičebných pomôcok a náradia.
Zabezpečenie účasti na medzinárodnom kultúrnom a tanečnom festivale mládeže v Taliansku, zabezpečenie účasti na tanečných súťažiach a festivaloch na Slovensku 1 600,00 cestovné, štartovné, zabezpečenie ozvučenia, občerstvenia, ubytovania pre súťažiacich účastníkov zo Slovenska a zahraničia, propagácia podujatia.

8

Zvolen Patriots – klub
amerického futbalu

Zabezpečenie tréningového procesu v zimnom období - prenájom telocviční , ihriska, šatní, soc.zariadení vrátane služieb na tréningový proces a ligové zápasy. Nákup vlastnej
1 200,00 výstroje pre juniorov - prilba, tréningový dres, chráníče ramien, nohavice, sada bedrových kolenových a stehenných chráničov.

9.

Karate klub Zvolen

organizovanie medzinárodného turnaja Karate Zvolen cup 2018 (prenájom haly, telocvične, šatní vrátane služieb, ozvučenie haly, ubytovanie a strava zahraničných účastníkov,
1 300,00 nákup vecných cien, medailí, pohárov, kancelárske potreby, diplomy, papier, kopírovanie, plagáty) - február 2018.
organizovanie letného karate campu Zvolen 2018 (prenájom športoviska a technické zabezpečenie, ubytovanie a strava účastníkov, kancelárske potreby, tričká vrátane
potlače, reklamné materiály) - august 2018.

Ženský hokejový klub mesta
10. Zvolen

1 200,00 na činnosť klubu - náklady na dopravu

11 Atletický klub Danica

atletické preteky pre mládež a dospelých na území EÚ - doprava, cestovné a štartovné na preteky, nákup športového atletického materiálu a športových potrieb, náradia a
náčinia, nákup výživových prostriedkov a vitamínov, prenájom plavárne a šatní vrátane miestnosti, posilňovne, regenerácia, rehabilitácia, súťaže žiackych a dorasteneckých
1 500,00 družstiev.
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Krasokorčuliarsky klub
12 Zvolen

prenájom ľadovej plochy od vyčerpania 240 hodín od mesta, organizovanie 33. ročníka Veľkej ceny Zvolena v krasokorčuľovaní, sústredenia, letné sústredenie na ľade, akcie
pre verejnosť, súťaže, Haloooven a Mikuláš na ľade - prenájom šatní, ľadu, nákup cien, poháre, občerstvenie, nákup a výroba diplomov, medailí, vecných cien pretekárom,
prenájom ozvučenia, videokocky, plachty na prekrytie mantinelov, propagácia (plagáty, letáky, banner), zakúpenie tonera, papiera, tlač rozpisov a protokolov preteku,
kopírovanie. Náklady na štartovné pretekárov na pretekoch. Nákup športového výstroja vrátane potlače, nákup športového materiálu, športových potrieb. Zabezpečenie
1 000,00 občerstvenia pre súťažiacich, rozhodcov a organizátorov.

13. Skateboardový klub Lowcost

prenájom priestorov, tréningovej skateboardovej haly na Zlatom Potoku vrátane služieb, rekonštrukcia a zabezpečenie údržby skateparku na Letnom štadióne, údržba
skateparku na sídlisku Zvolen Západ, rekonštrukcia a údržba, vytvorenie a výstavba nových skateboardových prekážok, oprava, nákup materiálu, výroba a montáž, nákup
800,00 ochranných lakov na drevo. Organizovanie finálového kola Slovenského skateboardového pohára vo Zvolene

14. Športový klub 1. FBC Zvolen

Zabezpečenie organizovaného florbalu mládeže - prenájom športových hál a telocviční vrátane energií a služieb, zakúpenie kompletných sád dresov, kraťasov a štulpní pre
dorastencov, zakúpenie florbalových loptičiek a bránok, zakúpenie kompletnej sady rozlišovacích dresov, zakúpenie tréningových a metodických pomôcok, zakúpenie
800,00 kompletnej brankárskej výstroje pre starších žiakov.

15. KMG ZVOLEN o.z.

rozvoj modernej gymnastiky vo Zvolene - materiálne zabezpečenie športového klubu - nákup špeciálneho koberca na MG, nákup náčinia -švihadlá, obruče, lopty, kužele, stuhy,
700,00 nákup oblečenia, dresov, obuvi - kožené cvičky. Prenájom telocvične, štartovné na súťažiach.

16. Matuška Motoršport

500,00 Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov do vrchu - náklady na štartovné, náklady na PHM do závodných a doprovodných vozidiel

17. Slovenský šport

usporiadanie športových podujatí - "Škola končí, život začína" - ubytovanie, doprava, materiálne zabezpečenie, projektové tričká; Letná škola Beachvolejbalu - prenájom
športovísk, projektové tričká s logom mesta;
Regionálne Olympijské
hry - prenájom športovísk, projektové tričká s logom mesta, prenájom pódia, ozvučenie; Kvalifikácia na MSR v plážovom volejbale U18 a U20 - prenájom športovísk; Bežecké
podujatie "Buď fit nielen IT" - časomerné služby, nákup cien pre víťazov ;
300,00 Olympiáda vo varení bryndzových pirohov - nákup cien pre víťazov, kúpa, prenájom stanov a setov.

18. Telovýchovná jednota Elán

údržba hracích plôch, kosenie, kultivácia, oplotenie, ohradenie, šatne. Nákup športových potrieb a športového materiálu, cien, dopravné náklady, úhrada účastníckych
300,00 súťažných poplatkov, štartovné.

19. Klub športového šermu

300,00 Nákup šermiarskeho materiálu, čepelí a ich doplnkov

20. Jazdecký klub ISOKMAN

Zabezpečenie tréningového procesu, nákup prekážkového materiálu pre výuku parkúrového jazdenia na koni (bariéry drevené, kavalety, stojany s príslušenstvom, závesné
300,00 háky, podbariérová podmúrovka)

Štefan Chlebo
21. OZ WANTED tanečná škola

prenájom priestorov, šatní vrátane služieb, štartovné poplatky, celoslovenské a medzinárodné súťaže - ubytovanie, štartovné, doprava, oblečenie,; jarné tanečné sústredenie;
Záverečná show tanečnej školy - prenájom priestorov vrátane služieb, aparatúry, svetelná réžia, nákup cien, propagácia, reklamné predmety. Propagácia a reklama, plagáty,
300,00 reklamné transparenty a predmety, tlač, kopírovanie.

Technická univerzita vo
22. Zvolene

200,00 7. ročník medzinárodnej športovej olympiády pre študentov Univerzít tretieho veku v Európe - ubytovanie pre účastníkov, zabezpečenie tričiek pre účastníkov vrátane potlače

23. "TROSKY Zvolen"

200,00 prenájom telocvične vrátane služieb, ihrísk, cestovné, ubytovanie, strava, nákup cien

SPOLU

71 600,00
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