
Oblasť Typ žiadosti Projekt Dotácia v €

KULTÚRA

"Človek a Umenie " Projekt

"Musica cameráta -zlatý vek gitary"

Koncert a prednáška dvoch nástrojov Hammerklavier 

a gitara.Výťažok z koncertu venujú umelci na opravu 

organu vo Farskom kostole 

700

OZ Radosť Projekt
Celovečerný koncert pod názvom Radostné 

spomienky pre všetkých priaznivcov ľudovej kultúry 

na počesť 15.výročia založenia súboru

959

OZ Kinečko Projekt

Vydanie vinylovej platne k 20.výročiu Pezinskej 

bubnovačky v 3 fázach:               1.výber audio 

záznamu,fotodokumentácia;      2.posunutie audio 

záznamu na úpravu zvukovému 

inžinierovi,strihanie,grafická úprava; 3.výroba 

skúšobných kusov.Daná platňa bude vydaná v 

limitovanom počte , každý kus bude ručne čislovaný, 

vyrobená technológiu DubPlate.

1000

Prevencia AD Projekt

Oživenie verejn.priestoru,podpora 

výrobcov/predajcov,prepájanie lokálnej komunity, 

využitie pouličného priestoru na umenie
1000

Malokarpatský banícky spolok Účasť na
Stretnutie banských miest a obcí Slovenska  4.9.2021

750

SPOLU KULTÚRA 4409

ŠPORT 

Owlie, s.r.o. Projekt

"Spartan Workout Tour Pezinok"

Charitatívna akcia pre začiatočníkov, 

pokročilých.Vyzbierané finančné prostriedky z 

tomboly budú venovaná sociálne slabšej rodine, 

ktorá ma trvalý pobyt v Pezinku

1000

1.Slovenský Futbalgolfový a 

Footgolfový Klub Carpatians Slovakia
Projekt

Súťaž organizovaná s 1.SFGK Carpathians v spolupráci 

so SFGA pre registrovaných a nových  amatérskych 

hráčov z Malokarpatského regiónu 

870

Človek 2.0 Projekt

Motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu 

prostredníctvom pohybových aktivít, článkov, 

receptov, videií a workshopov, prednášky, športové 

podujatia, exhibície.Radi by začali tradíciu 

športového podujatia v predprarku.(zdieľanie 

skúsenosti, zručností)

1000

1.Karate club Pezinok Projekt 

Vianočná súťaž je zameraná  na motiváciu športovcov 

pokračovať ďalej v športovej činnosti. Vedená bude 

profesionálnymi a špičkovými odborníkmi v 

úpolových športoch 

1000

K.O. Karpatský sokol Projekt 

Intenzívne sústredenie pred pretekmi a 

vykonnostnými testami.Deti by absolvovali menšie 

intenzívne sústredenie vždy  2-3 dni pred účasťou na 

pretekoch alebo vykonnostných testoch v rozsahu 

najmenej 3 treningové jednotky na ľade 

1000

Volejbal Tenis Club Projekt
Denné športovo-tenisové tábory pre deti od 6 rokov v 

mesiacovh júl-august 2021
1000

1.Judo club Pezinok Projekt
Letné Judo sústredenie.Športová intenzívna príprava 

spojena s pobytom v prírode
1000

Medialmaster s.r.o. Projekt Street Games 2021 – Memoriál Matúša Vršeka 1000

SPOLU ŠPORT 7870

SOCIÁLNA OBLASŤ:

Centrum soc.služieb Pod Karpatmi Projekt

Aktivizácia klientov na zlepšenie kvality života 

seniorov v zariadení po psychickej traume po 

pandémii koronavírusu 

500

SPOLU SOC.OBLASŤ 500

SPOLU 12779


