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Vyhlasovateľ  
výzvy  

  

Názov projektu Stručný popis projektu Stav realizácie celková 
náročnosť 
projektu 

Výška 
spolufinancov

ania 
MČ 

Nadácia Ekopolis 
 

Program- Nestlé 
pre vodu v krajine 

 
 
 

Čistenie 
Chorvátskeho 

ramena 

Akcia Čistenie Chorvátskeho ramena je 
dobrovoľníckou akciou, ktorú dlhodobo 
organizuje mestská časť Bratislava-Petržalka za 
účelom vyčistenia brehov Chorvátskeho ramena, 
ktoré sa tiahne stredom celej Petržalky. Čistenie 
prebieha formou vyzbierania odpadu z brehov 
a z hladiny, ako aj čistenie dna ramena pomocou 
potápačov. Výstupom tejto akcie býva vyčistenie 
brehov, hladiny a dna od rôzneho odpadu. Akcie 
sa zúčastňujú  žiaci základných škôl, 
dôchodcovia, zamestnanci MSÚ, dobrovoľníci 
z firiem, obyvatelia, dobrovoľný požiarny zbor a  
Slovenský vodohospodársky podnik. 
 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

2500€ 20% 

Nadácia Ekopolis 
 

Program-  
Pohoda za mestom 

Fit kútik 
Draždiak 

 

Začleniť obyvateľov mestskej časti Bratislava  - 
Petržalka do života miestnej komunity 
prostredníctvom trávenia voľného času 
v spoločnom priestore s ostatnými obyvateľmi 
a posilniť medziľudské vzťahy, v športovo 
oddychovej zóne sa môžu stretávať ako seniori 
tak i matky z deťmi a spoločne tak tráviť voľný 
čas. 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

12 000€ 50% 

Nadácia- Ekopolis 
Program- Zelené 

oázy 

Odpočinková 
oáza na 

Budatínskej ulici 
v Petržalke 

Zeleň, ktorá bola vysadená na Budatínskej ulici 
okrem biologickej a estetickej funkcie plní aj 
funkciu rekreačnú a odpočinkovú a tak lepšie 
slúži obyvateľom Petržalky. Bude tu potrebné ešte 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

6003 € 16.71% 



 

 

doplniť niekoľko stromov, vytvoriť záhon 
z kvitnúcich trvaliek a umiestniť na okraje 
zelených plôch 6 ks lavičiek a 3 ks odpadkových 
košov. 

Nórsky finančný 
mechanizmus 

Námestie 
hraničiarov 

Cieľom projektu je zvýšenie estetickej úrovne 
priestoru  prostredníctvom prírodných prvkov. 
Rekonštrukciou dôjde k zjednoteniu povrchu 
chodníkov, k zníženiu spevnených plôch a 
vytvoreniu nových zelených plôch. Nové 
umiestnene spevných plôch je navrhované tak, 
aby došlo v najmenšej miere k likvidácií 
existujúcich stromov.  Do parku bude vysadených 
ďalších niekoľko typov zelene - trvalkové záhony, 
pásová výsadba tzv. bariérová výsadba a 
odrastené stromy. 

Projekt je 
v procese 

schvaľovania 
200 000 € 15% 

Rada vlády DR pre 
prevenciu 
kriminality 

Viac kamier 
menej kriminality 

= bezpečná 
Petržalka 

Vybrané lokality na území MČ Bratislava- 
Petržalka sa vyznačujú zvýšenou mierou páchania 
trestnej činnosti a narušovaním verejného 
poriadku. Na týchto frekventovaných miestach je 
potrebné zvýšiť a udržať  verejný poriadok, 
bezpečnosť a ochranu obyvateľov, nakoľko ide 
o miesta, ktoré sa vyznačujú zvýšenou 
koncentráciou ľudí.  

Projekt je 
v procese 

schvaľovania 
40 500,80 € 10% 

 Fond GSK  
Program -Zelená 

pre seniorov 
Kráčajme spolu 

Zakúpenie trekingových palíc pre seniorov pre 
aktívne trávenie voľného času v prírode. Podpora 
seniorov v ich myšlienke aktívneho trávenia 
voľného času v prírode a zvýšenou pohybovou 
aktivitou, čo by prinieslo pozitívny výsledok 
v zlepšení ich zdravotného stavu, nadviazania 
kontaktov a proces socializácie s ostatnými 
občanmi. 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

2 400,00€ 0% 



 

 

Ministerstvo 
zahraničných vecí 

a európskych 
záležitostí SR- 

Podpora a ochrana 
ľudských práv a 

slobôd 

„Osudy židov na 
Slovensku v 
období rokov 
1938-1945“ 

Projekt „Osudy židov na Slovensku v období 
rokov 1938-1945“ je určený pre žiakov 9. 
Ročníkov ZŠ., je zameraný na problematiku 
predchádzania všetkým formám diskriminácie 
rasizmu a xenofóbie.  
Na základe uvedeného bude  projekt významným 
obohatením vzdelávacích oblastí v podmienkach 
každej z participujúcej ZŠ. 

Projekt je 
v procese 

schvaľovania 
6 967.58€ 5.4% 

Nadácia Slovenskej 
sporiteľne- 

otvorený grantový 
program 2014 

Sociálna výdajňa 

Výmena okien v priestoroch sociálnej výdajne v 
dome na Rovniakovej ul. č. 12, Bratislava, ide o 
nebytové priestory. Je určená pre ekonomicky 
slabých obyvateľov s trvalým pobytom v 
Petržalke, ktorí sa nie vlastnou vinou, ale z 
dôvodu súčasného nastavenia sociálneho 
finančného systému ocitli vo finančnej tiesni. 

Projekt je 
v procese 

schvaľovania 
11 214,77€ 7.62% 

Ministerstvo 
financií Slovenskej 

republiky 

Odstránenie škôd 
spôsobených 

požiarom na ZŠ 
Turnianska 10, 

Bratislava- 
Petržalka 

Odstránenie škôd spôsobených požiarom na 
ZŠ Turnianska 10, Bratislava- Petržalka. Príčinou 
požiaru bol zvýšený prechodový odpor 
v elektrickej zásuvke. Predmetná učebňa je 
využívaná ako chránená dielňa, Združením na 
pomoc ľudom s mentálnym postihnutím, umožniť 
im všestranný individuálny rozvoj, udržiavať 
a ďalej rozvíjať ich vedomosti a zručnosti. 
Poskytnutá dotáciu bude využitá na výmenu okien 
a rekonštrukciu elektroinštalácie v učebni a na 
chodbe zasiahnutej požiarom.  
 
 

Projekt je 
v procese 

schvaľovania 
36 700,00€ 10% 



 

 

Ministerstvo práce, 
soc. Vecí a rodiny 
projekt: Rozvoj 

sociálnych služieb 

Denné centrum 
na Osuského ulici 

Zvýšenie komfortu trávenia voľnočasových 
aktivít seniorov v dennom centre, zvýšenie ich 
bezpečnosti a predchádzanie možným 
sekundárnym zdravotným problémom. V rámci 
aktivity zabezpečíme výmenu starého nábytku 
a podlahových krytín. 

Projekt bol 
podporený 

1 000,00€ 10% 

SPP spoločne 
Outdoorový fit 

kútik 

Naším zámerom je vybudovanie outdoorového fit 
kútika  pre širokú skupinu obyvateľstva 
s exteriérovými cvičebnými prvkami. Outdoorový 
fit kútik bude vsadený do existujúcej oddychovej 
zóny, v tesnej blízkosti jazera Veľký Draždiak. 
Projektom vytvoríme inovatívny voľnočasový  
priestor, ktorý bude na dosah pre všetkých a  
prispeje skvalitneniu života obyvateľov.  
Sekundárnym cieľom je  zaktivizovanie komunity 
a nadviazanie spolupráce pri realizácii projektu. 
  

Projekt nebol 
podporený 
(nedostal 

dostatok hlasov 
od občanov) 

6000,00€ 15% 

Nadácia Orange 
„Reťaz 

skúseností - Most 
generácií“ 

Mestská časť  Bratislava – Petržalka v spolupráci 
s Nadáciou Orange pripravila v roku 2012 
inovatívny projekt prepojenia seniorov a detí 
s názvom „Reťaz skúseností - Most generácií“.  
Počas realizácie projektu  sme sa snažili 
o neformálne prepojenie mladej generácie 
a seniorov prostredníctvom zážitkových aktivít a 
podujatí. Aktivity boli smerované k tomu, aby 
deti naučili seniorov novinkám doby a aby seniori 
odovzdali skúsenosti deťom. Na základe 
výborných skúseností  a mnohých pozitívnych 
ohlasov na projekt z roku 2012 by sme chceli 
v projekte pokračovať aj v roku 2014. 
 

Projekt nebol 
podporený  

2000,00€ 0% 



 

 

Audiovizuálny fond 
Digitalizácia 
Artkina za 
zarkadlom 

Súčasná technická úroveň premietania 
a dostupnosť titulov si  vyžaduje digitalizáciu. 
Medzi ciele projektu patri, zachovanie alternatívy 
voči komerčným kinám a umožniť pokryť široký 
dopyt po školských predstaveniach. Taktiež 
ponúknuť divákovi komfort a kvalitu, zvýšiť 
počet predstavení a rozšíriť ponuky filmov.  

Projekt je 
v procese 

schvaľovania  
45 189,00 0% 

Environmentálny 
fond 

Skvalitnenie 
zberných 

procesov v rámci 
separovaného 
komunálneho 

odpadu v 
Petržalke 

Predmetom realizácie projektu je rozšírenie počtu 
veľkoobjemových kontajnerov a zberných 
vozidiel. Kontajneri budú určené pre tabuľkové 
sklo, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 
drobný odpad a iný domový objemný odpad bude 
rozmiestnený po mestskej časti  podľa 
pravidelného harmonogramu. Zberné vozidlá 
zabezpečia zvoz vyseparovaného odpadu do 
zberného dvora. Nadúrovňová váha bude slúžiť na 
váženie zvážaného odpadu.  

Projekt bol 
schválený 

50 000 € 5% 

 

 

 

 

 

 

 


