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Prehľad žiadostí o NFP 
1Q 2016 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka - oddelenie projektového riadenia 

Obdobie: 2013 - 2016 

P.č. 
Vyhlasovateľ  

výzvy 
Názov projektu 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Stručný popis projektu 
Výška 

požadovanej 
dotácie 

Výška 
schválenej 

dotácie 

Stav 
realizácie 
projektu 

Rok 2013 

1. 
Rada vlády DR 
pre prevenciu 
kriminality 

Viac kamier 
menej 

kriminality = 
bezpečná 
Petržalka 

 
 
 

28.11.2013 

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.  

40 500,80 € 28 000,- € 
Projekt bol 

zrealizovaný 
v 2015 

Rok 2014 

2. 

Nadácia 
Ekopolis 

 
Program: 
Pohoda za 
mestom 

 
Fit kútik 
Draždiak 

 

8.1.2014 

Vybudovaním  športovo-oddychovej zóny na 
Veľkom Draždiaku sme chceli umožniť 
obyvateľom tráviť voľný čas spoločne. Cieľom 
projektu bolo teda začleniť obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Petržalka do života miestnej 
komunity prostredníctvom trávenia voľného času 
v spoločnom priestore s ostatnými obyvateľmi 
a posilniť tak medziľudské vzťahy.  

12 000,- € - 

Projekt nebol 
podporený  

(dôvod 
neuvedený) 

3. 

Nadácia 
Ekopolis 

 
Program: 

Nestlé pre vodu 
v krajine 

 

Čistenie 
Chorvátskeho 

ramena 
7.2.2014 

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 

2 500,- € - 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 
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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.  

4. 

Ministerstvo 
zahraničných 

vecí 
a európskych 
záležitostí SR 

Program: 
Podpora 

a ochrana 
ľudských práv 

a slobôd 

Osudy židov na 
Slovensku v 

období rokov 
1938-1945 

 
4.3.2014 

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

6 967,58 € - 

Projekt nebol 
podporený 
(z  dôvodu 
vyčerpania 

disponibilnýc
h zdrojov) 

5. 

Ministerstvo 
práce, 

sociálnych vecí 
a  rodiny SR 

 

Rozvoj 
sociálnych 
služieb v 

Dennom centre 
na Osuského 

ulici 

23.1.2014 

Cieľom projektu je zvýšenie komfortu trávenia 
voľno časových aktivít seniorov v dennom centre, 
zvýšenie ich bezpečnosti a predchádzanie 
možným sekundárnym zdravotným problémom. 
V rámci projektu zabezpečíme výmenu starého 
nábytku a podlahových krytín. 

12 780,- € 1 000,- € 
Projekt bol 

zrealizovaný 

6. 
Ministerstvo 
financií SR 

Odstránenie 
škôd 

spôsobených 
požiarom na ZŠ 
Turnianska 10, 

Bratislava- 
Petržalka 

24.3.2014 

Cieľom projektu malo byť odstránenie škôd 
spôsobených požiarom na ZŠ Turnianska, 
Predmetná poškodená učebňa je využívaná ako 
chránená dielňa, ktorú využíva Združenie na 
pomoc ľudom s mentálnym postihnutím, ktorým  
sme chceli umožniť všestranný individuálny 
rozvoj, udržiavať a ďalej rozvíjať ich vedomosti 
a zručnosti. 
Poskytnutá dotáciu by bola využitá na výmenu 
okien a rekonštrukciu elektroinštalácie v učebni 
a na chodbe zasiahnutej požiarom.  

12 129,30 € - 
Projekt nebol 
podporený 
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7. SPP spoločne Outdoorový fit 
kútik 

28.4.2014 

Naším zámerom malo byť vybudovanie 
outdoorového fit kútika  pre širokú skupinu 
obyvateľstva s exteriérovými cvičebnými 
prvkami. Outdoorový fit kútik by bol  vsadený do 
existujúcej oddychovej zóny, v tesnej 
blízkosti jazera Veľký Draždiak. Projektom sme 
chceli  vytvoriť inovatívny voľno časový  priestor, 
ktorý by bol  na dosah pre všetkých obyvateľov a 
prispel by tak k skvalitneniu života obyvateľov.  
Sekundárnym cieľom malo byť zaktivizovanie 
komunity a nadviazanie spolupráce pri realizácii 
projektu. 

6 000,- € - 

Projekt nebol 
podporený 
(nedostal 
dostatok 
hlasov od 
občanov 

prostredníctv
om on-line 
hlasovania) 

8. Nadácia 
Orange 

Reťaz skúseností 
- Most generácií 

5.5.2014 

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 sme chceli 
v projekte pokračovať aj v roku 2014 uchádzaním 
sa o grant z Nadácie Orange. 

2 000,- € - 
Projekt nebol 
podporený 

9. 
Audiovizuálny 

fond 

Digitalizácia 
Artkina za 
zrkadlom 

16.5.2014 

Súčasná technická úroveň premietania 
a dostupnosť titulov v Artkine za zrkadlom v DK 
Zrkadlový háj si  vyžaduje digitalizáciu. Medzi 
ciele projektu patrí zachovanie alternatívy voči 
komerčným kinám a umožniť pokryť široký dopyt 
po školských predstaveniach. Projektom tiež 
chceme divákovi zabezpečiť komfort a kvalitu 
a tým  zvýšiť počet predstavení a rozšíriť ponuky 
filmov. 

45 189,- € 30 000,- €  
Projekt bol 

zrealizovaný 
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10. Environment. 
fond 

Skvalitnenie 
zberných 

procesov v rámci 
separovaného 
komunálneho 

odpadu 
v Petržalke 

 
(projekt MP 

VPS Petržalka) 

21.1.2014 

Predmetom realizácie projektu je nákup 
veľkoobjemových kontajnerov pre zberný dvor. 
Kontajnery budú určené pre tabuľkové sklo, 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, drobný 
odpad a iný domový objemný odpad. Kontajnery  
budú rozmiestnené po mestskej časti  podľa 
pravidelného harmonogramu.  
V rámci daného projektu bude tiež zaobstaraná  
nadúrovňová váha, ktorá bude slúžiť na váženie 
zvážaného odpadu. Projektom chceme dosiahnuť 
skvalitnenie procesu separovania a nakladania 
s komunálnym odpadom.  

50 000,- € 50 000,- € 
Projekt bol 

zrealizovaný 

11. 

Slovenská 
sporiteľňa 

 
Program: 
Otvorený 
grantový 

program 2014 

Sociálna výdajňa 10.7.2014 

Hlavným cieľom projektu je výmena okien, dverí 
a montáž horizontálnych žalúzií, čím prispejeme 
k  vysokej úspore energií na vykurovanie 
priestorov. Výmenou okien sa tiež v letných 
mesiacoch zamedzí prehrievaniu priestorov.  

2 000,- € 2 000,- € 
Projekt bol 

zrealizovaný 

12. 
Environmentál

ny fond 
 

Rekonštrukcia 
strechy na ZŠ 
Černyševského 8 

25.7.2014 

Do výzvy „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania“ sme sa zapojili s projektom 
Rekonštrukcia strechy pavilónu B4  so zateplením 
a výmenou strešných svetlíkov na ZŠ 
Černyševského. Hydroizolačná krytina strešného 
plášťa je po svojej životnosti a neplní riadne svoju 
funkciu z hľadiska hydroizolačnej techniky čo má 
vplyv na životnosť nosnej strešnej konštrukcie. Po 
zohľadnení všetkých faktorov plánujeme 
odstránenie porušených častí komínov 
a vykonanie očistenia a vyrovnania pôvodného 
povrchu strešnej konštrukcie. Následne položiť 
novú tepelnoizolačnú vrstvu.  

141 022,91 € - 
Projekt nebol 
podporený 

13. Environment. 
fond 

Rekonštrukcia 
strechy na ZŠ 

25.7.2014 
Hydroizolačná krytina strešného plášťa po svojej 
životnosti a neplní riadne svoju funkciu z hľadiska 

94 685,69 € - 
Projekt nebol 
podporený 
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Turnianska 10 hydroizolačnej techniky, čo má vplyv na životnosť 
nosnej strešnej konštrukcie. Tento stav vážne 
ovplyvňuje tepelnú techniku aj energetickú 
náročnosť objektu. Naším cieľom je rekonštrukcia 
strechy pavilónu A1, A2 a B2 nad I. NP na ZŠ 
Turnianska.  

14. Environment. 
fond 

Rekonštrukcia 
strechy na ZŠ 
Prokofievova 5 

25.7.2014 

Hydroizolačná krytina strešného plášťa je po 
svojej životnosti, čo má vplyv na životnosť nosnej 
strešnej konštrukcie. Povlaková krytina na 
zvislých stenách a komínoch je nevyhovujúca. 
Tento stav ovplyvňuje tepelnú techniku aj 
energetickú náročnosť objektu. Naším zámerom je 
rekonštrukcia strechy pavilónu B1 a B2 so 
zateplením na ZŠ Prokofievova 5.  

77 474,05 € - 
Projekt nebol 
podporený 

15. 

Úrad vlády SR 
Program: 
Podpora 

rozvoja športu 
na rok 2014 

Revitalizácia 
športového 

areálu Holičská 
18.9.2014 

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia 
jestvujúceho športového areálu Holíčska. Cieľom 
projektu je  obnova športových plôch, obnova 
športových zariadení, oprava multifunkčného 
ihriska ako aj obnova mobiliáru. Projektom 
chceme dosiahnuť celkové zvýšenie úrovne celého 
športového areálu. 

152 360,- € - 
Projekt nebol 
podporený 

16. Raiffeisen 
banka 

Osadenie 
cyklistických 

stojanov 
16.9.2014 

Na základe možnosti poskytnutia grantu 
z Raiffeisen banky sme sa uchádzali o pridelenie 
dotácie na projekt „Osadenie cyklistických 
stojanov v mestskej časti Bratislava-Petržalka“. 
Cyklistické stojany budú osadené pred budovami 
občianskej vybavenosti. Stojany budú ponúkať 
bezpečné uzamknutie bicykla, čo v praxi znamená 
uzamknutie rámu a kolesa súčasne. 

2 000,- € 2 000,- € 

Projekt bol 
zrealizovaný, 
zrealizovaný 

v 2014 

17. 
Rada vlády SR 
pre prevenciu 
kriminality 

„Bezpečný 
a dôstojný život 
pre seniorov“ 

15. 12. 2014 

Cieľom projektu je zvýšenie kvality života 
a bezpečnosti seniorov prostredníctvom 
preventívnych aktivít v snahe chrániť ich pred 
kriminálnou činnosťou a protispoločenskému 
správaniu často páchanému na uvedenej skupine 
občanov mestskej časti. Ciele budú realizované 

 5 800,- € 5 800,- € 

Projekt bol 
podporený, 

zrealizovaný 
v 2015 
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preventívnou kampaňou, šírením osvety 
a informovanosti seniorov, dvomi tematickými 
prednáškami. 

Rok 2015 

18. 

Ministerstvo 
zahraničných 

vecí 
a európskych 

záležitostí. 

Osudy židov na 
Slovensku v 

období rokov 
1938-1945 

19.2.2015 

Projekt „Osudy židov na Slovensku v období 
rokov 1938-1945“ je určený pre žiakov 9. 
ročníkov základných škôl. Zameriava sa na 
problematiku predchádzania všetkým formám 
diskriminácie rasizmu a xenofóbie. Cieľom 
projektu je významne obohatiť vzdelávacie oblasti 
participujúcich základných škôl. 

7 678,- € - 
Projekt nebol 
podporený 

19. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a 
športu 

Slovenskej 
republiky 

Rekonštrukcie 
materskej školy 
na Vyšehradskej 

ul. 
 

25. 2.2015  

V rámci projektu žiadame o poskytnutie dotácie 
na financovanie rekonštrukcie budovy 
a vybudovanie zariadenia školského stravovania 
v budove pôvodnej materskej školy na 
Vyšehradskej ulici v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
 

360 000,-€ 400.000,-€ 

Projekt je 
v prípravnej 

fáze 
realizácie 

20. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a 
športu 

Slovenskej 
republiky 

Rozšírenie 
kapacity 

materskej školy 
na Macharovej ul. 

25.2.2015 

V rámci projektu žiadame o poskytnutie dotácie na 
financovanie  rekonštrukcie miestností na vytvorenie 
dvoch nových tried v budove súčasnej materskej školy 
na Macharovej ulici v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 

150 000,- € - 
Projekt nebol 
podporený 

21. 

Ministerstvo 
financií 

Slovenskej 
republiky 

Oprava povrchu 
časti 

komunikácie III. 
triedy na 

Mánesovom 
námestí 

31.3.2015 

V rámci projektu žiadame o poskytnutie dotácie na 
opravu povrchu časti komunikácie III. triedy na 
Mánesovom námestí o výmere 900 m2. Povrch 
komunikácie je poškodený z dôvodu veku a 
následkom  poveternostných vplyvov.  

13 500,- € - 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 
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22. 
Úrad vlády 
Slovenskej 
republiky 

„Multifunk čné 
ihrisko v areáli 
základnej školy 

Nobelovo 
námestie“ 

18.5.2015 

Hlavný cieľom projektu je vytvorenie nových 
možností rozvoja športu vybudovaním nového 
multifunkčného ihriska, ktoré bude slúžiť nielen 
žiakom ZŠ Nobelovo námestie, ale i širokej 
verejnosti. 
 

74 031,28 € - 

Projekt  nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

23. 

Spoločnosti 
TIPOS, 

Národnej 
lotériovej 

spoločnosti, a.s. 

„Krá čajme spolu“ 20.5.2015 

Hlavným cieľom projektu "Kráčajme spolu" je 
snaha ponúknuť seniorom žijúcim v mestskej  
časti Bratislava-Petržalka  inovatívne možnosti 
využívania voľnočasových aktivít v prírode,  
ktoré majú pozitívny vplyv na ich zdravotný a 
sociálny stav. 
 

2 280,- € - 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

24. 

Spoločnosti 
TIPOS, 

Národnej 
lotériovej 

spoločnosti, a.s. 

„Digitalizácia 
obecných kroník“ 

20.5.2015 

Hlavným cieľom projektu "Digitalizácia obecných 
kroník" je snaha o zachovanie historického a 
kultúrneho dedičstvo predchádzajúcich generácii. 
Mestská časť Bratislava-Petržalka chce  
zabezpečiť  uchovanie obecných  kroník  formou  
digitalizácie,  teda  oscanovania  existujúcich  
rukou  písaných pôvodných textov kroník. 
Následne chceme digitalizované kroniky zverejniť 
a sprístupniť širokej verejnosti na webovom  sídle  
mestskej  časti. 
 

1 223,80 € - 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 

25. 
Bratislavského 
samosprávneho 

kraja 

„Oprava 
komunikácie pri 
bytovom dome 

Beňadická“ 

15.6.2015 

Mestská časť Bratislava-Petržalka zamýšľa 
v rámci realizácie projektu „Oprava komunikácie 
pri bytovom dome Beňadická“ opravu miestnej 
komunikácie III. triedy, ktorá je v správe mestskej 
časti. Opravovaná plocha je súčasťou parkoviska 
lokálneho významu s počtom parkovacích miest 
66. 
 

24 804,80 € 24 804,80 € 

Projekt bol 
podporený, 

zrealizovaný 
v 2015 
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26. 
Bratislavský 
samosprávny 

kraj 

„Spoluprácou k 
rozvoju“ 

15.6.2015 

Cieľom projektu je spolupráca mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a  občianskymi združeniami 
v oblasti športu a kultúry  rozvíjať možnosti 
aktívneho trávenia voľné času obyvateľov. 
Spolupráca s občianskym združením  BSC 
Bratislava podporuje športové projekty zamerané 
na pohybový rozvoj detí a mládeže a v oblasti 
kultúry s občianskym združením Art Design 
Project, o.z.  plánuje vytvoriť „ Kultúrny 
inkubátor“, ktorý by podporil kultúrno - 
spoločenské a sociálne aktivity. 
 

52 861,20 € 52 197,20 € 

Projekt bol 
podporený, 

zrealizovaný 
v 2015 

27. Environmen-
tálny fond 

„Sanácia miest s 
nezákonne 

umiestneným 
odpadom“ 

16.7.2015 

Cieľom projektu je odstránenie vybraných nezákonne 
umiestnených skládok odpadu na území mestskej časti. 
Vo všetkých prípadoch sanácie dôjde k odstráneniu 
environmentálnych záťaží. Zníži sa riziko 
kontaminácie pôdy a okolia skládok možnými 
nebezpečnými látkami. Po odstránení skládok dôjde 
k zlepšeniu životných podmienok vzrastlej vegetácie 
a fauny. 
 

49 454,- € 36 145,17 € 

Projekt bol 
podporený,  

zrealizovaný 
v 2015  

28. 

Nadácia TESCO 
prostredníctvom  

Nadácie 
PONTIS 

„Rekonštrukcia 
detského ihriska 

na Znievskej 
ulici“ 

21.7.2015 

Cieľom projektu je rekonštrukcia ihriska, podpora 
komunity a revitalizácia a humanizácia životného 
prostredia. V rámci projektu si mestská časť 
Bratislava-Petržalka kladie zacieľ rekonštrukciu 
zanedbaného detského ihriska na Znievskej ulici.  
Detské ihrisko na Znievskej ulici bolo ciele ponechané 
na dožitie a jeho stav je neuspokojivý. V dôsledku 
uvedeného vznikla v okolí Znievskej ulice občianska 
iniciatíva a ihrisko následne zvíťazilo v on-line 
hlasovaní obyvateľov o vyčlenení financií 
z participatívneho rozpočte v oblasti detských ihrísk na 
rekonštrukciu detského ihriska na Znievskej ulici. 
Mestská časť rozhodla o jeho znovuobnovení. 
 

3 000,- € - 

Projekt nebol 
podporený 

(dôvod 
neuvedený) 



9 

 

 
Vypracoval: Oddelenie projektového riadenia,  
V Bratislave, dňa  9.3.2016 

29. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a 
športu 

Slovenskej 
republiky 

„Rekonštrukcie 
materskej školy 

na 
Krásnohorskej 

ulici “  

28.7.2015 

Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy MŠ 
a vybudovanie školskej jedálne v budove 
pôvodnej materskej školy na Krásnohorskej ulici 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

380 000,- € - 

Projekt nebol 
podporený 
(dôvod – 
nesplnená 

požiadavka 
vzťahu 

k nehnuteľ-
nosti) 

30. 
Ministerstva 

práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 

„Nákup vozidla 
pre Stredisko 

sociálnych 
služieb“ 

28.12.2015 

 
Cieľom projektu je zakúpenie osobného 
motorového vozidla s izotermickou vložkou pre 
Stredisko sociálnych služieb Petržalka v snahe 
skvalitnenia prepravy obedov, skrátenia času 
rozvozu, zabezpečenia dodržania hygienických 
noriem pre prevoz stravy a potravín pre väčší 
počet klientov. 
 

14 796,- € - 
Projekt je v  

procese 
schvaľovania 

Rok 2016 

31. 

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a 
športu 

Slovenskej 
republiky  

Rozvoj výchovy 
a vzdelávania 

žiakov v oblasti 
telesnej 

a športovej 
výchovy formou 

dostavby, 
rekonštrukcie 
alebo výstavby 
novej telocvične 
a na vybavenie 

telocvične 

04. 03. 2016 

 
Cieľom je rekonštrukcia a zabezpečenie nového 
vybavenia telocviční na ZŠ Budatínska 61, ZŠ 
Holíčska 50, ZŠ Dudova 2 a ZŠ Gessayova 2.  

205 000 € - 
Projekt je 
v procese 

schvaľovania 


