ŽIADOSŤ
o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti
v zmysle VZN č. 7/2015 o poskytovaní účelových finančných dotácií
1. Základné údaje o žiadateľovi
Meno alebo názov:
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa
Adresa trvalého pobytu alebo sídlo:
Haanova 28, 851 06 Bratislava
Telefón/Fax:
E-mail:
WWW stránka:
0949 428 239
martina.tvrdonova@bilgym.sk
www.bilgym.sk
IČO: 30848008
Bankové spojenie (názov banky, číslo a názov účtu): 2947005372/1100
Meno a kontakt štatutárneho zástupcu organizácie:
Dušan Jaura, riaditeľ, dusan.jaura@bilgym.sk, 0903 971 519
Meno a kontakt osoby zodpovednej za realizáciu projektu / činnosti:
Blanka Antalová, blanka.antalova@bilgym.sk
Martina Tvrdoňová, martina.tvrdonova@bilgym.sk
Stručný opis činnosti organizácie:
Naša škola bola založená v r. 2002. Gymnázium stojí na 3 pilieroch: AKADEMICKÝ HODNOTOVÝ - MEDZINÁRODNÝ. Každý z nich je rovnako dôležitý. Našou víziou je pre našu
krajinu vychovať hodnotovo orientovaných ľudí s kvalitným vzdelaním pripravených viest túto
krajinu.
Študentov vedieme k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti. Záleží na tom, aby poznali zmysel
pravých hodnôt, preto sa aj oni osobne podieľali na obnove okolia počas leta a jesene 2015.
Každoročne počas zimy rozdávajú jedlo ľuďom bez domova, chodievajú medzi deti s autizmom,
zúčastňujú s zbierky „Lienka“ na pomoc starým ľuďom. V apríli pracovali v dedine Dobrá Voda na
odstránení smetiska, upravovali okolie kaštieľa Planinka. Na našej škole nájdete šikovných študentov,
študentov s poruchami učenia, či so svalovou dystrofiou.
Do budovy na Haanovej 28 v Petržalke, ktorá bola v tom čase v dezolátnom stave, sme sa
presťahovali v lete 2015 v snahe dať príležitosť viacerým študentom študovať na škole a tiež vytvoriť
priestor pre realizáciu aktivít zameraných na rozvoj charakteru a osobnosti mladých ľudí. Budovu, v
ktorej sa nachádzame vlastní Bratislavský samosprávny kraj. Uznesením č. 11/2015 zo dňa
20.02.2015, nám Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo prenájom budovy na
obdobie 25 rokov. Budova sa nachádzala v havarijnom stave. Stojí nás to nemalé sily a prostriedky
dať ju do stavu, aby zodpovedala aspoň hygienickým normám.
Gymnázium v súčasnosti navštevuje 293 študentov v dennej forme štúdia. Od 1.9.216 sa počet
študentov zvýši na 386 študentov. V horizonte troch rokov počet žiakov narastie na cca 450.
V jednom z blokov budovy gymnázia sídli v súčasnosti ZŠ Felix, ktorú navštevuje 70 detí a využíva
ihrisko na vyučovanie v exteriéri a v rámci školského klubu detí v poobedných hodinách na
športovanie detí na betónových plochách, hry na zatrávnených a hlinových plochách.
Školský dvor využívame v obmedzenej miere v rámci výučby telesnej výchovy, najmä na basketbal.
Povrch dvora/ športoviska je podľa vyjadrenia pedagógov v zlom stave a hrozí úraz.
Náš zámer obnoviť školský dvor/ športovisko vlastnými silami v spolupráci s okolitou komunitou
veľmi je prirodzenou súčasťou nášho snaženia. Doposiaľ sme zorganizovali 10 brigád, na ktorých sa
zúčastnilo cca 83 rodičov a študentov.

2. Popis projektu / činnosti
Popis projektu alebo činnosti, ktoré majú byť predmetom podpory:
Predmetom projektu je revitalizácia areálu školského dvora/ športoviska. Nižšie uvádzame
vizualizáciu výsledného stavu zveľadeného priestoru v budúcnosti.
Vzhľadom na nákladnosť projektu sme revitalizáciu celého priestoru naplánovali na niekoľko fáz.
Táto žiadosť sa týka revitalizácie 1. fázy, t.j. obnovy plochy dvora/ športoviska. Túto fázu nie je
možné rozdeliť na viac etáp, preto vás prosíme o pomoc a podporu.
Oplotené multifunkčné ihrisko bude slúžiť na širšie spektrum pohybových hier: futbal, tenis, volejbal,
hádzaná. Časť asfaltového ihriska navrhujeme ponechať na streetball. Vonku bude možné realizovať
workout. Trávnik v zadnej časti bude vhodný na futbal a frisbee. Máme zámer aj o vytvorenie
komunitnej záhradky v areáli školského dvora.
V altánku (odstrániteľná stavba) chceme realizovať vyučovanie prírodovedných predmetov. Zároveň
bude dôležité doplniť mobiliár – lavičky a smetné koše.
Mimo asfaltovej plochy a medzi stromami chce Mestská časť Petržalka vytvoriť priestor na hracie
prvky pre deti ZŠ. V tomto bode sú naše plány v absolútnom súlade so zámerom mestskej časti
vybudovať v rámci areálu školského dvora detské ihrisko.
Po ukončení celého projektu, bude možné priestor využívať v oveľa väčšej miere v rámci
výučbového procesu, športových krúžkov a školského klubu detí, ako aj obyvateľmi okolitých domov
a širokou verejnosťou.

Priestor bol viac ako 6 rokov opustený. Je zanedbaný. Našou túžbou je obnoviť ho SPOLOČNE S
MIESTNYMI OBYVATELMI, NAŠIMI ŠTUDENTMI, RODIČMI A UČITEĽMI. OBNOVA
ŠPORTOVISKA JE VZÁCNOU PRÍLEŽITOSŤOU PRE ZOZNÁMENIE SA s KOMUNITOU a
PRE SPOLUPRÁCU NA SPOLOČNOM DIELE.
Areál školského dvora/ športovisko chceme obnoviť aj so zámerom, že chceme byť DOBRÝM
SUSEDOM! Aby ľudia v okolí boli radi, že tu sme. Sami priestor využívali a tiež chránili. Chceme
ho zveľadiť – starať sa o neho – udržiavať – priniesť úžitok aj miestnym ľuďom - príp. do jeho
obnovy zapojiť aj obyvateľov okolitých domov. Športovisko JE a ZOSTANE verejne dostupným
priestorom, ku ktorému majú prístup obyvatelia miestneho sídliska, žiaci susedného gymnázia na
Pankuchovej ul., či ZŠ Felix a naši študenti.
Miesto, na ktorom sa má projekt alebo činnosť uskutočniť:
Ulica: Haanova 28
Pozemok je vo vlastníctve MČ
Bratislava - Petržalka.
Ide o Pozemok parc. č.: 347
(parcela registra C o výmere
46.746 m2, zastavané plochy
a nádvoria, zapísaná na LV č. 4550
v prospech
Mestskej
časti
Bratislava – Petržalka) konkrétne
jeho časť o rozlohe cca 5.000 m2
(viď mapa), konkrétne o školský
dvor priľahlý k budove Gymnázia
C.S.Lewisa.
Účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť :
OBNOVA PLOCHY ŠKOLSKÉHO DVORA/ŠPORTOVISKA
Druh športoviska: multifunkčné (volejbal, tenis, malý futbal, basketbal nohejbal, v zimnom období
možnosť zaľadnenia)
Rozmer: 34*18 m = 612 m2
Športový povrch: UT-15-20mm, certifikovaný, zdravotné nezávadný materiál: polyetylén, vlákno:
fibril, monofilament, curly alebo kombinácia vlákien
Dĺžka vlákna: 15-20+2 mm
Min.váha UT celkom:2100g/m2
Hodnota Dtex: od 6600, počet vpichov na m2: min.20100
Prípustnosť vody: min 67 l/min/m2

Vybraný povrch je lacnejší ako keby sme na
plochu nanášali opäť asfalt. Je to preto, že
existujúci asfalt nemusíme odstrániť zaplatiť jeho odvoz - recykláciu. Existujúci
asfalt môžeme na ploche ponechať a naniesť
na neho nový zdravotne (pre kĺby) vhodnejší
povrch než asfalt.
Areál zostane dostupný verejnosti. Môžu ho
využívať aj obyvatelia okolitých domov
a široká verejnosť na športové a oddychové
aktivity.
Verejnosti ho ponecháme dostupným i napriek oploteniu, ktoré plánujeme realizovať v neskorších
fázach. Po umiestnení oplotenia, pri vstupe do areálu bude tabuľa s info a kontaktom, kde si možno
vyzdvihnúť kľúče (na recepcii školy, resp. u vrátnika, ktorý je v budove školy 24 hodín.)
V súčasnosti areál školského dvora tvorí asfaltové ihrisko o rozmeroch cca 50x32m. Využívame ho
v takej miere v akej sa to dá. Asfalt o hrúbke cca 3 cm je vyliaty na betónovom podklade. Asfalt je
popraskaný, miestami vydutý a poprerastaný trávou. Po bokoch ihriska sú osadené konštrukcie
s basketbalovými košmi. 3 ks sa zachovali, 1 ks chýba. Na kratších stranách ihriska bolo osadené
oplotenie, ktoré je v súčasnosti zdevastované a neplní svoju funkciu. Na dlhších stranách sú osadené
betónové „pätky“. V areáli nie je osadený žiadny mobiliár - lavičky ani smetné koše.
Všetky plánované úpravy areálu školského dvora majú charakter odstrániteľných prvkov a stavieb,
nebude nutné premiestňovať ani rozširovať existujúce siete.
Tiež ihrisko slúži ako zhromaždisko osôb pri evakuácii budovy pre obe školy - Gymnázium
C.S.Lewisa a ZŠ Felix.
Školský dvor využívajú aj deti zo susednej ZŠ Felixa, školský klub detí v poobedňajších hodinách,
naši študenti a učitelia.
Časový harmonogram použitia dotácie :
Fáza
1.fáza:
Marec –
August 2016

2.fáza:
August –
November

Aktivita
- oprava časti
asfaltovej plochy
(34x18m) a jej
pretransformovanie
na multifunkčné
ihrisko, vrátane
oplotenia a osadenia
pätiek športového
náradia

Náklady

- osadenie drevených
hracích prvkov pre
deti vo veku 6 a viac
rokov (z príspevku
MČ Petržalka)
- dodávka a montáž
športového náradia:
vytýčenie a výkop

5.000,- Eur

30.362,48- Eur

3.531,60,-Eur

Zdroj
Z dotácie MČ
Bratislava – Petržalka
vo výške 13 073,- Eur
+ 12.700 Eur – granty
+ cca 3.000 – 5.000,Eur prisľúbené
prostriedky z 2%
z dane, zapojenie
dobrovoľníkov do
obnovy v rámci
projektu „Naše mesto“
Príspevok z rozpočtu
MČ Petržalka

Stav

Z grantov, 2% z dane,
darov rodičov
Bilingválneho

plánované

rozpracované

2017

3.fáza:
August –
November
2017

4.fáza:
Marec –
November
2017

jám pre osadenie
pätiek športového
náradia (volejbal,
tenis), Betón pre
osadenie stĺpikov
oplotenia a
vstupných bráničiek
vrátane dopravy
- dokončenie obnovy
náteru oplotenia
- revitalizácia
trávnatého pásu
v zadnej časti areálu
-vytvorenie
komunitnej záhradky
- realizácia prvkov
workout
(umiestnenie na
zvyšnej časti
asfaltovej plochy)
- Osadenie
altánku
- osadenie lavičiek,
smetných košov

gymnázia C.S.Lewisa

plánované

3.500,- Eur

Z darov rodičov
Bilingválneho
gymnázia C.S.Lewisa,
zapojenie sa do
projektu „Naše mesto
2016“, brigáda rodičov
Granty/dary

3.200,- Eur

Granty/dary

plánované

vyžiadaná
cenová ponuka
3.000,- Eur

Granty/dary

plánované

Granty/dary

plánované

8.764,37,- Eur

plánované

Návrh formy alebo spôsobu účasti mestskej časti v rámci projektu (spoluautor,
spoluorganizátor, partner, záštita a podobne) a návrh spôsobu a formy propagácie mestskej
časti:
Partner vo forme finančného príspevku.
Formy propagácie:
 Banner/ plachta/ tabuľa s poďakovaním sa MČ Petržalka v priestore športoviska.
 Poďakovanie sa na web stránke školy
 Video dokumentujúce súčasný stav a finálny stav natočené študentmi s logom
a poďakovaním MČ Petržalka.
 Logo v priestoroch budovy.
 Poďakovanie v článkoch v médiách.
3. Rozpočet projektu / činnosti
Výška žiadanej dotácie v EUR: 13 073 €
Požadovanú sumu 13 073 € použijeme na dodávku a montáž športového povrchu. (V rozpočte
uvedené v zelenom.)
Náklady na zemné práce a D+M Gumoasfalt vo výške 17 289 € zafinancujeme zo získaných
grantov, z 2% z dane a z darov. V tejto chvíli disponujeme sumou 15 700 €. Podľa už
uzavretých zmlúv ich musíme použiť na tento účel do 31.7.2016. (V rozpočte uvedené v modrom)
O nemalú finančnú podporu vás prosíme z dôvodu, že obnova povrchu plochy sa nedá rozdeliť na

viac etáp. Musí sa realizovať NARAZ.
Doposiaľ získané financie vo výške 15 700 €, ktorými aktuálne disponujeme musíme použiť na
OBNOVU POVRCHU NAJNESKOR do 31.7.2016. Z tohoto dôvodu je naša prosba natoľko
urgentná. Zvyšné financie máme prisľúbené z 2% z dane.
Obnova povrchu športoviska je úplný základ. Iné plánované úpravy sú v porovnaní s obnovou
povrchu sú marginálne.
Prosíme vás o zváženie našej prosby. Neradi by sme získané zdroje použili na menej relevantné
úpravy. Nevieme, či sa nám toľko finančných prostriedkov opätovne podarí získať na tento
účel.
Poskytnutím podpory zachrániť možnosť použiť získané financie na tento účel a nám umožníte
pokračovať v získavaní finančných prostriedkov a postupne v priebehu budúcich rokov zrealizovať
plánovanú revitalizáciu v plnej miere.
Rozpis požadovanej sumy podľa jednotlivých položiek:

č

Materiál, tovar

Jed
Cena za
Mno not
jednotku
žstvo ka
bez DPH
Zemné práce 612 m2

SPODNÁ STAVBA CELKOM:
DRENÁŽ:
Vydrenážovanie jestvujúcej
asfaltovej plochy
Skladba podložia:
Štrkodrť 0-22, vyrovnávajúca vrstva
minimálnej hrúbky 50 mm vrátane
dopravy
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy
podľa leaserového zamerania.
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy
válcom /min. hodnota hutnenia je
50Mpa/
OBRUBNÍKY:
Vytýčenie, vyrezanie,výkop a
zrovnanie ryhy pre osadenie
obrubníkov-104bm
Betón pre osadenie obrubníkov
vrátane dopravy
Záhonové obrubníky 1000x200x50
vrátane dopravy
Osadenie záhonových obrubníkov
položených do šnúrky,v max. + 3 cm.
OPLOTENIE:
Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre
stĺpiky a vstupné bráničky-38ks
Betón pre osadenie stĺpikov oplotenia
a vstupných bráničiek vrátane
dopravy.
Osadenie stĺpikov oplotenia
Osadenie vstupných bráničiek
OSTATNÉ:

Cena spolu
bez DPH

Cena spolu s
DPH

612

m3

€ 1,50

€ 918,00

€ 1 101,60

55

T

€ 23,00

€ 1 265,00

€ 1 518,00

612

m2

€ 0,90

€ 550,80

€ 660,96

612

m2

€ 0,40

€ 244,80

€ 293,76

6,24

m3

€ 42,00

€ 262,08

€ 314,50

4,16

m3

€ 110,00

€ 457,60

€ 549,12

104

kus

€ 4,00

€ 416,00

€ 499,20

104

kus

€ 4,00

€ 416,00

€ 499,20

2,73
6

m3

€ 69,00

€ 188,78

€ 226,54

2,73
6
36
1

m3
ks
ks

€ 110,00
€ 4,00
€ 10,00

€ 300,96
€ 144,00
€ 10,00

€ 361,15
€ 172,80
€ 12,00

Zameranie staveniska polohy, výšky
a vytýčenie staveniska pred
diel
výstavbou.
1
o
€ 420,00
€ 420,00
€ 504,00
ZEMNÉ PRÁCE SPOLU:
€ 5 594,02
€ 6 712,83
Dodávka gumoasfaltu hr.15-20mm podľa normy DIN 18035 v pomere 70:30
Gumoasfalt (štrk + SBR granulát +
lepidlo) hr.15-20mm
612
m2
€ 9,90
€ 6 058,80
€ 7 270,56
diel
Vedľajšie režijné a pracovné náklady
1
o
€ 1 990,00
€ 1 990,00
€ 2 388,00
Doprava materiálu a strojov
510
km
€ 1,50
€ 765,00
€ 918,00
CENA SPOLU D+M Gumoasfaltu:
€ 8 813,80
€ 10 576,56
Dodávka a montáž športového povrchu
Povrchová úprava Maro UT V15
642,
farba: zelená (okolie)
6
m2
€ 11,90
€ 7 646,94
€ 9 176,33
Povrchová úprava UT V15 farba:
biela (tenis,futbal-31*16m)
318
bm
€ 0,70
€ 222,60
€ 267,12
Povrchová úprava Maro UT V15
farba: žltá/modrá
81
bm
€ 0,70
€ 56,70
€ 68,04
Lepidlo Conika (4ksx20kg)
80
kg
€ 10,80
€ 864,00
€ 1 036,80
Podlepovacia páska-35cm široká
500
bm
€ 0,99
€ 495,00
€ 594,00
Vyčiarovanie ihriska: malý futbal 31*16m , volejbal ,tenis .
399
bm
€ 1,00
€ 399,00
€ 478,80
Kremičitý piesok vrátane dopravy
11
T
€ 110,00
€ 1 210,00
€ 1 452,00
10 894,24
13 073,09
CENA SPOLU ŠPORT. POVRCHU:
ŠPORTOVÉ NÁRADIE:
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie
pätiek športového náradia (volejbal,
tenis)
0,8
m3
€ 69,00
€ 55,20
€ 66,24
Betón pre osadenie pätiek športového
náradia volejbal, tenis vrátane
dopravy
0,8
m3
€ 110,00
€ 88,00
€ 105,60
Osadenie pätiek športového náradia
2
ks
€ 10,00
Vedľajšie režijné a pracovné náklady
1
€ 1 990,00
dielo
Doprava materiálu a strojov
510
km
€ 1,50
CENA SPOLU ŠPORTOVÉ NÁRADIE:
Dodávka a montáž športového náradia
Volejbalové stĺpiky AL, výškovo
kom
nadstaviteľné + sieť + anténky
1
€ 743,00
plet
Tenisové/nohejbalové stĺpiky AL,
kom
sieť, tyčky pre dvojhru a wimbledon.
1
€ 410,00
plet
Futbalové bránky AL prenosné 3 x 2
x 1,3m včítane sietí, demotnovateľné
2
ks
€ 895,00
CENA SPOLU D+M športového náradia:
Dodávka a montáž oplotenia
Dodávka a montáž oplotenia :
Stĺpik galvanizovaný O/60mm
4600mm
36
kus
€ 32,90
Stĺpik galvanizovaný O/48mm pre
vrchné stuženie
108
bm
€ 5,90
Vstupné bráničky 1*
1
kus
€ 247,00

€ 20,00
€ 1 990,00
€ 765,00
2 918,20

€ 24,00
€ 2 388,00
€ 918,00
3 501,84

€ 743,00

€ 891,60

€ 410,00

€ 492,00

€ 1 790,00
€ 2 943,00

€ 2 148,00
€ 3 531,60

€ 1 184,40

€ 1 421,28

€ 637,20
€ 247,00

€ 764,64
€ 296,40

Sieť ochranná oko 4,5x4,5 zelená
hr.60Ply,materiál PA,
457,
+10%(104*4m)
6
m2
€ 2,93
Spojovací materiál
1
€ 1 390,00
dielo
Montážne práce
1
€ 3 200,00
dielo
Doprava materiálu a strojov
510
km
€ 1,50
CENA SPOLU D+M OPLOTENIA:
CENA ZA DIELO SPOLU:
V Sučanoch, dňa 9.3.2016
15,00%
Zľava:

€ 1 340,77
€ 1 390,00
€ 3 200,00
€ 765,00
€ 8 764,37
€ 39 927,63

€ 1 608,92
€ 1 668,00
€ 3 840,00
€ 918,00
€ 10 517,24
€ 47 913,16

€ 5 989,14

€ 7 186,97

€ 33 938,49 € 40 726,19
Spolu po zľave:
Celkový rozpočet projektu alebo činnosti v príslušnom kalendárnom roku: € 40 726,19
Podiel organizácie predkladajúcej projekt/ žiadajúcej o dotáciu: 17 289,39 eur
Náklady vo výške 17 289,39 € na zemné práce + gumoasfalt hr.15-20 mm pokryjeme zo získaných
grantov firemných nadácií a z príjmov 2% z dane. Podľa uzavretých zmlúv musíme financie
preinvestovať na obnovu povrchu do 31.7.2016.
Je to nemalá suma, avšak nie je dosť na to, aby sme mohli obnoviť aspoň časť plochy.
Ostatné náklady na dokončenie revitalizácie celého priestoru pokryjeme tiež z grantov, darov rodičov
a 2% z dane získaných v budúcich rokoch.
Vymenovanie všetkých ďalších zdrojov, z ktorých budú projekt alebo činnosť financované:
Nadácia SPP: 6 000 eur
Nadácia VÚB: 6 000 eur
Nadácia Slovak Telekom: 700 eur
2% z dane – prísľub rodičov: 3 - 5 000 eur
Ak ste v posledných 5 rokoch získali dotáciu z MČ Bratislava – Petržalka, uveďte akú sumu a
na aký účel ste ju získali:
Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa doposiaľ nedostalo dotáciu z MČ Bratislava - Petržalka.
4. Prílohy:




Rozhodnutie Ministerstva školstva o zaradení školy do siete stredných škôl a stanovy školy
doklad o zriadení účtu
potvrdenie o vyrovnaní finančných vzťahov z Daňového úradu, Sociálnej poisťovne

Dátum: 31.3.2016

Podpis a pečiatka žiadateľa:

