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PČ Vyhlasovateľ  

výzvy  

  

Názov výzvy Názov projektu Informácia o projekte Požadovaná výška 

dotácie/Výška 

schválenej dotácie 

Stav projektu 

  

 

Rok 2015 

1. Ministerstvo 

zahraničných vecí 

a európskych 

záleţitostí 

Podpora a ochrana 

ľudských práv a slobôd 

Osudy ţidov na 

Slovensku v období 

rokov 1938-1945 

Predmetom projektu je výchova 

a vzdelávanie detí v 11 ZŠ v oblasti 

diskriminácie, xenofóbie a rasizmu 

7 678 € Projekt nebol 

podporený 

2. Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

Kapacity MŠ Rekonštrukcia 

materskej školy na 

Vyšehradskej ulici 

Predmetom projektu je 

rekonštrukcia MŠ na Vyšehradskej 

ulici 

400 000€/ 

360 000€ 

Projekt bol 

podporený 

3. Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

Kapacity MŠ 2 Rozšírenie kapacity 

materskej školy na 

Macharovej ulici 

Predmetom projektu je 

rekonštrukcia a modernizácia 7- 

triednej MŠ a vybudovanie novej 

školskej kuchyne 

150 000 € Projekt nebol 

podporený 

4. Ministerstvo financií 

SR 

Poskytnutie dotácie 

v pôsobnosti Ministerstva 

financií SR 

Oprava povrchu časti 

komunikácie III. triedy 

na Mánesovom námestí 

Predmetom projektu je oprava 

povrchu časti komunikácie III. 

triedy na Mánesovom námestí. 

Povrch komunikácie je poškodený 

z dôvodu veku a následkom 

poveternostných vplyvov.  

13 500 € Projekt nebol 

podporený 

5. Úrad vlády SR Podpora rozvoja športu na 

rok 2015 

Multifunkčné ihrisko 

v areáli ZŠ Nobelovo 

námestie 

Predmetom projektu je 

vybudovanie multifunkčného 

ihriska v areáli základnej školy 

Nobelovo námestie 

74 031,28 € Projekt nebol 

podporený 

6. Bratislavský 

samosprávny kraj 

Oprava ciest Oprava komunikácie pri 

bytovom dome 

Beňadická 

Predmetom projektu je oprava 

komunikácie III. triedy, pričom 

oprava sa týka aj časti parkoviska 

24 804,80€/ 

24 804,80€ 

Projekt bol 

podporený 



7. Bratislavský 

samosprávny kraj 

50 centov Spoluprácou k rozvoju Predmetom projektu je rozvíjanie 

moţností aktívneho trávenia 

voľného času obyvateľov Petrţalky 

v oblasti športu a kultúry 

   52 861,20€/ 

52 197,20€ 

Projekt bol 

podporený 

8. Environmentálny 

fond 

Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom 

Sanácia miest 

s nezákonne 

umiestneným odpadom 

Predmetom projektu je likvidácia 

“čiernych skládok“ s nezákonne 

umiestneným odpadom 

49 454€/ 

    36 145,17€ 

Projekt bol 

podporený 

9. Nadácia Tesco 

prostredníctvom 

Nadácie PONTIS 

Grantový program kolegov 

– Kolegovia pre dobrú vec 

Rekonštrukcia detského 

ihriska na Znievskej 

ulici 

Predmetom projektu je 

rekonštrukcia detského ihriska na 

Znievskej ulici 

3 000 € Projekt nebol 

podporený 

10. Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

Rozšírenie a udrţanie 

kapacít MŠ na rok 2015 

formou prístavby, 

výstavby a rekonštrukcie 

priestorov 

Rekonštrukcia 

materskej školy na 

Krásnohorskej ulici 

Predmetom projektu je 

rekonštrukcia MŠ na Krásnohorskej 

ulici a vybudovanie školskej 

jedálne v budove pôvodnej MŠ 

380 000 € Projekt nebol 

podporený 

11. Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Podpora rozvoja 

sociálnych sluţieb 

a dotácia  a podporu 

vykonávania 

sociálnoprávnej kurately 

a ochrany detí 

Nákup vozidla pre 

Stredisko sociálnych 

sluţieb 

Predmetom projektu je zakúpenie 

vozidla s izotermickou vloţkou pre 

Stredisko sociálnych sluţieb, ktoré 

by prioritne slúţilo na rozvoz 

stravy pre obyvateľov Petrţalky 

 14 796 € Projekt nebol 

podporený 

 

 

Rok 2016 

1. Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

Poskytnutie finančných 

prostriedkov na rozvoj 

výchovy a vzdelávania 

ţiakov v oblasti telesnej 

a športovej výchovy 

formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične  

na vybavenie telocviční 

Rekonštrukcie 

a vybavenie  telocviční 

na ZŠ Budatínska, ZŠ 

Dudova, ZŠ Gessayova, 

ZŠ Holíčska a výstavba 

novej telocvične ZŠ 

Pankúchova 

Predmetom projektu je 

rekonštrukcia a vybavenie 

telocviční na ZŠ Budatínska,  ZŠ 

Gessayova a ZŠ Dudova ako aj 

vybudovanie novej telocvične na 

ZŠ Pankúchova 

408 479 €/81 300 € 

         

Projekt bol 

podporený 



2. Nadácia Tesco Vy rozhodujete, my 

pomáhame 

Rekonštrukcia Domu 

kultúry Lúky 

Predmetom projektu  je 

rekonštrukcia interiéru a kúpa 

nábytku v Dome kultúry Lúky  

1 300 € Projekt nebol 

podporený 

3. Bratislavský 

samosprávny kraj 

Ţiadosť o poskytnutie 

dotácie v zmysle VZN 

BSK č. 6/2012 

Petrţalský kultúrny 

inkubátor Lúky – 

Creative Lab 

Predmetom projektu je 

rekonštrukcia Domu kultúry Lúky 

na multifunkčný kultúrny 

inkubátor, ktorý by umoţnil 

obyvateľom Petrţalky aktívne 

stretnutia v oblasti umenia a kultúry 

ako aj organizovanie vzdelávacích, 

komunitných  a kultúrnych aktivít 

2 500 € Projekt nebol 

podporený 

4. Environmentálny 

fond 

Výzva na ochranu 

ovzdušia a ozónovú vrstvu 

Zeme 

Kúpa polievacích 

a zametacích vozidiel 

ako opatrenie pre 

obmedzenie prašnosti 

a zlepšenie kvality 

ovzdušia v mestskej 

časti Bratislava-

Petrţalka 

Predmetom projektu je kúpa 

polievacích a zametacích vozidiel 

na polievanie a zametanie ciest III. 

a IV. triedy pre Miestny podnik 

verejnoprospešných sluţieb 

Petrţalka 

220 000 € Projekt nebol 

podporený 

6. Bratislavský 

samosprávny kraj 

Individuálne dotácie Osadenie cyklostojanov 

v MČ Bratislava-

Petrţalka 

Predmetom projektu je osadenie 

cyklostojanov  pred 11 ZŠ a pred 

petrţalskou plavárňou 

2 000€/ 

1 800€ 

Projekt bol 

podporený 

  

 

Rok 2017 

 

1. 

 

Environmentálny 

fond 

 

Zvyšovanie energetickej 

účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane 

zatepľovania 

 

Zateplenie Domu 

kultúry Zrkadlový háj – 

výmena strechy 

 

Predmetom projektu je zateplenie 

a rekonštrukcia strechy  v Dome 

kultúry Zrkadlový háj. 

 

 

200 000 €/ 

90 000 € 

 

 

Projekt bol 

schválený 

 

 

2. 

 

 

Bratislavský 

 

 

Bratislavská regionálna 

 

 

Vybudovanie 

 

 

Predmetom projektu je 

 

 

59 000 €/ 

 

 

Projekt bol 



samosprávny kraj dotačná schéma exteriérového 

florbalového ihriska, 

Černyševského ulici 

vybudovanie floorbalového ihriska  

v rámci ZŠ Černyševského 8, 

Bratislava 

6 800 € 

 

schválený, ale 

vzhľadom 

k nízkej sume 

pridelených 

finančných 

prostriedkov 

bola dotácia zo 

strany mestskej 

časti 

odmietnutá 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

 

 

 

 

Odstránenie stavebných 

bariér v školách, ktoré 

navštevujú ţiaci so 

zdravotným postihnutím 

 

 

 

Odstránenie stavebných 

bariér v ZŠ 

Černyševského 8, 

Bratislava 

Predmetom projektu sú stavebno-

technické úpravy  v rámci ZŠ 

Černyševského 8, Bratislava. 

Konkrétne ide o zaobstaranie 

vonkajšej rampy pre vozíčkarov 

v rámci hlavného vstupu do budovy 

školy  ako aj obstaranie interiérovej 

rampy pre vozíčkarov vo vstupnej 

hale školy. 

 

 

 

 

 

16 000 € 

 

 

 

 

Projekt nebol 

schválený 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

 

 

 

 

 

Predkladanie Projektových 

zámerov na zvýšenie 

kapacít infraštruktúry MŠ 

 

 

 

 

Rekonštrukcia budovy 

ZŠ Turnianska  za 

účelom navýšenia 

kapacít MŠ 

Predmetom projektu sú stavebno-

technické úpravy časti existujúceho 

objektu základnej školy Turnianska 

10 a jeho adaptácia pre potreby 

materskej školy s prvkami 

inkluzívneho vzdelávania. 

 

Rekonštrukcia sa bude týkať 

nevyuţívaných priestorov v rámci 

jedného krídla ZŠ na I. a II. 

nadzemnom podlaţí. Časť objektu 

ZŠ bude upravená pre potreby 

nových 4 tried materskej školy a o 

stavebno-technické úpravy areálu 

 

 

 

 

 

 

363  883 € 

 

Projektový 

zámer postúpil 

do 2. kola 

schvaľovania, 

na základe 

čoho bola 

podaná ţiadosť 

o nenávratný 

finančný 

príspevok na 

predmetný 

projekt 



ZŠ vybudovaním detského 

oploteného ihriska v uzavretom 

areáli pre predmetnú materskú 

školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladanie Ţiadostí 

o nenávratný finančný 

príspevok Zvýšenie 

kapacít infraštruktúry 

materských škôl 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia budovy 

ZŠ Turnianska  za 

účelom navýšenia 

kapacít MŠ 

Predmetom projektu sú stavebno-

technické úpravy časti existujúceho 

objektu základnej školy Turnianska 

10 a jeho adaptácia pre potreby 

materskej školy s prvkami 

inkluzívneho vzdelávania. 

 

Rekonštrukcia sa bude týkať 

nevyuţívaných priestorov v rámci 

jedného krídla ZŠ na I. a II. 

nadzemnom podlaţí. Časť objektu 

ZŠ bude upravená pre potreby 

nových 4 tried materskej školy a o 

stavebno-technické úpravy areálu 

ZŠ vybudovaním detského 

oploteného ihriska v uzavretom 

areáli pre predmetnú materskú 

školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363 883 €/ 

363 883 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt bol 

schválený 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

 

 

 

Predkladanie Projektových 

zámerov na Budovanie 

a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových 

učební, školských kniţníc, 

odborných učební rôzneho 

druhu 

Podaných bolo 11 

Projektových zámerov 

pre tieto ZŠ: 

 

- ZŠ Budatínska, 

      - ZŠ Lachova, 

      - ZŠ Prokofievova, 

       -ZŠ Turnianska, 

       -ZŠ Tupolevova, 

       -ZŠ Černyševského, 

Predmetom projektov je 

vybudovanie nových, prípadne 

modernizácia uţ existujúcich 

odborných učební v ZŠ. Konkrétne 

sa jednalo o IKT učebne, učebne 

fyziky, chémie, biológie 

a polytechnickej výchovy. V rámci 

výzvy bolo moţné ţiadať aj 

o dotáciu na modernizáciu 

školských kniţníc. 

 

 

Maximálna výška 

dotácie mohla byť 

200 000 €, v rámci 

jednotlivých ZŠ 

bola výška 

poţadovanej 

dotácie rôzna 

 

Projektové 

zámery 

postúpili do 2. 

kola 

schvaľovania, 

na základe 

čoho boli 

podané 

ţiadosti 

o nenávratný 



      - ZŠ Nobelovo  

námestie, 

      - ZŠ Pankúchova, 

      - ZŠ Holíčska, 

      - ZŠ Gessayova, 

     -  ZŠ Dudova 

 

  finančný 

príspevok na 

predmetné 

projekty 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladanie Ţiadostí 

o nenávratný finančný 

príspevok na Budovanie 

a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových 

učební, školských kniţníc, 

odborných učební rôzneho 

druhu 

 

 

 

Podaných bolo 11 

projektov pre tieto ZŠ: 

 

- ZŠ Budatínska, 

      - ZŠ Lachova, 

      - ZŠ Prokofievova, 

       -ZŠ Turnianska, 

       -ZŠ Tupolevova, 

       -ZŠ Černyševského, 

      - ZŠ Nobelovo  

námestie, 

      - ZŠ Pankúchova, 

      - ZŠ Holíčska, 

      - ZŠ Gessayova, 

     -  ZŠ Dudova 

 

 

 

 

 

 

Predmetom projektov je 

vybudovanie nových, prípadne 

modernizácia uţ existujúcich 

odborných učební v ZŠ. Konkrétne 

sa jednalo o IKT učebne, učebne 

fyziky, chémie, biológie 

a polytechnickej výchovy. V rámci 

výzvy bolo moţné ţiadať aj 

o dotáciu na modernizáciu 

školských kniţníc. 

 

 

 

 

 

 

 

Maximálna výška 

dotácie mohla byť 

200 000 €, v rámci 

jednotlivých ZŠ 

bola výška 

poţadovanej 

dotácie rôzna 

 

(viď. príloha 

materiálu) 

 

 

 

 

 

 

Projekty sú 

v procese 

odborného 

hodnotenia na 

Ministerstve 

pôdohospodárs

tva a rozvoja 

vidieka SR 

 

 

 

8. 

 

 

Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

Rozvoj výchovy 

a vzdelávania ţiakov  

v oblasti telesnej 

a športovej výchovy 

formou dostavby, 

rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične 

na rok 2017 

Rekonštrukcia 

hygienických zariadení 

a šatní pri telocvični 

v rámci ZŠ: 

 

- ZŠ  Lachova, 

     -  ZŠ Prokofievova, 

- ZŠ Turnianska 

 

Predmetom projektov je 

rekonštrukcia hygienických 

zariadení a šatní pri telocvičniach 

vo pavilónoch príslušných ZŠ. 

ZŠ  

Lachova 38 000 € 

 

ZŠ Prokofievova 

44 000 € 

 

ZŠ Turnianska 

38 000 € 

 

Projekty sú 

v procese 

administratívn

ych príprav na 

odovzdanie 



 

 


