
Prehľad projektov mestskej časti Bratislava-Petržalka za roky 2017 - 2018 

 
P.č. Poskytovateľ 

pomoci 

Zameranie výzvy Forma 

pomoci 

Názov projektu Predmet projektu Výška pomoci 

Požadovaná/ 

schválená 

v EUR 

Aktuálny stav  

1. Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

Zvýšenie kapacít 

infraštruktúry 

materských škôl 

NFP 

(nenávra

tný 

finančný 

príspevo

k) 

Rekonštrukcia budovy 

ZŠ Turnianska za 

účelom navýšenia 

kapacít MŠ 

Predmetom projektu sú stavebno-

technické úpravy časti existujúceho 

objektu ZŠ Turnianska 10 a jeho 

adaptácia pre potreby MŠ s prvkami 

inkluzívneho vzdelávania. 

Rekonštrukcia sa týka 

nevyužívaných priestorov jedného 

krídla na I. a II. NP. Časť bývalého 

objektu ZŠ bude upravená pre 

potreby nových 4 tried MŠ a o 

stavebno-technické úpravy areálu 

týkajúce sa vybudovania detského 

oploteného ihriska. 

374 814,49/ 

356 073,77 

MPaRV SR odstúpilo od 

zmluvy z dôvodu 

nevysporiadania majetko-

právnych vzťahov 

parcely. 8. 10. 2018 bol 

opätovne podaný 

projektový zámer v rámci 

Výzvy    IROP-PO2-

SC221-PZ-2018-9 s 

odstránením záložného 

práva na predmetnú 

nehnuteľnosť. Prebieha 

proces vypracovania  

žiadosti o NFP, termín 

predloženia do 02/2019. 

2. Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR (MPaRV SR) 

Budovanie 

a zlepšenie 

technického 

vybavenia 

jazykových učební, 

školských knižníc, 

odborných učební 

rôzneho druhu 

NFP Podaných 11 

projektov, schválených 

10 ZŠ: Budatínska, 

Lachova, Gessayova, 

Prokofievova, 

Tupolevova, 

Černyševského, 

Nobelovo, Dudova 

Pankúchova, Holíčska,   

Predmetom projektov je vybudovanie 

nových, prípadne modernizácia už 

existujúcich odborných učební vo 

vybraných ZŠ - konkrétne sa jedná 

o IKT učebne, učebne fyziky, 

chémie, biológie, polytechniky ako aj 

školské knižnice. (ZŠ Turnianska 

vyradená - nevysporiadaný pozemok) 

791 657,27 / 

777 246,16  

Boli  uzatvorené  zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

Prebieha proces úpravy 

rozpočtov, na základe 

usmernenia Riadiaceho 

orgánu pre IROP 

(MPaRV SR) bude 

vyhlásené VO. 

3. Environmentálny 

fond  

(ďalej EF) 

Zvyšovanie 

energetickej 

účinnosti 

existujúcich 

verejných budov 

vrátane zatepľovania 

dotácia Zateplenie fasády 

objektu MŠ Iľjušinova 

1 

Bratislava-Petržalka 

Odstránenie nevyhovujúceho stavu 

fasády objektu zhotovením 

zateplenia objektu polystyrénovými 

fasádnymi doskami a novým 

fasádnym  náterom. 

130 726 /  

100 000 

 

Zmluva podpísaná.  

Projekt zrealizovaný, 

ukončený v 10/2018. 



4. Ministerstvo 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

SR 

Rozvoj výchovy 

a vzdelávania 

v oblasti telesnej 

a športovej výchovy  

dotácia Rekonštrukcia malej 

a veľkej telocvične ZŠ 

Lachova 1 

Rozvoj výchovy a vzdelávania 

v oblasti telesnej a športovej výchovy 

rekonštrukciou malej a veľkej 

telocvične ZŠ Lachova 1 

107 991 / 0  Neschválená dotácia. 

5. Úrad vlády SR Podpora rozvoja 

športu na rok 2018 

dotácia Výstavba detského 

ihriska Gessayova 22, 

Bratislava-Petržalka 

Položenie dopadovej gumovej dlažby 

a osadenie detských 

streetworkoutových prvkov 

14 400 /  9 360 Schválená dotácia,  

realizácia projektu bude 

do 04/2019. 

6. Ministerstvo 

vnútra SR 

Podpora zvýšenia 

ochrany pred 

požiarmi 

prostredníctvom 

výstavby, 

rekonštrukcie 

a modernizácie 

stavieb a opravy 

budov, nadobudnutie 

budov na účel 

hasičských staníc  

a hasičských zbrojníc 

dotácia Oprava hasičskej 

zbrojnice DHZ MČ 

Bratislava-Petržalka 

Čiastočná rekonštrukcia a oprava 

budovy a priestorov hasičskej 

zbrojnice. Konkrétne ide o obnovu 

funkčnosti existujúcej budovy 

zbrojnice a garážového státia pre 2 

hasičské vozidlá. Naplánovaná  je 

výmena okien, oprava sokla a fasády 

budovy, oprava vnútorných 

priestorov v rámci zasadačky 

a garáže a  výmena garážovej brány 

na celej hasičskej zbrojnici. 

31 578 /  

29 998,88 

 

V zmysle Zmluvy 

o poskytnutí dotácie bude 

realizácia projektu 

ukončená do 12/2022. 

Pripravuje sa vyhlásenie 

VO.  

7. Envirofond EF Podpora 

elektromobility 

dotácia Nákup elektromobilu 

pre Miestny úrad MČ 

Bratislava-Petržalka 

Nákup nového elektromobilu Nissan 

Leaf Acenta - podpora 

elektromobility  a aktívna snaha 

o dosiahnutie dlhodobého  zníženia 

množstva vypustených 

znečisťujúcich látok  

prostredníctvom využívania 

predmetného elektromobilu. 

30 000 /30 000 Zmluva o dotácii 

podpísaná. Projekt 

zrealizovaný a ukončený 

v 11/2018. 

8. Ministerstvo 

financií SR 

Poskytovanie dotácií 

v pôsobnosti 

Ministerstva financií 

SR 

dotácia Oprava streetballového 

ihriska na Haanovej 28 

 

Oprava povrchu  existujúceho 

streetballového ihriska na Haanovej 

28 odstránením starého asfaltového 

povrchu a položením nového 

asfaltového betónu. 

 

13 446 / 13 446 

Projekt bol zrealizovaný 

a ukončený v 10/2018. 

 



9. Európska komisia WiFi4EU grant Projekt bezplatného 

prístupu na WiFi na 

území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka 

Zriadenie WiFi zón v oblastiach, kde 

ešte neexistuje podobná možnosť 

bezplatného WiFi pripojenia 

(vybrané lokality: 1.  Budovy KZP: 

DK Zrkadlový háj, DK Lúky, 

CCcentrum; 2.Veľký Draždiak; 3. 

Budova MÚ: prízemie, 3., 5. a 9. 

posch.; 4. Námestie republiky; 5. 

Vlastenecké námestie a priestor pred 

Technopolom - okolie fontány; 6. 

Priestor pred TPD na Farského ulici 

a vnútroblok JAMA) 

15 000/15 000 Grant bol schválený 

v rámci 1. výberového 

kola (05/2018),  prebieha 

proces prípravy grantovej 

zmluvy. 

10. Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka 

SR 

Podpora 

poskytovania nových 

a existujúcich 

sociálnych služieb 

a sociálnoprávnej 

ochrany detí 

a sociálnej kurately 

v zariadeniach na 

komunitnej úrovni 

NFP Vybudovanie denného 

stacionáru pre 

seniorov na 

Vavilovovej ul., 

Bratislava 

Zriadenie denného stacionára 

prostredníctvom rekonštrukcie, 

rozšírenia a modernizácie objektu pre 

vytvorenie priestorových podmienok 

na poskytovanie a zabezpečenie 

komunitnej starostlivosti v súlade 

s princípmi deinštitucionalizácie   

696 262,11 SO pre IROP vydal k PZ 

pozitívnu hodnotiacu 

správu. Prebieha proces  

vypracovania žiadosti 

o NFP, termín 1. 4. 2019. 

11. MPSVaR SR Podpora rozvoja 

sociálnych služieb 

dotácia Nákup motorového 

vozidla pre Stredisko 

sociálnych služieb 

Petržalka 

Nákup motorového vozidla pre 

skvalitnenie  a zefektívnenie 

poskytovania sociálnej služby SSS 

Petržalka 

12 000 Projekt bol podaný  

19. 12. 2018, je v procese 

hodnotenia. 

12. Európske 

zoskupenie 

územnej 

spolupráce Rába-

Dunaj-Váh  

Podpora cezhraničnej 

spolupráce orgánov 

verejnej správy a 

osôb žijúcich v 

pohraničnej oblasti 

(Program spolupráce 

Interreg V-A 

Slovenská republika 

– Maďarsko, 

konkrétne Fond 

malých projektov) 

NFP SKHU/WETA/1801 

Klimatické zmeny 

a Dunaj 

v pohraničnom regióne 

cezhraničná 

spolupráca miestnych 

samospráv 

a základných škôl 

Cieľom spolupráce s maďarskou MČ 

Újbuda Budapešť  je zlepšenie 

úrovne cezhraničnej 

medziinštitucionálnej spolupráce a 

rozšírenie cezhraničnej spolupráce 

medzi občanmi. Zámerom je 

zlepšenie environmentálnych 

kompetencií žiakov ZŠ týkajúcich sa 

budúcej ochrany prírodných hodnôt 

prihraničného regiónu SK-HU 

(Dunaj). Do projektu budú zapojené 

ZŠ Dudova, Pankúchova a Holíčska. 

21 320 Projekt bol predložený 

k dátumu 2. 11. 2018, 

vyhovel kritériám 

administratívneho 

overovania a aktuálne je 

v procesu odborného 

hodnotenia. 



 


