
Prehľad projektov mestskej časti Bratislava-Petržalka za roky 2018 – 2019 

Informatívny materiál 
Predkladá: Semanková, poverená vedením Oddelenia projektového riadenia 

V Bratislave, 28.10.2019 

P.č. Vyhlasovateľ / výzva  
Forma podpory 

Projekt a jeho charakteristika Aktuálny stav Finančné 
prostriedky (€) 

CELKOM 
Žiadané 
Získané 

Spoluúčasť 
1. Európska komisia /  

Grantový program  
 
 
 
 
 
 
grant 

WiFi4EU - Bezplatný prístup na WiFi na území mestskej časti 
Bratislava-Petržalka 
Grantový projekt - Európska komisia prostredníctvom iniciatívy 
ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15.000,- eur, za 
ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch. Iniciatíva 
WiFi4EU má prispieť k naplneniu vízie, aby mala "každá európska 
dedina, každé európske mesto v okolí hlavných centier verejného 
života do roku 2020 k dispozícii bezplatný prístup k 
bezdrôtovému internetu".  

Grant bol schválený v rámci prvého 
výberového kola (05/2018).  
Dohoda o grante podpísaná  
(03/2019). Poukaz na realizáciu 
WiFi pridelený. 
Projekt má byť v zmysle dohody 
o grante zrealizovaný do 18 
mesiacov od podpísania dohody.  
 

23 524,80 
 

15 000,00 
15 000,00 
 8 524,80 

2. Výzva Ministerstva vnútra 
SR VI. P HaZZ 2018 
zameraná na modernizáciu 
stavieb a opravy budov, 
nadobudnutie budov na 
účel hasičských staníc a 
hasičských zbrojníc.  
 
dotácia 

Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka 
Hlavným cieľom projektu je podpora ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom čiastkovej rekonštrukcie a opravy budovy a 
priestorov hasičskej zbrojnice DHZO Petržalka. Konkrétne ide o 
obnovu funkčnosti existujúcej budovy zbrojnice a garážového 
státia pre dve hasičské vozidlá.  

Projekt schválený. 
V zmysle zmluvy o poskytnutí 
dotácie bude projekt zrealizovaný 
do 31.12.2022.  

31 498,82 
 

29 998,88 
29 998,88 

1 499,94 



3. Európske zoskupenie 
územnej spolupráce Rába-
Dunaj-Váh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nenávratný fin. príspevok 

SKHU/WETA/1801 Klimatické zmeny a Dunaj v pohraničnom 
regióne - Cezhraničná spolupráca miestnych samospráv a 
základných škôl 
MČ Bratislava-Petržalka bola oslovená Miestnou samosprávou XI. 
obvodu hl. mesta Budapešť, Újbuda s ponukou na spoluprácu. 
Cieľom projektu je zahrnúť tému „Vplyv zmeny klímy na 
pohraničný región Dunaja“ do školských programov a vyučovania 
na základných školách v Újbude a v Petržalke s tým, že budú 
vyvinuté a testované metódy vzdelávania v spolupráci šiestich 
učiteľov (3 HU a 3 SK) v rámci aktivít malých skupín s účasťou 42 
žiakov zo zapojených 3 maďarských a 3 slovenských ZŠ. 
Program spolupráce Interreg V-A SR – Maďarsko predloženej v 
rámci výzvy na predkladanie projektov SKHU/WETA/1801 (Fond 
malých projektov)  SKHU/WETA/1801/4.1/005 

Projekt bol predložený k dátumu 
2.11.2018 a vyhovel kritériám 
administratívneho hodnotenia, bol 
predložený na odborné 
hodnotenie.  
Žiadosť o nenávratný finančná 
príspevok bola schválená. 
Bola podpísaná Partnerská dohoda 
a projekt Klimatické zmeny a Dunaj 

v pohraničnom regióne - 

Cezhraničná spolupráca miestnych 

samospráv a základných škôl je 
v realizácii.  

25 399,42 
 

21 320,83 
21 004,74 

4 394,68 

4. Výzva Úradu vlády SR – 
podpora rozvoja športu na 
rok 2019 
 
 
dotácia 

Oprava multifunkčného ihriska na ZŠ Holíčska 50 
Dotačný projekt -  Cieľom projektu je oprava nevyhovujúceho 
technického stavu multifunkčného existujúceho miniihriska v 
areáli ZŠ Holíčska 50, ktoré bolo realizované z dotácie ÚV SR v 
roku 2008 a v súčasnosti nespĺňa bezpečnostné a hygienické 
normy a z uvedených dôvodov je uzatvorené, neprevádzkované.             

Žiadosť o dotáciu bola Úradu vlády 
SR predložená v marci 2019. 
Projekt bol schválený. 
Aktuálne prebieha príprava 
podkladov k verejnému 
obstarávaniu.  

31 114,00 
 

20 000,00 
10 000,00 
21 114,00 

5. Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 
 
 
 
 
 
 
nenávratný fin. príspevok 

Budovanie a zlepšenie technického stavu vybavenia učební a 
knižníc  
Mestská časť Bratislava-Petržalka ako žiadateľ o NFP (nenávratný 
finančný príspevok) aktuálne uspela v rámci výzvy vyhlásenej 
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v prípade 
Integrovaného regionálneho operačného programu, v rámci 
ktorej jej bolo schválených 10 projektov. Celkovo pôjde o 
vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia 25 učební a 2 
školských knižníc určených pre 487 žiakov ZŠ. 

Ide o 10 samostatných projektov, 
ktoré boli schválené a boli 
podpísané zmluvy o poskytnutí 
NFP.  
Prebiehal proces úpravy rozpočtov 
na základe usmernenia Riadiaceho 
orgánu pre IROP.   
Podklady k VO boli poslané k 
31.5.2019 na ex-ante kontrolu – 
prebieha.  

871 887,97 
 

791 657,27 
777 246,16 

94 641,81 



6. Cezhraničný program 
Interreg Danube 
Transnational 
Programme 

Podpora spoločenskej zodpovednosti na úrovni miestnej 
samosprávy (skratka projektu CITIES 4 CSR)  
Cezhraničná spolupráca - Projekt je zameraný na komplexné 
komunálne stratégie na podporu a stimuláciu spoločenskej 
zodpovednosti (podnikov) v mestských oblastiach podunajského 
regiónu. 

Projektový zámer neschválený 197 900,00 
 

168 215,00 
0,00 

29 685,00 

7. Program INTERREG Stredná 
Európa.  

„Vytvorenie integrovaného konceptu umožňujúceho nasadenie 
inovatívnych technológií a služieb pre nezávislý život seniorov 
vyžadujúcich zvláštnu opateru“ Nadnárodný projekt, ktorý 
predložila mestská časť Bratislava-Petržalka ako vedúci partner v 
rámci vyhlásenej 3. výzvy Programu INTERREG Stredná Európa. 

Projekt schválený.  397 317,00 
 

337 719,45 
337 719,45 

56 597,55 

8. Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako 
Riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny 
operačný program vyhlásilo 
Výzvu na Zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských 
škôl 
 
nenávratný fin. príspevok 

Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska za účelom navýšenia 
kapacít MŠ 
Predmetom projektu sú stavebno-technické úpravy existujúceho 
objektu základnej školy Turnianska 10, konkrétne nevyužívaných 
priestorov v rámci jedného krídla ZŠ na I. a II. nadzemnom 
podlaží. Časť objektu ZŠ bude upravená pre potreby nových 4 
tried MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania a tiež pôjde o 
stavebno-technické úpravy areálu ZŠ vybudovaním detského 
oploteného ihriska pre predmetnú materskú školu. 

Žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok bola podaná, a následne 
doplnená o dožiadané materiály.  
Žiadosť prešla administratívnou 
kontrolou,  splnila všetky 
podmienky výzvy a projekt je v 
ODBORNOM HODNOTENÍ. 

374 814,49 
 

356 073,77 
- 

18 740,72 

9. Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako 
Riadiaci orgán pre 
Integrovaný regionálny 
operačný program Výzvu 
na podporu poskytovania 
nových a existujúcich 
sociálnych služieb a 
sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v 

Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov na Vavilovovej 
ul. Bratislava 
Cieľom projektu je vybudovanie denného stacionára pre seniorov 
na Vavilovovej ulici č. 18 v Bratislave. Priestory pre denný 
stacionár získa mestská časť prístavbou a nadstavbou v rámci 
existujúcej budovy bývalej materskej školy. V rámci daného 
objektu ide o časť pavilónu „D“, v tesnej blízkosti existujúceho 
Zariadenia opatrovateľskej služby na Vavilovovej ulici. Kapacita 
novovybudovaného denného stacionára je 24 klientov denne, s 
čím súvisí aj a zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v 
rámci personálu. 

Žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok podaná k 31.5.2019. 
Výzva na doplnenie s termínom  do 
8.8.2019 doplnená.  
Projekt zastavený v procese 
administratívnej kontroly. OPR 
podáva mimoriadny opravný 
prostriedok v zmysle zákona.  

700 191,99 
 

665 182,39 
- 

35 009,60 



zariadeniach na komunitnej 
úrovni. 
 
nenávratná fin. príspevok 

10. Darcovský program 
spoločnosti TIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
grant 

Vybudovanie edukačnej záhrady v meste 
Predmetom projektu je revitalizácia verejného priestranstva vo 
vnútrobloku na Budatínskej ulici v mestskej časti Bratislava-
Petržalka. Zámerom mestskej časti je spríjemniť obyvateľom 
vnútrobloku prostredie, v ktorom trávia čas s rodinou ako aj 
zvýšiť informovanosť verejnosti o potrebe chrániť životné 
prostredie. Cieľom je aj vzdelávanie v oblasti ochrany životného 
prostredia a vytvorenie vhodného prostredia a miesta pre 
spoločné trávenie voľného času obyvateľov Petržalky, ktoré bude 
pre ne inšpirujúce, učiace. 

Žiadosť o poskytnutie daru podaná 
v apríli 2019. 
Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje 
právo neinformovať o neudelení 
grantu.  

26 012,96 
 

20 139,56 
- 

5 873,40 

11. Výzva Úradu vlády SR – 
podpora rozvoja športu na 
rok 2018 
 
dotácia 

Výstavba detského ihriska Gessayova 22 –  
Dotačný projekt - Cieľom projektu je výstavba detského ihriska. 
Na asfaltový povrch bude položená gumová dlažba o rozmeroch 
10 x 10 m, na nej bude osadené detská hojdačka HNIEZDO  a 
fitnes streetworkoutová zostava. 

Žiadosť o dotáciu bola podaná 
v roku 2018. 
Po schválení  žiadosti bol projekt 
zrealizovaný a v marci 2019 
vyúčtovaný.  

14 400,00 
 

9 360,00 
9 360,00 
5 040,00 

12. Environmentálny fond – 
podpora elektromobility 
pre rok 2019 
 
 
dotácia 

Zakúpenie elektromobilu pre miestny úrad MČ Bratislava-
Petržalka 
Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom. 
Cieľom je dosiahnutie zníženia množstva vypustených 
znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu. 

Žiadosť o dotáciu podaná, 
schválená. MČ uskutočnila verejné 
obstarávanie, z ktorého vzišiel 
dodávateľ – KIA Bratislava 
s elektromobilom KIA SOUL. 
Projekt v realizácii.  

28 300,00 
 

10 000,00 
10 000,00 
18 300,00 

13. Environmentálny fond – 
Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane 
zatepľovania pre rok 2019 
 
dotácia 

Zateplenie fasády objektu MŠ Ševčenkova 34, Bratislava-
Petržalka 
Predmetom projektu je zateplenie vonkajšej fasády objektu  
polystyrénovými fasádnymi doskami . Cieľom projektu je zníženie 
nákladov na tepelnú energiu, predĺženie životnosti objektu, 
zlepšenie životného prostredia znížením emisii. 
 

Žiadosť o dotáciu bola podaná 
v apríli 2019. Projekt nebol 
schválený. Žiadosť prešla 
formálnou kontrolou, projekt nebol 
podporený z dôvodu vysokého 
počtu záujemcov. 

165 754,00 
 

100 000,00 
0,00 

65 754,00 



14. Ministerstvo financií SR – 
Výzva na predkladanie 
žiadostí o dotácie z výnosu 
MF SR §2 – Dotácia na 
individuálne potreby obcí 
 
dotácia 

Oprava bočného vstupu do ZŠ Nobelovo námestie (havarijný 
stav) v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predmetom predloženej žiadosti je realizácia stavebných prác 
spojených s opravou/odstránením havarijného stavu bočného 
vstupu do ZŠ Nobelovo námestie č. 6. – Ide o vstup do priestorov 
MŠ, ktorá funguje v prenajatých priestoroch ZŠ.  

Žiadosť o dotáciu podaná v marci 
2019. Projekt v procese 
hodnotenia.  

30 498,00 
 

14 990,00 
- 

15 508,00 

15. Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a rodiny SR 
 
 
dotácia 

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb 
Zakúpenie osobného motorového vozidla pre Stredisko 
sociálnych služieb Petržalka na bezproblémové zabezpečenie 
poskytovania sociálnych služieb. 

Žiadosť o dotáciu podaná 
v decembri 2018. Projekt 
neschválený. 

13 540,00 
 

12 000,00 
0,00 

1 540,00 

16. Ministerstvo vnútra SR - 
Výzva číslo II KMV 2019 na 
predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu 
prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly MV 
SR. 
 
dotácia 

Rozšírenie kamerového systému v mestskej časti Bratislava-
Petržalka 
Predmetom projektu je osadenie kamerového systému, ktorého 
cieľom je zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti obyvateľov i širokej 
verejnosti, ochrany zdravia a majetku ako aj zníženie kriminality a 
predchádzanie páchania kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti. 

Žiadosť o dotáciu podaná v máji 
2019. Projekt nebol schválený 
z dôvodu limitu finančných 
prostriedkov alokovaných na výzvu. 

118 675,20 
 

90 000,00 
0,00 

28 675,20 

17. Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície 
a informatizáciu 
 
 
dotácia 

Moderná prezentácia pamiatok a pamätihodností Mestskej 
časti Bratislava – Petržalka 
Predmetom projektu je popularizácia pamiatok na území 
mestskej časti prostredníctvom textového popisu pamiatok, 
označenia pamiatok s QR kódom, vytvorenia mobilnej aplikácie, 
informačnej kampane.  

Žiadosť o dotáciu podaná 
a následne doplnená o dožiadané 
materiály.  
Projekt je v procese hodnotenia. 

54 450,00 
 

48 930,00 
- 

5 200,00 



18. Ministerstvo vnútra SR - 
Výzva číslo V. P HaZZ 2019 
na podporu zvýšenia 
ochrany pred požiarmi 
prostredníctvom výstavby, 
rekonštrukcie a 
modernizácie stavieb, 
nadobudnutie budov na 
účel hasičských staníc a 
hasičských zbrojníc. 
 
dotácia 

Modernizácia hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka – 
II. Etapa 
Modernizácia hasičskej zbrojnice nadväzuje na čiastočnú 
rekonštrukciu a opravu budovy realizovanú v súvislosti s výzvou 
VI. P HaZZ 2018.  
Modernizácia bude pozostávať zo zabezpečenia  
- klimatizácie v objekte hasičskej zbrojnice 
- výmeny plechových brán za rolovaciu. 

Žiadosť o dotáciu podaná v júni 
2019. Žiadosť prešla formálnou 
kontrolou a projekt bol odstúpený 
na odborné posúdenie.  

31 580,00 
 

30 000,00 
- 

1 580,00 
 

19. Bratislavský samosprávny 
kraj - Výzva na 
predkladanie žiadostí o 
poskytnutie územných 
dotácií z rozpočtu BSK na 
rok 2019. 
 
dotácia 

Rekonštrukcia basketbalového ihriska na Žehrianskej ulici 
v Petržalke 
Predmetom projektu je oprava nevyhovujúceho povrchu ihriska 
pre basketbal na Žehrianskej ulici.  

Žiadosť o dotáciu podaná v auguste 
2019. Žiadosť bola schválená. MČ 
má ukončené VO.  

42 413,38 
 

8 000,00 
8 000,00 

34 413,38 

20. Bratislavský samosprávny 
kraj - Výzva na 
predkladanie žiadostí o 
poskytnutie územných 
dotácií z rozpočtu BSK na 
rok 2019. 
dotácia 

Revitalizácia verejných detských ihrísk v Petržalke - cieľom je 
výmena zastaraných hracích prvkov na vybudovaných verejných 
detských ihriskách v Petržalke. 

Žiadosť o dotáciu podaná v auguste 
2019. Žiadosť bola schválená. MČ 
má ukončené VO. 

16 429,00 
 

8 000,00 
8 000,00 
8 429,00 



21. Výzva Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu 
a šport SR Zdravie na 
tanieri 
 
 
 
dotácia 

Zdravie nie je samozrejmosť  
Cieľom projektu je podporiť rozvoj zdravého životného štýlu 
žiakov,  zlepšiť materiálno technické podmienky v školskej jedálni 
i v škole, zvýšiť informovanosť žiakov v oblasti zdravej výživy, 
predstaviť zásady správnej výživy žiakom aj pracovníkom školy,  
zvýšiť podiel ovocia a zeleniny v stravovaní žiakov,  budovať u 
žiakov zdravé stravovacie návyky a podporiť rôznymi aktivitami 
pozitívny vzťah k zdravej výžive 

Žiadosť o dotáciu podaná v júli 
2019. Projekt zamietnutý. 

7 000,00 
 

6 364,00 
0,00 

636,00 
 

22. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 
/Okresný úrad Bratislava: 
Havarijné situácie 
 
dotácia 

Oprava suterénu budovy ZŠ Prokofievova 5 po havárii 
vodovodného potrubia 

Žiadosť o dotáciu podaná v roku 
2017. Žiadosť schválená až v roku 
2019. Mestská časť žiadala zmenu 
účelu využitia dotácie, ministerstvo 
zmenu odsúhlasilo. Projekt je 
schválený. 

105 374,00 
 

105 374,00 
105 374,00 

0,00 

23. Slovenský olympijský a 
športový výbor - Výzva na 
predkladanie žiadostí o 
poskytnutie príspevku na 
modernizáciu, 
rekonštrukciu a budovami 
športovej infraštruktúry. 
 
dotácia 

Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične vrátane náraďovne v ZŠ 
Lachova 1, Bratislava-Petržalka 
Cieľom projektu je rekonštrukcia športovej infraštruktúry, ktorá 
bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, 
mládeže, športové talenty, ale aj pre dospelú športovú verejnosť.  

Žiadosť o dotáciu podaná v auguste 
2019, projekt zamietnutý.  

 120 831,65 
 

114 085,04 
- 

6 746,61 

24.  Fond na podporu umenia – 
Výzva 2/2020 – Program 4. 
Tradičná kultúra 
a kultúrno-osvetová 
činnosť – 4.4 – Prehliadky, 
festivaly, súťaže, 4.4.1 
Tradičná kultúra 
a folklorizmus 
 
dotácia 

Večery autentického folklóru 2020 
Cieľom tohto folklórneho cyklu, ktorý má dlhoročnú tradíciu, je 
prinášať do Petržalky jedinečné spojenie tradičnej hudby, tanca, 
ľudových zvykov a gastronómie pre všetkých milovníkov folklóru. 

Žiadosť o dotáciu podaná 
21.10.2019.  

44 700,00 
 

24 460,00 
- 

2 240,00 



 


