Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania
v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

Výsledky Podprogramu č. 4 na podporu investícií
do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave v roku 2022
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí: 15.09.2021
Uzávierkový termín pre podávania žiadostí: 14.11.2021
Zasadnutie Grantovej komisie: 14.02.2022
Zasadnutie Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport: 24.03.2021
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1175/2022 zo dňa 31.03.2022
Rozpočet: 1 000 000 eur
Minimálna výška dotácie: 10 000 eur jednému žiadateľovi
Maximálna výška dotácie 150 000 eur jednému žiadateľovi
Počet prijatých žiadostí: 43
Počet podporených žiadostí: 12
Počet vyradených žiadostí: 3
Počet prijatých žiadostí /požadovaná suma dotácií: 43 / 4 013 631 eur
Počet prijatých oprávnených žiadostí / požadovaná suma dotácií: 40 /3 800 850 eur
Celková výška pridelených dotácií: 1 000 000 eur
Zostatok rozpočtu: 0 eur
Zverejnenie výsledkov: 05.04.2022
Hodnotenie a posudzovanie projektov:
Komisia grantového Podprogramu 4 v súlade s rozhodnutím primátora č. 13/2020 zo dňa 27.04.2020:
Ing. Roman Lamoš – poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Ing. Peter Lenč - poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Mgr. Gábor Grendel - poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Ing. Martin Chren - poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Igor Polakovič - poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Ing. Jozef Krúpa - poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Mgr. Rastislav Kunst - poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
Minimálny počet priemeru bodov pre dosiahnutie dotácie: 70 b (70% max. počtu bodov)
Maximálny počet priemeru bodov pre dosiahnutie dotácie: 100 b

Číslo
žiadosti

Názov - organizácia
predkladateľ žiadosti

Požadovaná
výška
dotácie

Schválená
výška
dotácie

Priemer
Body
Celkom

Názov projektu

Forma využita dotácie

25 000 €

0€

nehodnotené

max 100b

1

Charles CIMETIERE

Rugby Bratislava turnaj
pre deti

Rugbyový športový turnaj pre deti so školami v
Ružinove Nové Mesto Petrazlka Staré Mesto
Športový projekt, detský vývoj, športová
výchova, kardio. Stretnutie, rugbyová komunita,
pozvite deti, aby viac športovali.

2

ZRR Nejedlého
(Združenie Rady rodičov
Nejedlého)

Revitalizácia
multifunkčného ihriska

Technické zhodnotenie existujúceho
multifunkčného ihriska. Nové komponenty,
povrch a ďalšie súčasti ihriska.

57 600 €

0€

74,29

Spojená škola Svätej Rodiny

Renovácia športového
areálu Spojenej školy
Svätej Rodiny

Obnovenie atletickej dráhy so 4 dráhovou
rovinkou pre 50 m, 60 m a 100 m beh a
doskočisko, tak aby to bola bezpečná a kvalitná
športová plocha.

120 438 €

0€

84,00

3

HOKEJBAL NOVÉ MESTO

Hokejbal na vyššej úrovni

Položenie plastového povrchu na existujúce
hokejbalové ihrisko na Turbínovej ulici v
Bratislave. Modernizácia športoviska.

28 000 €

0€

72,57

5

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Rekonštrukcia športovej
infraštruktúry ZŠ Milana
Hodžu

Rekonštrukcia existujúcej plochy a
podkladových vrstiev a kompletná výmena
asfaltového povrchu za športový povrch
športovísk na ZŠ Milana Hodžu na
Podjavorinskej ulici č. 1.

100 000 €

65 000 €

92,57

6

Futbalový klub Vajnory

Rekonštrukcia hlavnej
tribúny, oplotenia,
infraštruktúry a
dobudovanie parkoviska

Zázemie pre futbalistov pre tréningový proces.
Rekonštrukcia hlavnej tribúny, oplotenia a
vstupnej brány do areálu a parkovisko pre
návštevníkov.

85 326 €

0€

68,71

7

Mestská časť
Bratislava-Rača

Skvalitnenie športového
vyžitia v Rači

1. Vybudovanie pumptracku na Sklabinskej ulici.
2. Vybavenie pre športový areál na Tbiliskej ul. o
parkurovú zostavu a teqballový stôl

47 188 €

0€

85,14

8

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Rekonštrukcia
športového areálu na
Riazanskej ulici - Školak
klub - exteriér

Rekonštrukcia ihriska s novou tartanovou
dráhou pri multifunkčnom ihrisku, dopravné
ihrisko, spevnené plochy, nový mobiliár, detské
prvky a atypové prvky.

150 000 €

85 000 €

96,14

9

Mestská časť
Bratislava-Ružinov

REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ
DRÁHY PRI JAZERE
ŠTRKOVEC

Revitalizácia bežeckej dráhy a využitie plochy
pôvodnej bežeckej dráhy okolo jazera Štrkovec.

150 000 €

90 000 €

95,67

10

Futbalový klub Lamač

Pokračovanie
rekonštrukcie a
revitalizácie športového
areálu FK Lamač

Rekonštrukcia 2 starých nefunkčných
tenisových kurtov

81 803 €

0€

68,57

11

Mestská časť
Bratislava-Jarovce

Obnova športového
areálu Jarovce

Obnova športovej plochy hokejbalového ihriska
a účelnejšie využitie tréningovej trávnatej
plochy + vybudovanie ochranného oplotenia.

150 000 €

0€

86,29

12

Mestská časť
Bratislava-Záhorská Bystrica

Revitalizácia jestvujúcich
a budovanie nových
športovísk v školskom
areáli

Revitalizácia multifunkčného ihriska s umelým
trávnikom a nového oplotenia, detského ihriska
a dopadových plôch. V rámci novej časti areálu
umiestnenie pingpongového stola.

79 369 €

65 000 €

89,83

13

Mestská časť
Bratislava-Dúbravka

Obnova a modernizácia
športového areálu ZŠ
Sokolíkova

Výstavba atletického oválu s umelým
polyuretánovým športovým povrchom,
šprintérskej rovinky, revitalizácia umelého
trávnika na futbalovom ihrisku a oplotenia.

149 980 €

125 000 €

97,29

14

Mestská časť
Bratislava-Devínska Nová
Ves

Obnova a modernizácia
spojeného športového
ihriska na Mečíkovej ulici

Vybudovanie športového ihriska pre dve hracie
plochy, pre street basketbal, malý futbal, florbal
a hokejbal.

74 493 €

55 000 €

86,57

15

Mestská časť
Bratislava-Lamač

Rekonštrukcia a
modernizácia ihriska na
ulici Bakošova

134 000 €

70 000 €

90,29

16

Mestská časť
Bratislava-Karlova Ves

Rekonštrukcia bežeckého
oválu v športovorekreačnom areáli
Majerníkova 60-62

150 000 €

105 000 €

96,86

17

Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa

Vybudovanie novej
tribúny a osvetlenie
hlavného ihriska ŠK
Vrakuňa Bratislava

Zmodernizovanie areálu športového klubu
Vrakuňa Bratislava. Vybudovanie novej tribúny,
obnova pôvodnej a tiež modernizácia osvetlenia
hlavnej futbalovej plochy.

150 000 €

85 000 €

93,14

18

Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa

Rekonštrukcia
multifunkčného ihriska ZŠ
Železničná 14, BratislavaVrakuňa

Vybudovanie ihriska s viacúčelovým využívaním
na hádzanú, tenis, volejbal, basketbal a futbal a
priľahlý priestor pre stolný tenis a náraďovňu.

150 000 €

0€

78,29

TOP TENIS, n.o.

Rekonštrukcia tenisového
areálu po výstavbe
budovy aktívneho
stárnutia na Ftvš

Rekonštrukcia tenisových dvorcov a presun
nafukovacej haly na nové miesto, nová
vzduchotechnika a iného príslušenstva. Na
dvorcoch bude potrebné vymeniť plachty a
deliace siete. Rekonštrukcia šatne a klubovne.

37 781 €

0€

nehodnotené

4

19

Rekonštrukcia a obnova športového ihriska na
časť basketbalového ihriska a časť skateparku.
Revitalizácia prostredia a snaha o vytvorenie
zóny pre verejnosť so zameraním na deti a
mládež.
Rekonštrukcia a modernizácia športových
povrchov - atletického oválu Obnova
športových povrchov a pôch, rozmerové,
povrchové a funkčné vlastnosti pre jednotlivé
atletické disciplíny.

20

Mestská časť
Bratislava - Vajnory

Vonkajšia ľadová plocha

Vybudovanie vonkajšej ľadovej plochy určenej
pre športovú aktivitu a podporu športu
obyvateľov a verejnosti.

149 999 €

85 000 €

92,57

21

Slovenská technická
univerzita
v Bratislave

Pumptracková dráha FEI
STU

Vybudovanie modernej pump-track dráhy v
areáli FEI STU, ktorá je jednou z najlepších
novodobých foriem podpory mládeže a športu.

80 000 €

0€

75,71

Divoká voda, s.r.o.

Dobudovanie a
revitalizácia soft
riversurfovej vlny a
surfového zázemia

Obnova a modernizácia riversurfovej vlny a jej
rozšírenie o tzv. soft vlnu, pre začínajúcich
riversurferov. Súčasťou okolia športoviska bude
oddychový priestor pre verejnosť, deti a
skvalitnené športové zázemie.

36 360 €

0€

62,57

23

Športuj!

Netradičné multifunkčné
ihriská po celej Bratislave

Vybudovanie 20 netradičných multifunkčných
ihrísk na verejných priestranstvách vo všektých
mestských častiach Bratislavy, ktoré budú
dostupné všetkým obyvateľom nepretržite.

49 780 €

0€

68,29

24

Lokomotíva Devínska Nová
Ves

Obnova a obstaranie
sociálneho a technického
zázemia v športovom
areály Vápencová 34, 841
07 Bratislava - druhá fáza

123 452 €

0€

69,00

25

Spoločenstvo detí a
mládeže (SDM) Domino

Posaďte sa u nás!

37 614 €

0€

68,00

26

Lokomotíva Devínska Nová
Ves

Športová časomiera

123 983 €

0€

62,71

27

3E - Inštitút
environmentálneho
výskumu a vzdelávania

Šport na dvor

54 950 €

0€

74,00

28

ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE
TILGNEROVA

Rekonštrukcia
športoviska v areáli
Spojenej školy Tilgnerova
14

Zrealizovanie 2. fázy obnovy areálu školy,
bežeckej dráhy, vytvorenie športovo-relaxačnej
zóny pre deti, mládež a obyvateľov komunity.

150 000 €

0€

81,71

29

Brána do Narnie

Multifunkčné ihrisko pre
všetkých - Daj si do tela!

Rekonštrukcia ihriska, nový gumový EPDM
povrch, novým čiarovým značením a doplnením
športových pomôcok pre futbal, volejbal,
nohejbal, hádzaná, basketbal, floorbal a tenis.

146 785 €

0€

77,29

30

DOMKA - Združenie
saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava Mamateyova

Vždy zelený, vždy
výherný

Pokládka umelého trávnika na menej využívané
basketbalové ihrisko v rámci areálu strediska vytvorenie tejto plochy vytvorí lepšie
podmienky pre tréningy.

40 022 €

0€

71,86

144 360 €

0€

83,86

39 894 €

0€

71,43

130 000 €

85 000 €

91,67

61 728 €

0€

84,14

22

Vytvorenie čo najlepších podmienok pre rozvoj
mládežníckeho futbalu dobudovaním
modulárneho systému v zostave 8 kontajnerov
pre rozšírenie sociálneho a technického
zázemia.
Pre komplexné dobudovanie športového areál
plánuje klub postaviť budúci rok krytú tribúnu,
ktorá bude mať 100 miest na sedenie. Tribúna
zvýši komfort pre rodičov čakajúcich počas
tréningov na mladšie deti.
Časomiery pre športové areály Vápencová 34, a
Pavla Horova 16, meranie času, info o strelcoch,
zostavách, striedaniach mužstiev, meranie času
rekreačných bežcov aj pri hodinách telesnej
výchovy.
Vnútroblok Sibírska, Ovručská - vybudovanie a
rekonštrukcia dvora, nová pochôdzna spevnená
plocha, bedmintonové a bezbariérové
petangové ihrisko, workoutové ihrisko a nový
mobiliár.

31

Združenie rodičov a
priateľov ZŠ Vazovova 4

A kde teda máme v
Starom Meste športovať?

Druhá etapa projektu “Nový školský dvor ZŠ
Vazovova” zameraná na revitalizáciu vnútornej
časti bežeckého oválu, vytvorenie
multifunkčného ihriska, workout zóny, zelenej
plochy, predpríprava na osvetlenie areálu.

32

Klub rodičov a detí - Vajnory

"Športujeme od malička Športové ihrisko pre
najmenších"

Vybudovanie detského športové ihriska,
osadenie herných prvkov, doplnenie lavičkami,
okrasnými krami a stromami.

33

Biskupice si pomáhajú, o.z.

Rekonštrukcia športových
ihrisk

34

BAJKSLAVA

Rodinný cyklistický park
Kamzík

Rekonštrukcia bežeckého oválu za nový
pogumovaný tartanový aj s výmenou
podkladaných vrstiev, vybudovanie
workoutového ihriska, pingpongového stola,
malého futbalového ihriska a futbalových brán.
Cyklodráha určená pre tréning rovnováhy,
prejazdu prekážok, obsahuje dvojdráhovú líniu
jednoduchého pump tracku, obľúbeného
konceptu dráhy, ktorá posilní deťom prirodzenú
súťaživosť.

35

Hangair s. r. o.

Modernizácia vnútorného
skateparku Hangair
Action Sports Academy

Projekt Modernizácie vnútorného skateparku,
modernizácia a rozšírením existujúcej skatezóny na 220m2. Vytvorenie nového verejného
priestoru.
Projekt spočíva v obnove asfaltovej plochy
ihriska na ul.Belinského 10. Vytvorenie
športovej plochy na rôzne loptové hry, herné
prvky - bránky a tyče na volejbalovú sieť,
obnova existujúceho sedenia, zvýšenie
oplotenia.
Revitalizácia areálu TJ Slovan Patrónka,
vybudovanie moderného akrylátového
tenisového povrch vhodného aj pre osoby so
zdravotným postihnutím. Tak isto by došlo
vybudovaniu zázemia pre týchto športovcov.
Cieľom projektu je obnova priestorov
minigolfového ihriska, rekonštrukcia
minigolfových jamiek, ale aj okolitej plochy,
reorganizácia areálu minigolfového ihriska,
vybudovanie miesta na sedenie.
Obnova športového areálu, vybudovanie
multifunkčného ihriska na basketbal, hádzanú,
malý futbal, loptové hry, nohejbal, tenis,
volejbal, nový tartanový bežecký ovál a
doskočisko do piesku.

13 000 €

0€

70,43

53 366 €

0€

79,14

138 284 €

0€

79,29

16 799 €

0€

67,00

149 977 €

85 000 €

95,86

36

Materské centrum Budatko

OBNOVA ŠPORTOVEJ
PLOCHY - Belinského

37

TJ Slovan Patrónka

OBNOVA EXISTUJÚCEHO
TENISOVÉHO IHRISKA - TJ
SLOVAN PATRÓNKA

38

Športom k lepšiemu životu

Rekonštrukcia
minigolfového ihriska na
Janotovej 12 Bratislava Karlova Ves

39

Mestská časť
Bratislava - Petržalka

Obnova športového
areálu ZŠ Lachova pre
verejnosť

40

BMX klub Rača

Záchrana cyklistickej
trate BMX v BratislaveRači

Obstaranie pozemkov a záchrana
vybudovaného športoviska v Rači.

150 000 €

0€

nehodnotené

41

Telovýchovná jednota
Slávia Právnik Bratislava

Rekonkštrukcia a
modernizácia športovej
haly

Projekt je zameraný na rekonštrukciu športovej
tenisovej haly s tromi tenisovými kurtami a
rekonštrukcia strechy na tenisovej hale, ktorá je
v zlom technickom stave.

150 000 €

0€

77,86

S vetrom opreteky o. z.

Bezbariérový prístup a
celkové zlepšenie
dostupnosti jachtingu pre
širokú verejnosť

Obstaranie 2 ks jachtingových lodí typu Laser
Bahia pre by výrazným šport širokej
verejnosti,detí a mládeže, ako aj pre zdravotne
znevýhodnených ľudí a zriadenie aj
bezbariérového strediska.

22 300 €

0€

65,14

Športový klub BY

Obnova športovej
infraštruktúry - BMX
dráha Rača

Modernizácia 4 objektov zázemia športovcov v
najkritickejšom stave z 8 celkových objektov, a
ich nahradenie novými mobilnými
kontajnerovými riešeniami.

30 000 €

0€

70,71

42

43

* nehodnotené - žiadosť po posúdení odbornými sekciami hlavného mesta SR vykazuje známky neoprávnenosti
(posudzované oblasti: ciele Podprogramu, oprávnené aktivity, oprávnené nákladové položky, bezbariérovosť, pozemkové, majetkové a nájomné vzťahy,
správnosť a hospodárnosť)
Žiadosti posúdené odbornými útvarmi hlavného mesta:
Sekcia výstavby, Sekcia financií, Sekcia správy nehnuteľností, Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie školstva, športu a mládeže.

Spracoval: Mgr. Jozef Špaček, Oddelenie školstva, športu a mládeže
v Bratislave, dňa 05.04.2022

