Zápisnica
Z online zasadnutia Komisie grantového Podprogramu č. 4
na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave
(ďalej len „komisia“)
zo dňa 14.02.2022
Prítomní:

Roman Lamoš (predseda komisie), Gábor Grendel (člen komisie), Jozef
Krúpa (člen komisie), Rastislav Kunst (člen komisie), Martin Chren (člen
komisie), Peter Lenč (člen komisie), Igor Polakovič (člen komisie).
Zdenka Zaťovičová (námestníčka primátora), Ema Tesarčíková (vedúca
gestorského OŠŠaM), Jozef Špaček (poverený pracovník gestorského
OŠŠaM)
Ospravedlnení:
Program:
1. Úvod
2. Zmeny v Štatúte grantového Podprogramu 4 - novelizácia
3. Informácia o žiadostiach a výbere prihláseného zástupcu verejnosti na rokovaní komisie
4. Rozpočet grantového Podprogramu 4 pre rok 2022
5. Informácia o stave projektov poskytnutých dotácií v roku 2021
6. Informácia o prijatých žiadostiach, ktoré sú predkladané na hodnotenie komisii v roku 2022
7. Informácia o výsledkoch bodového hodnotenia prijatých žiadostí v zmysle hodnotiacich
kritérií
8. Posudzovanie žiadostí a návrhy na udelenie dotácií
9. Rôzne
K bodu 1: Úvod
Jozef Špaček, pracovník gestorského odd. (ďalej aj „gestor“) privítal zúčastnených na
zasadnutí komisie, ktorá sa v rámci protipandemických opatrení realizovala prostredníctvom
online konferencie cez aplikáciu Teams. Zúčastnených taktiež informoval o programe
zasadnutia komisie v zmysle predloženej pozvánky, ktorý členovia komisie jednohlasne pri
následnom hlasovaní schválili.
Zároveň informoval zúčastnených, že v súlade
s Protikorupčným minimom schváleným poslancami hlavného mesta ako aj Štatútom
Podprogramu č. 4 sa na zverejnenú výzvu hlavného mesta písomne prihlásil na zasadnutie
komisie 1. zástupca verejnosti, ktorý bol pozvaný na zasadnutie komisie. V deň zasadnutia
komisie svoju účasť odvolal písomne na email gestora. V súlade so Štatútom Podprogramu 4
gestor komisiu informoval o konflikte záujmov troch členov komisie p. Lamoš – projekt č. 33
, p. Krúpa – projekt č. 12, p. Chren – projekt č. 9, ktorí mu tento pred zasadnutím komisie
písomne deklarovali s tým, že projekty v konflikte záujmov neboli z ich strany v systéme
hodnotené a rovnako nebudú posudzované ani hlasované pre možné prideľovanie dotácii.
Chýbajúce hodnotenie člena komisie v konflikte záujmov bude v konečnom hodnotení
priemerované podľa dosiahnutého hodnotenia ostatných členov komisie. Všetci traja členovia
individuálne ešte raz na zasadnutí komisie deklarovali svoj konflikt záujmov a vzdali
hlasovania pre prípad, že ich projekt bude komisiou posudzovaný pre pridelenie dotácie.

K bodu 2: Zmeny v Štatúte grantového Podprogramu 4 – novelizácia
Gestor zúčastnených informoval, že v rámci pripomienok v návrhu správy Útvaru mestského
kontrolóra po kontrole pridelených dotácií za roky 2016-2020, ak aj pripomienok odborných
útvarov hlavného mesta, pripravuje gestorské oddelenie novelizáciu Štatútu grantového
Podprogramu č.4. Najdôležitejšie zmeny sa týkajú doplnenia informácií a špecifikáciu
položiek oprávnených a neoprávnených kapitálových výdavkov, povinnosti realizácie celých
predložených projektov podľa žiadostí bez možnosti čiastkových úprav rozpočtov
v aktuálnom kalendárnom roku, zreálnenie rozpočtov na základe výsledkov realizovaných
verejných obstarávaní, verejných obchodných súťaží a zachovanie pomeru spoluúčastí mesta
a prijímateľa dotácie aj po týchto úpravách, ktoré budú predložené k podpisu zmluvy.
Rovnako sa budú presne definovať podmienky v rámci uznášaniaschopnosti a podmienok
právoplatnosti hlasovania grantovej komisie pri jednotlivých projektoch a špecifikovať
sankcie jednotlivým prijímateľov dotácie, ktorí neoprávnene použijú verejné finančné
prostriedky z grantového programu hlavného mesta, resp. nepredložia správne vykonané
Zúčtovanie dotácie.
K bodu 3: Informácia o žiadostiach a výbere prihláseného zástupcu verejnosti na
rokovaní komisie
Gestor zúčastnených už v úvode informoval písomnom odvolaní účasti zástupcu verejnosti na
zasadnutí komisie. Zároveň zúčastnených informoval, že hlavné mesto ku dňu uzávierky
žiadostí prijalo v elektronickom systéme a programe pre rok 2022 43 žiadostí v celkovej
výške požadovaných dotácií v hodnote 4 013 631 eur a spoluúčastí na financovaní projektov
vo výške 1 808 778 eur. Po kontrole kompletnosti a správnosti predloženej dokumentácie
odbornými úsekmi hlavného mesta neboli 3 žiadosti odporučené komisii na hodnotenie
z dôvodu: 1. nekompletnosti predloženej dokumentácie, 2. rizika v rámci možnosti použitia
bežných nekapitálových výdavkov a nedoloženia majetkových vzťahov, 3. rozporu
s definovanými cieľmi Podprogramu 4. Jedna žiadosť nebola vôbec posudzovaná, pretože
bola registrovaná v inom programe hlavného mesta.
K bodu 4: Rozpočet grantového Podprogramu 4 pre rok 2022
Gestor zúčastnených informoval, že na prerozdelenie v Podprograme 4 na rok 2022 sú
v rozpočte hlavného mesta alokované finančné prostriedky vo výške 1 000 000 eur.
K bodu 5: Informácia o stave projektov poskytnutých dotácií v roku 2021
Gestor zúčastnených informoval, že 18ti Prijímatelia (celkovo 20 projektov) dotácií
z grantového Podprogramu č. 4 v roku 2021 odovzdali záverečné správy a zúčtovania dotácie.
Dve dotácie Prijímateľov MČ Bratislava-Vrakuňa vo výške 45 000 eur a Slovenská technická
univerzita vo výške 30 000 eur boli v stanovenom termíne vrátené na účet hlavného mesta
z dôvodu nerealizácie predložených projektov. Zároveň členov komisie upozornil na podnet
Útvaru mestského kontrolóra a projekt MČ Bratislava-Rusovce, kde v súčasnej dobe prebieha
kontrola realizačnej a administratívnej časti projektu predloženého zúčtovania a použitia
oprávnených výdavkov v zmysle platnej legislatívy o Finančnej kontrole a audite.

K bodu 6: Informácia o výsledkoch bodového hodnotenia prijatých žiadostí v zmysle
hodnotiacich kritérií
Jednotliví členovia grantovej komisie potvrdili, že vyhodnotili projekty v zmysle § 11 Štatútu
grantového Podprogramu 4 a príslušných hodnotiacich kritérií. Pri hodnotení zároveň
vychádzali z analýzy žiadostí a posudzovania projektov, ktoré by mali zohľadňovať
geografické rozmiestnenie po celej Bratislave, prínos pre verejné športovanie a rozvoj
športovísk v jednotlivých mestských častiach ako aj náročnosť a súlad rozpočtov, a taktiež
výšok jednotlivých spoluúčastí predkladateľov.
K bodu 7: Informácia o výsledkoch bodového hodnotenia prijatých žiadostí v zmysle
hodnotiacich kritérií
Členovia komisie bodovo ohodnotili celkovo 40 projektov. Najúspešnejší projekt č. 13 získal
97,29 bodov, najmenej hodnotený projekt č. 26 získal 62,57 bodov zo 100 možných.
Hodnotenie prebehlo prostredníctvom elektronického systému a bolo priemerované počtom
hodnotiacich členov komisie.
K bodu 8: Posudzovanie žiadostí a návrhy na udelenie dotácií
Všetky predložené projekty k hodnoteniu boli následne posudzované a prerokované komisiou
a z celkovej alokovanej čiastky z rozpočtu hlavného mesta komisia navrhla prideliť 12-im
žiadateľom dotácie vo výške 1 000 000 eur.
Na základe vyhodnotenia všetkých kritérií v zmysle Štatútu Podprogramu č. 4 grantová
komisia pristúpila k návrhu a príslušnému hlasovaniu o výške pridelených dotácii:
Návrh na udelenie dotácií:
Projekt č. 13 – navrhnutá suma 125 000 eur
Projekt č. 16 – navrhnutá suma 105 000 eur
Projekt č. 8 – navrhnutá suma 85 000 eur
Projekt č. 39 – navrhnutá suma 85 000 eur
Projekt č. 17 – navrhnutá suma 85 000 eur
Projekt č. 20 – navrhnutá suma 85 000 eur
Projekt č. 15 – navrhnutá suma 70 000 eur
Projekt č. 5 – navrhnutá suma 65 000 eur
Projekt č. 14 – navrhnutá suma 55 000 eur
hlasovanie: Za – 7, Proti – 0, Zdržal sa – 0
Projekt č. 33 – navrhnutá suma 85 000 eur
hlasovanie Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
(Roman Lamoš sa hlasovania nezúčastnil)
Projekt č. 9 – navrhnutá suma 90 000 eur
hlasovanie Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
(Martin Chren sa hlasovania nezúčastnil)
Projekt č. 12 – navrhnutá suma 65 000 eur
hlasovanie Za – 6, Proti – 0, Zdržal sa – 0
(Jozef Krúpa sa hlasovania nezúčastnil)

K bodu 7: Rôzne
Komisia sa dohodla, že v súlade s § 10 Štatútu Podprogramu č. 4 predseda komisie p. Lamoš
zvolá mimoriadne zasadnutie komisie k prerokovaniu novelizácie Štatútu Podprogramu 4.

v. r.

Za správnosť údajov: Roman Lamoš - predseda komisie _____________________________

Príloha č. 1: Návrh pridelenia dotácií a hodnotenie projektov – úspešní žiadatelia
Príloha č. 2: Návrh pridelenia dotácií a hodnotenie projektov – neúspešní žiadatelia

V Bratislave, dňa 15.02.2022
Vyhotovil: Mgr. Jozef Špaček - tajomník komisie

Príloha č. 1: Návrh pridelenia dotácií a hodnotenie projektov – úspešní žiadatelia:
Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy - Podprogram č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry

Č. ž.

Názov - organizácia
predkladateľ žiadosti

Názov projektu

Forma využita dotácie

Výstavba atletického oválu s umelým polyuretánovým športovým povrchom,
šprintérskej rovinky, revitalizácia umelého trávnika na futbalovom ihrisku a
oplotenia.
Rekonštrukcia a modernizácia športových povrchov - atletického oválu Obnova
Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom
športových povrchov a pôch, rozmerové, povrchové a funkčné vlastnosti pre
areáli Majerníkova 60-62
jednotlivé atletické disciplíny.

13

Mestská časť
Bratislava-Dúbravka

16

Mestská časť
Bratislava-Karlova Ves

8

Mestská časť
Bratislava-Nové Mesto

Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici Školak klub - exteriér

39

Mestská časť
Bratislava - Petržalka

9

Mestská časť
Bratislava-Ružinov

17

Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa

5

Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

20

Mestská časť
Bratislava - Vajnory

33

Biskupice si pomáhajú, o.z.

15

Mestská časť
Bratislava-Lamač

12

Mestská časť
Bratislava-Záhorská Bystrica

14

Mestská časť
Bratislava-Devínska Nová Ves

Obnova a modernizácia športového areálu ZŠ
Sokolíkova

Mestská časť

Okres

Požadovaná
výška
dotácie

Vlastné zdroje

Cena projektu

Návrh
dotácie
Grantová
komisia

Priemer
Body
Celkom
max 100b

Dúbravka

BA4

149 980 €

169 126 €

319 106 €

125 000 €

97,29

Karlova Ves

BA4

150 000 €

200 857 €

350 857 €

105 000 €

96,86

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

Nové Mesto

BA3

150 000 €

323 441 €

473 441 €

85 000 €

96,14

Obnova športového areálu ZŠ Lachova pre verejnosť

Obnova športového areálu, vybudovanie multifunkčného ihriska na basketbal,
hádzanú, malý futbal, loptové hry, nohejbal, tenis, volejbal, nový tartanový
bežecký ovál a doskočisko do piesku.

Petržalka

BA5

149 977 €

17 862 €

167 839 €

85 000 €

95,86

REVITALIZÁCIA BEŽECKEJ DRÁHY PRI JAZERE
ŠTRKOVEC

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

Ružinov

BA2

150 000 €

65 569 €

215 569 €

90 000 €

95,67

Vrakuňa

BA2

150 000 €

48 649 €

198 649 €

85 000 €

93,14

Staré Mesto

BA1

100 000 €

49 094 €

149 094 €

65 000 €

92,57

Vajnory

BA3

149 999 €

191 849 €

341 848 €

85 000 €

92,57

Podunajské
Biskupice

BA2

130 000 €

26 334 €

156 334 €

85 000 €

91,67

Lamač

BA4

134 000 €

15 185 €

149 185 €

70 000 €

90,29

Záhorská Bystrica

BA4

79 369 €

12 934 €

92 303 €

65 000 €

89,83

Devínska Nová Ves

BA4

74 493 €

8 277 €

82 770 €

55 000 €

86,57

Zmodernizovanie areálu športového klubu Vrakuňa Bratislava. Vybudovanie
Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska
novej tribúny, obnova pôvodnej a tiež modernizácia osvetlenia hlavnej futbalovej
ŠK Vrakuňa Bratislava
plochy.
Rekonštrukcia existujúcej plochy a podkladových vrstiev a kompletná výmena
Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu
asfaltového povrchu za športový povrch športovísk na ZŠ Milana Hodžu na
Podjavorinskej ulici č. 1.
Vonkajšia ľadová plocha

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

Rekonštrukcia bežeckého oválu za nový pogumovaný tartanový aj s výmenou
podkladaných vrstiev, vybudovanie workoutového ihriska, pingpongového stola,
malého futbalového ihriska a futbalových brán.
Rekonštrukcia a obnova športového ihriska na časť basketbalového ihriska a
Rekonštrukcia a modernizácia ihriska na ulici Bakošova
časť skateparku. Revitalizácia prostredia a snaha o vytvorenie zóny pre
verejnosť so zameraním na deti a mládež.
Revitalizácia multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a nového oplotenia,
Revitalizácia jestvujúcich a budovanie nových
detského ihriska a dopadových plôch. V rámci novej časti areálu umiestnenie
športovísk v školskom areáli
pingpongového stola.
Rekonštrukcia športových ihrisk

Obnova a modernizácia spojeného športového ihriska
na Mečíkovej ulici

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

Príloha č. 2: Návrh pridelenia dotácií a hodnotenie projektov – neúspešní žiadatelia:
11

Mestská časť
Bratislava-Jarovce

Obnova športového areálu Jarovce

7

Mestská časť
Bratislava-Rača

Skvalitnenie športového vyžitia v Rači

34

BAJKSLAVA

Rodinný cyklistický park Kamzík

3

Spojená škola Svätej Rodiny

Renovácia športového areálu Spojenej školy Svätej
Rodiny

31

Združenie rodičov a priateľov ZŠ
Vazovova 4

28

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

Jarovce

BA5

150 000 €

23 405 €

173 405 €

0€

86,29

Rača

BA3

47 188 €

5 000 €

52 188 €

0€

85,14

Nové Mesto

BA3

61 728 €

3 000 €

64 728 €

0€

84,14

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.

Petržalka

BA5

120 438 €

31 328 €

151 766 €

0€

84,00

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.

Staré Mesto

BA1

144 360 €

5 000 €

149 360 €

0€

83,86

ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE
TILGNEROVA

Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy
Tilgnerova 14

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

Karlova Ves

BA4

150 000 €

60 459 €

210 459 €

0€

81,71

37

TJ Slovan Patrónka

OBNOVA EXISTUJÚCEHO TENISOVÉHO IHRISKA TJ SLOVAN PATRÓNKA

Staré Mesto

BA1

138 284 €

25 000 €

163 284 €

0€

79,29

36

Materské centrum Budatko

OBNOVA ŠPORTOVEJ PLOCHY - Belinského

Petržalka

BA5

53 366 €

250 €

53 616 €

0€

79,14

18

Mestská časť
Bratislava-Vrakuňa

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Železničná 14,
Bratislava-Vrakuňa

Vrakuňa

BA2

150 000 €

10 266 €

160 266 €

0€

78,29

41

Telovýchovná jednota
Slávia Právnik Bratislava

Rekonkštrukcia a modernizácia športovej haly

Petržalka

BA5

150 000 €

101 613 €

251 613 €

0€

77,86

29

Brána do Narnie

Multifunkčné ihrisko pre všetkých - Daj si do tela!

Petržalka

BA5

146 785 €

750 €

147 535 €

0€

77,29

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.

Karlovea Ves

BA4

80 000 €

10 285 €

90 285 €

0€

75,71

2

ZRR Nejedlého
(Združenie Rady rodičov
Nejedlého)

Revitalizácia multifunkčného ihriska

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

Dúbravka

BA4

57 600 €

0€

57 600 €

0€

74,29

27

3E - Inštitút environmentálneho
výskumu a vzdelávania

Šport na dvor

Vnútroblok Sibírska, Ovručská - vybudovanie a rekonštrukcia dvora, nová
pochôdzna spevnená plocha, bedmintonové a bezbariérové petangové ihrisko,
workoutové ihrisko a nový mobiliár.

Nové Mesto

BA3

54 950 €

0€

54 950 €

0€

74,00

4

HOKEJBAL NOVÉ MESTO

Hokejbal na vyššej úrovni

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

Nové Mesto

BA3

28 000 €

9 744 €

37 744 €

0€

72,57

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.

Petržalka

BA5

40 022 €

10 006 €

50 028 €

0€

71,86

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.

Vajnory

BA3

39 894 €

2 000 €

41 894 €

0€

71,43

43

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.

Rača

BA3

30 000 €

5 000 €

35 000 €

0€

70,71

1. Vybudovanie pumptracku na Sklabinskej ulici.
2. Vybavenie pre športový areál na Tbiliskej ul. o parkurovú zostavu a teqballový
stôl
Cyklodráha určená pre tréning rovnováhy, prejazdu prekážok, obsahuje
dvojdráhovú líniu jednoduchého pump tracku, obľúbeného konceptu dráhy,
ktorá posilní deťom prirodzenú súťaživosť.

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.
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.
Vybudovanie ihriska s viacúčelovým využívaním na hádzanú, tenis, volejbal,
basketbal a futbal a priľahlý priestor pre stolný tenis a náraďovňu.
Projekt je zameraný na rekonštrukciu športovej tenisovej haly s tromi
tenisovými kurtami a rekonštrukcia strechy na tenisovej hale, ktorá je v zlom
technickom stave.
Rekonštrukcia ihriska, nový gumový EPDM povrch, novým čiarovým značením
a doplnením športových pomôcok pre futbal, volejbal, nohejbal, hádzaná,
basketbal, floorbal a tenis.

35

Hangair s. r. o.

Modernizácia vnútorného skateparku Hangair Action
Sports Academy

Projekt Modernizácie vnútorného skateparku, modernizácia a rozšírením
existujúcej skate-zóny na 220m2. Vytvorenie nového verejného priestoru.

Vajnory

BA3

13 000 €

14 850 €

27 850 €

0€

70,43

24

Lokomotíva Devínska Nová Ves

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

Vytvorenie čo najlepších podmienok pre rozvoj mládežníckeho futbalu
dobudovaním modulárneho systému v zostave 8 kontajnerov pre rozšírenie
sociálneho a technického zázemia.

Devínska Nová Ves

BA4

123 452 €

0€

123 452 €

0€

69,00

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.

Vajnory

BA3

85 326 €

9 900 €

95 226 €

0€

68,71

10

Futbalový klub Lamač

Pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie športového
areálu FK Lamač

Rekonštrukcia 2 starých nefunkčných tenisových kurtov

Lamač

BA4

81 803 €

9 091 €

90 894 €

0€

68,57

23

Športuj!

Netradičné multifunkčné ihriská po celej Bratislave

Bratislava

BA1-5

49 780 €

10 820 €

60 600 €

0€

68,29

25

Spoločenstvo detí a mládeže
(SDM) Domino

Posaďte sa u nás!

Ružinov

BA2

37 614 €

3 900 €

41 514 €

0€

68,00

38

Športom k lepšiemu životu

Rekonštrukcia minigolfového ihriska na Janotovej 12
Bratislava - Karlova Ves

Karlova Ves

BA4

16 799 €

5 595 €

22 394 €

0€

67,00

42

S vetrom opreteky o. z.

Bezbariérový prístup a celkové zlepšenie dostupnosti
jachtingu pre širokú verejnosť

Gabčíkovo

GA

22 300 €

24 080 €

46 380 €

0€

65,14

26

Lokomotíva Devínska Nová Ves

Športová časomiera

Devínska Nová Ves

BA4

123 983 €

972 €

124 955 €

0€

62,71

22

Divoká voda, s.r.o.

Dobudovanie a revitalizácia soft riversurfovej vlny a
surfového zázemia

Čunovo

BA5

36 360 €

5 360 €

41 720 €

0€

62,57

1

Charles CIMETIERE

Rugby Bratislava turnaj pre deti

Bratislava

BA1-5

25 000 €

0€

25 000 €

nehodnotené

nehodnotené

19

TOP TENIS, n.o.

Rekonštrukcia tenisového areálu po výstavbe budovy
aktívneho stárnutia na Ftvš

Staré Mesto

BA1

37 781 €

3 000 €

40 781 €

nehodnotené

nehodnotené

40

BMX klub Rača

Záchrana cyklistickej trate BMX v Bratislave-Rači

Rača

BA3

150 000 €

288 927 €

438 927 €

nehodnotené

nehodnotené

Vybudovanie 20 netradičných multifunkčných ihrísk na verejných
priestranstvách vo všektých mestských častiach Bratislavy, ktoré budú
dostupné všetkým obyvateľom nepretržite.
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.
Cieľom projektu je obnova priestorov minigolfového ihriska, rekonštrukcia
minigolfových jamiek, ale aj okolitej plochy, reorganizácia areálu minigolfového
ihriska, vybudovanie miesta na sedenie.
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.
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.
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.
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.
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.
Obstaranie pozemkov a záchrana vybudovaného športoviska v Rači.

