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Kód uzn.: 12.3.
12.5.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

návrh na poskytnutie dotácií z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej 
infraštrukttiry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na projekty:

1. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., Vazovova 4, 811 07 Bratislava, 
IČO 42174121 - projekt „Nový školský dvor ZŠ Vazovova“ - 68 200,00 Eur

2. ZDRUŽENIE POMOC ŠKOEE TIEGNEROVA, o.z., Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava, 
IČO 31772323 - projekt „Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14“ -  
80 000,00 Eur



Dôvodová správa

Grantový Podprogram 4 určený na podporu investícií do športovej infraštrukttiry 
v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „Podprogram 4“) je jedným zo 4 
Podprogramov Grantového programu na podporu športu a vzdelávania v hlavnom meste 
Slovenskej republiky v Bratislave (ďalej len „Grantový program“).

Jeho cieľom je podpora činností realizovaných vo verejnom záujme prostredníctvom 
investovania finančných prostriedkov do športovej infraštrukttiry, výsledkom ktorého bude 
poskytovanie zóny relaxu a miesta pre vykonávanie športových aktivít obyvateľov hlavného 
mesta. Prostriedky bude možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov.

Grantový program bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy dňa 12.12.2019 uznesením č. 355/2019. Vychádza z platných 
legislatívnych noriem, z Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva na roky 2019 -  2022, oblasť 
„Vzdelávanie a šport“ a prepojenia so stanovenými cieľmi PHSR mesta Bratislava na roky 2020 
-  2030 a zo Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 o 
poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta.

Žiadatelia o grant predložili svoje projekty v roku 2020 vyplnením a zaslaním žiadosti 
v systéme bratislava.e-granty. Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 491/2020 schválilo 
pridelenie dotácií v celkovej výške 850 000,00 eur pre 17 predložených projektov.

Z dôvodu mimoradnych plošných opatrení prijatých proti šíreniu pandémie COVID-19 
SARS-CoV-2 žiadatelia 1. Združenie rodičov a priateľov ZS Vazovova 4, o.z., Vazovova 
4, 811 07 Bratislava, IČO 42174121, projekt „Nový školský dvor ZŠ Vazovova“, poskytnutá 
výška dotácie: 68 200,00 eur (Žiadosť o grant: Príloha č. 1) a 2. ZDRUŽENIE POMOC 
ŠKOLE TILGNEROVA, o.z., Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava, IČO 31772323, projekt 
„Rekonštrukcia športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14“, poskytnutá výška dotácie: 
80 000,00 eur (Žiadosť o grant: Príloha č. 2) - projekty nerealizovali.

Hlavné mesto prijalo písomné žiadosti uvedených žiadateľov o čerpanie dotácií v roku 
2021 a prerokovalo žiadosti v grantovej komisii pre Podprogram č. 4 (Príloha č. 3) dňa 
22.3.2021. Oddelenie školstva, športu a mládeže požiadalo o zmenu v rozpočte pre 
Podprogram č. 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry pre rok 2021 navýšením 
schváleného programového rozpočtu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít 
v položke kapitálové transfery vo výške 600 000,00 eur o sumu 148 200,00 eur. Materiál so 
zmenou rozpočtuje predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva 24.06.2021.

Po prijatej zmene bude na financovanie kapitálových výdavkov pre rozpočtový rok 
2021 v rámci grantového Podprogramu 4 prerozdelených 748 200,00 eur.

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10. 06. 2021 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového 
Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej 
republiky v Bratislave pre žiadateľov Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., a 
ZDRUŽENIE POMOC ŠKOEE TIEGNEROVA, o.z..



Doložka vplyvov

Predkladateľ: Oddelenie školstva, športu a mládeže 

Názov materiálu:
Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramn 4 
na podporn investícií do športovej infraštrnktúry v hlavnom meste Slovenskej repnbliky 
v Bratislave pre žiadateľov Zdraženie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z., 
a ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA, o.z..

Stanovisko oddelenia rozpočtovej politikv a revízie výdavkov

Oddelenie školstva, športu a mládeže predkladá materiál na schválenie poskytnutia dotácií 
z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštrukttiry v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave na projekty:

1. Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z.,na projekt „Nový školský dvor ZŠ 
Vazovova“ suma dotácie: 68 200,00 eur

2. ZDRUŽENIE POMOC ŠKOEE TIEGNEROVA, o.z., projekt „Rekonštrukcia 
športoviska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14“ suma dotácie: 80 000,00 eur

Einančné prostriedky v celkovej sume 148 200,00 eur na realizáciu uvedených projektov nie sti 
stičasťou aktuálne schváleného rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na bežný rozpočtový rok, sti 
však zahmuté v návrhu na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021, ktorý 
bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 
24.6.2021 v stilade s návrhom Oddelenia školstva, športu a mládeže na rok 2021, a to v rámci 
programového rozpočtu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít. Kapitálové 
transfery v rámci programu investícií do športovej infraštrukttiry (FK 0810, RK 720). 
Schválením uvedeného návrhu je podmienené použitie finančných prostriedkov v rozsahu 
predkladaného materiálu.

Bratislava, 19.5.2021 
Vypracovala: Ing. Jurková A. v.r.

v.r.
Oddelenie rozpočtovej politiky a revízie výdavkov

Sekcia financií



Príloha č. 1: Žiadost o pridelenie grantu Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4, o.z.
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BRATISLAVA GRANTOVÝ PROGRAM PRE ROZVOJ ŠPORTU A VZDELÁVANIA V HLAVNOM
MESTE SR V BRATISLAVE

Podprogram 4

Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR v
Bratislave

Predkladateľ projektu

úplný právoplatný názov 
žiadateľa

Združenie rodičov a priateľov ZŠ Vazovova 4

Sídlo žiadateľa Vazovova 4

Poštová adresa Vazovova 4, 811 07 Bratislava

Právna forma občianske združenie

Číslo registrácie W S  /1-900/90-34678

Dátum a miesto registrácie Bratislava

IČO 17319617/1111

DIČ 2023206306

IČ DPH

Bankové spojenie 1100 - Tatra banka

Číslo účtu v tvare IBAN SK9311000000002924843904

Hlavné zameranie činnosti 
žiadateľa

Sme občianske združenie, fungujúce od roku 2009, ktorého poslaním Je zvyšovať a 
zlepšovať kvalitu vzdelávania a prežívania voľného času  deti. Aktívnou 
participáciou sa snažím e podporiť spoluprácu jednotlivých zložiek ZŠ a ŠKD. 
Vnímame potreby ako pedagógov, tak aj detí a rodičov, ktoré ZŠ Vazovova 
navštevujú.

Stručná charakteristika 
žiadateľa

Cieľom oz je všestranná participácia na rozvoji ZŠ. Cieľom činnosti oz je 
podporovať a rozvíjať duchovné a fyzické hodnoty žiakov ZŠ a v úzkej spolupráci 
s  pedagogickými pracovníkmi školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a 
vzdelávaní.
Vidíme potenciál v činnostiach, ktoré rozvíjajú deti a zároveň zvyšujú kvalifikáciu 
pedagógov, najmä podpora a pomoc pri výchovnovzdelávacej činnosti, pri rozvoji 
školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych 
a m ateriálno-technických podmienok pre činnosť školy.
Naše občianske združenie buduje komunitu učiteľov, rodičov a detí, stále sa 
zaoberám e a zveľaďujeme uskutočnené projekty. Témy modernizácie a 
bezpečnosti rezonujú na každom stretnutí. V súčasnosti je našou víziou 
revitaiizácia celého školského dvora. Vytvorenie mäkkého dopadového povrchu 
pre bežecký okruh, stavba exteriérovej triedy, workout zóna, posilňovacie stroje 
pre starších, nové pieskovisko, modernizácia hracích zostáv, preliezky pre 
najm enších, zelená oáza, či priestor pre oddych na lavičkách pre starších  
obyvateľov.

šta tu tárny  zástupca

hU ps://bra lislava.egrant.sk /appfication-prín l 1/12

MAG0P00UJA0C



5 .2 0 2 0
■ \ B ratislava

Meno, priezvisko, titul Mária Rothenstelnová, Mgr.

Pozícia predseda

Adresa trvalétio pobytu

Telefón/Mobil

E-mail

Osoba zodpovedná za projekt

Meno, priezvisko, titul Martín Jurika, Mgr.

Pozícia koordinátor revitalizácie dvora, dobrovoľník

Telefón/Mobil

E-mail

Realizátor projektu

meno a priezvisko Mária Rothensteinová

pozícia predseda

Poštová adresa

Telefón/Mobil

E-mail

Opis projektu

Názov projektu Nový školský dvor ZŠ Vazovova 4

Typ aktivity dlhodobá aktivita (projekt)

Druti aktivity « obnova a modernizácia ihrísk určených na šport a rekreáciu verejnosti

Stručná anotácia projektu Školský dvor ZŠ Vazovova má veľký potenciál, čo sa týka jeho plnohodnotného 
využívania na rôzne športové a oddychové aktivity. Dvor slúži deťom od roku 1958, 
avšak v súčasnej dobe a stave v akom sa nachádza, je nevyhovujúci z 
bezpečnostného hľadiska. Dvor obsahuje plochy s asfaltovými chodníkmi, vydraté 
časti trávnika, prašnú bežeckú dráhu, nedefinované zablatené zóny, pieskovisko, 
ktorého priestor nie je riadne ohraničený a nedisponuje ani plachtou na prekrytie. 
Naším zámerom je vytvorenie bezpečnej a zdraviu vyhovujúcej bežeckej dráhy, 
pripravenie zeleného okolia vysadením stromov a tráv - zelenej pokojnej oázy s 
lavičkami pre najstarších a umiestnenie herných prvkov pre najmenších. Veríme v 
zlepšenie vzťahu detí k športu a telesnej výchove práve vytvorením týchto zón. 
Neskôr budeme pokračovať zabezpečením priestoru pre externú školu, budovaním 
hracích workout zostáv, pieskoviska a dokončíme školský dvor pre užívanie 
širokou verejnosťou.

Podrobný tectinický popis 
projektu

Školský dvor na ZŠ Vazovova leží na území hlavného m esta Bratislava a v správe 
ho má m estská časť Staré Mesto. Jeho hranice tvoria budovy školy a telocvične a 
vonkajšie oplotenie od ulíc Fazuľová, Slovanská a Vazovova.

Školský dvor je po rokoch využívania značne opotrebovaný a v dnešnej dobe 
nevyhovujúci pre deti. Na revitalizáciu školského dvora nie sú  v rozpočte

hU ps://bratisIava.egrant.sk/app]ication-prínt 2 /1 2
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zriaďovateľa finančné prostriedky.

Naším cieľom je vybudovať spoločný priestor pre žiakov, pedagógov, rodinných 
prfslušnikov, obývateľov z okolia a seniorov. Ten bude slúžiť na rôzne aktivity 
podporujúce šport, prirodzenú radosť z pohybu, komunikáciu, vytvorenie 
komunity a zlepšení medziľudských vzťahov.

Celý projekt revitalizácie je rozdelený do viacerých fáz.

1. fáza: Júl -  December 2020
2. fáza: Marec -  December 2021
3. fáza: Marec -  December 2022

Pre účely tohto grantu „Nový školský dvor ZŠ Vazovova 4“ sm e sa zamerali na 1. 
fázu a vybrali 4 časti, ktoré sú  kľúčové pre všetky dotknuté cieľové skupiny, t.j. pre 
žiakov ZŠ, pedagógov, pre dospelých aj pre seniorov.

V tejto fáze plánujeme uskutočniť nasledujúce kroky:
1. revitalizáca bežeckého oválu
2. hracie prvky pre najmenších
3. doplnenie nového stromoradia a výsadba zelene
4. oddychová zóna: tribúna a lavičky

1. revitalizáca bežeckého oválu - vytvorenie mäkkého dopadového 
tehlovočerveného gumového povrchu SBR 25mm+EPDM ISmm

Súčasný stav bežeckého oválu je nevyhovujúci, tvorí ho povrch, ktorý spôsobuje 
silnú prašnosť v prostredí a nevyhovuje hygienickým štandardom. Bežecký okruh 
má veľký potenciál na podporu vzťahu dieťaťa k poznávaniu športových aktivit.
Našim cieľom je vybudovať nový ovál s  kvalitnou dopadovou plochou, ktorý 
ponúkne veľa možnosti pre deti ako posilňovať vôľové vlastnosti, ako vytrvalosť, 
dôslednosť, trpezlivosť, sebaovládanie a schopnosť prekonávať prekážky spojené 
so  športom, čestne sa zapájať a naučiť sa  aj zmieriť sa  s prehrou. Zároveň budú 
deti systematicky a cieľavedome vedené ku kolektívnemu športovém u správaniu v 
zmysle “fair -  play.” Tým podporíme vzťah dieťaťa k športovým aktivitám a 
zároveň sa nám podarí podporiť komunitu a poskytnúť priestor všetkým 
obyvateľom, ktorí o využitie bezpečného oválu pre svoje aktivity budú mať záujem.

V tejto časti budeme preto postupovať nasledovne:
- Odstránime prašnú a zdraviu nevyhovujúcu bežeckú dráhu z dvora. To si 
vyžaduje prípravu priestoru: pomocou bágrov vybrať skrývku do hĺbky 30cm, 
kontajnery na odvoz prebytočnej sute. Naviezť kamenivo zhutneného podložia, 
spevnenie podložia, Morým je zhutnené navážané kamenivo rôznych frakcii, 
pomocou strojov, osadenie obrubníkov, pokládka športového povrchu finišérom, 
zarovnanie, zaschnutie, čiarovanie dráhy.
- Bežecká trať bude vyhovovať bezpečnostným podmienkam, bude spĺňať všetky 
požadované normy STN.

2. Hracie prvky pre najmenších - vytvorenie zóny pre herné prvky pre deti 
predškolského veku, I. stupeň (hojdačky, preliezky, bezpečný priestor na hranie)

Pobyt a pohyb deti na čerstvom vzduchu vnímame ako dôležitú aktivitu na 
vyváženie tých, ktoré prebiehajú vo vnútri. Na dvore však chýba bezpečné Ihrisko 
na športové aktivity, ktoré by bolo z hľadiska priestorových podmienok 
vyhovujúce. Na zaistenie ochrany zdravia pri výchovno - vzdelávacích činnostiach 
je detské ihrisko, ktoré spĺňa všetky štandardy nevyhnutnosťou. Revitalizovanim 
časti dvora zabezpečíme m ožnosť vykonávať aktivity, ktoré môžu prebiehať počas 
celého dňa ako s deťmi v ZŠ tak aj širokou verejnosťou, ktorá bude dvor využívať.

Priestor pre najmladšie deti sa bude nachádzať v blízkosti budovy školy. Budú tu 
situované nasledujúce herné prvky:

- Kovová dvojhojdačka s obyčajným aj detský sedákom pre m enšie detičky 
s výškou pádu do 1 metra, kde nie je potrebné budovať dopadové plochy.

- Drevená kvargľa s  dopadovou plochou EPDM

- Dvojšm ykľavka, ktorá ústí do piesku.

Ak to budú podmienky vyžadovať, ako bezpečnostný povrch bude použitý EPDM a 
piesok.

Certifikované prvky pre detské ihriská budú spĺňať všetky hygienické normy

https://bralislava.cgranl.sk /application-prin l 3 ^ 2
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(ekologický náter) a bezpečnostné normy pre detí a ich činnosti.

Po umiestneni prvkov na ihrisko požiadame prevádzkovateľa o uvedenie verejne 
prístupného dvora do prevádzky.

3. Doplnenie nového stromoradia a výsadba zelene - vytvorenie zeleného 
prostredia pre deti v centre m esta

Kedže sa areál ZŠ Vazovova nachádza v Starom Meste veľmi citlivo vnímame aj 
jeho dôležitú úiohu čo sa  týka vegetácie a okrasnej zelene. Plánujeme výsadbu 
stromov ako je to navrhnuté v architektonickej štúdii. Okolo železného plota je z 
troch strán cestná komunikácia, ktorej betónová časť je používaná na parkovanie 
áut, aiebo ich prechod. Tie prispievajú k neprimeranému množstvu exhalátov a 
prachu, čo pôsobí negatívne na ovzdušie v okoli školy. Plánujeme výsev 
tieňomilnej trávo-bylinnej zmesi..

Podľa návrhov v architektonickej štúdii plánujeme osadiť 7 nových stromov a 
zamerať sa na výsadbu zelene popri plote areálu školského dvora.

Stromy okrem svojej prirodzenej vlastnosti že nám dávajú kyslík fungujú aj ako 
ochrana pred prudkými slnečnými lúčmi. Predpokladáme, že výsadba skvalitni 
externé prostredie školského dvora s  celoročnou prevádzkou a zároveň sa  posilni 
environmentálne povedomie deti a dospelých osadením tabúľ o aké stromy sa na 
dvore jedná.
Osadením stromov sa nám podarí čiastočne eliminovať prašnosť z priľahlých 
ciest, ale aj opticky predeliť školský dvor.

4. Lavičky a tribúna

Výsadbou stromov a krikov sa  ponúka priestor na zriadenie zóny pre relax. Ten 
zároveň môže slúžiť aj ako istá pozorovateľňa -  tribúna. Tú plánujeme osadiť ako 
je zakreslené v štúdii medzi strom oradie z Fazuľovej ulici, hneď vedľa bežeckej 
dráhy. Stupňovité sedenie umožni pohľad na ihrisko. Pobyt v tienistom mieste je 
od Fazuľovej ulice odklonený drevenou stenou vo výške oplotenia. Tribúna bude 
plniť svoju funkciu počas hodín telesnej výchovy, aj počas pobytu deti v rámci 
ŠKD, ale aj ako priestor pre väčšie zhromaždenie ľudí, ako seniorov tak aj tých 
mladších. Vybavenie areálu plánujeme doplniť lavičkami. Tie budú situované popri 
betónovom pešom chodníku, v zóne pre žiakov I. stupňa a popri bežeckej trati v 
tieni vzrastlých stromov.

Vďaka príjemnému prostrediu, ktoré dosiahnem e osadením lavičiek a postavením 
tribúny je možné uskutočiť rôzne aktivity a prepojiť tak komunitu rodín a seniorov;

JESEŇ: Tvorba z prtrodnín. Vernisáž detských prác a výrobkov, Opekačka 
s rodinnými príslušníkmi a šarkaniáda. Výstavka svetlonosov. Ochutnávka 
koktailov. Deň jablka. Zážitkové učenie a hry v záhrade ZŠ, Poobedie so  starými 
rodičmi
ZIMA: Výstavka detských prác a výrobkov. Ľadový zámok. Ochutnávka čajov. 
Fašiangová zábava s rodinnými príslušníkmi. Najzaujímavejší snehuliak. Zimné 
súťaže
JAR: Rozprávky od babičky. Výstava kníh. Prezentácie detskej tvorby -  Moje 
leporelo. Deň Zeme, Svetový deň zdravia. Najkrajšia kraslica. Poznávajme 
s deduškom. Mamičkin koláčik. Zabavme sa s  oteckom. Beh pre zdravie spojený 
s ochutnávkou ovocných šalátov
LETO: Spoločenské hry. Výtvarné a pracovné aktivity. Relaxujeme pri hudbe. 
Zahráme si divadlo. Najkrajšia pesnička. Námetové hry. Deti Zeme

Očakávaný prínos projektu po jeho realizácii

Školský dvor Vazovova po jeho revitalizácii otvoríme verejnosti.

Na konci celej revitalizácie sa na školskom dvore budú nachádzať prvky ako bežecká dráha, pieskovisko, exteriérová 
trieda, ktorá funguje aj ako altánok. A všetky ostatné prvky, ktoré bude verejnosť využívať.

Dvor využívajú ako rodiny s deťmi, tak aj mladi ľudia, dospelí aj dôchodcovia.

Dvor ponúka každej vekovej kategórii svoj priestor pre naplnenie ich potrieb.

Školský dvor je v širokom okruhu jediný s bežeckým okruhom na behanie.
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30. 5. 2020 B ratislava

Dvor poskytne aj nové priestory pre zeleň a pokojné prežívanie voľného času.

Revltallzáciou školského dvora vytvoríme bezpečné a zdravé prostredie pre pohyb, vzdelávanie, záujmové, športové 
a relaxačné aktivity.

Kvalitativne výstupy projektu

Zlepšenie kvality života nielen obyvateľov žijúcich blízko dvora.

Zhodnotenie celého priestoru školského dvora na multifunkčný priestor, ktorý bude slúžiť verejnosti akéhokoľvek 
veku.

Podpora športu u všetkých vekových kategórií.

Podpora stretávania viacerých generácii na jednom mieste.

Nové možnosti využitia priestoru a aktívneho prežívania voľného času na vzduchu.

Prístup k novým prvkom, ktoré zlepšia fyzickú odolnosť obyvateľov.

Zvýšenie schopnosti prepájať komunitu.

Kvantitatívne výstupy projektu

1 zrevltallzovaný bežecký okruh, 8 lavičiek, 7 stromov, 1 hracia zóna pre deti od 0-9 rokov, trávnatý výsev

Bude slúžiť 500 žiakom ZŠ Vazovova v doobedných hodinách.

Bude otvorený verejnosti, ktorá ho bude využívať v podvečerných hodinách a počas víkendov.

Organizovanie množstvo súťaží pre najmenších, pre mladých aj pre seniorov.

Organizovanie množstvo viacgeneračných tematických stretnutí s  cieľom budovania komunity.

Bude slúžiť 250 deťom školského klubu deti v poobedných hodinách.

Miesto realizácie 
projektu/aktivity

Vazovova 4

Harmonogram

Začiatok realizácie projektu 1.7.2020

Dátum ukončenia projektu 31.12.2020

Termín realizácie jednodňovej 
aktivity

Dlhotrvajúca aktivita, resp. dlhodobý projekt

Aktivity Začatie aktivity Ukončenie aktivity

bežecký ovál 7-2020 12-2020

preliezky pre najmenších 7-2020 12-2020

zeleň - stromy, trávy 7-2020 12-2020

lavičky a tribúna 7-2020 12-2020

Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt 98750

Požadovaná suma 88750

Miera spolufinancovanie v 69.62%
percentách vypočítaná z
celkovej sumy
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Položka Požadovaná suma

B ratislava 

Vlastné alebo Iné zdroje Celkové náklady na projekt

Rozpočet
projektu

68 750,00 € 30 000,00 € 98 750,00 €

Položka

bežecký okruh 36 000,00 € 20 000,00 € 56 000,00 €

preliezky pre 1.stupeň a najmenšie deti s  dopadovymi povrchmi 19 750,00 € 8 000,00 € 27 750,00 €

zeleň - stromy a výsev trávnatých plôch 10 000,00 € 10 000,00 €

oddychová zóna - lavičky tribúna 3 000,00 € 2 000,00 € 5 000,00 €

Požadovaná suma Vlastné alebo Iné zdroje Celkové náklady na projekt

Spolu 68 750,00 € 30 000,00 € 98 750,00 €

Komentár k položkám rozpočtu

Bežecký okruh Je primárny zdroj prachu na školskom dvore, kde sa hrávajú a športujú deti. Jeho revitalizácie je 
priorita projektu. Použitie moderných technológií umožni kvalitnú investíciu do rozvoja mládeže.

Dvor je majoritne využívaný deťmi vo veku 6 až 10 rokov avšak na ňom absentujú akékolvek preliezky.

Zeleň poskytuje dostatočne čistý vzduch pre užívateľov dvora a v teplých letných m esiacoch poskytuje tieň.

Oddychová zóna spolu so  zeleňou su  neoddeliteľnou súčasťou moderného priestoru pre všetky vekové kategórie.

Spolutínancovaníe

Uvecľte iné zdroje príjmu pre účely realizácie projektu (od koho, koľko)

Názov subjektu Výška sumy

OZ ZRPŠ Vazovova 4 25000

SEPS 3000

NBS 2000

Komentár k spolufinancovaniu 
projektu

Majoritný investor je momentáine OZ ZRPŠ ZŠ Vazovova 4. Oslovujeme firmy v 
okolí, ktoré by mohli potenciálne prispieť na iepši priestor pre deti v komunite.

Galéria

Fotografie

názov fotodokumentácia 
súčasného  
stavu,j pg

popis fotodokumentácia 
súčasného  stavu

i
názov doskocisko.ioo

popis doskočisko / 
pieskovisko, 
významné 
technické a 
hygienické 
nedostatky
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názov bežecká trať.ipg

popis prašný povrch je 
zdraviu škodlivý a 
nevhodný na šport.

Br

názov okoiie.ioa

popis

g y w t -----------------------m - *  I ■■

ä S ' ; -  ‘ názov

>" ' popis

f:

rovinka.ipg

•

názov Ol.ipg

popis takto to vidia deti 1

názov 02.ipg

3 popis takto to  vidia deti 2

názov 03.ipg

popis takto to vidia deti 3

^ názov 04.jpg

popis takto to vidia deti 4

■ názov 05.jpg

. popis takto to vidia deti 5

názov 06.ipg

popis takto to vidia deti 6

i
názov 07.ípg

popis takto to vidia deti 7

názov OS.Ípg

popis takto to vidia deti 8

názov sm utná šmvkľavka.ipg
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popis už ani táto, jediná
preliezka, sa  na dvore 
nenachádza

názov 47 vizualizácie.ioQ

popis

názov 48 vizualizacial-ioa

popis

názov 49 vizualizaciaž.ioa

popis

názov 50 vizualizaciaS.ioa

popis

názov 51 v izualizacia4 .iDQ

popis

názov 52 vizualizacia5.ipa

popis

názov 53  v izu a liz ac iaS .iPQ

popis

názov 54 v iz u a liz a c ia y .jDa

popis

Videá

Doplňujúce informácie

Verejná prezentácia projektu

h t(ps://b ra tis lava .egran(.sk /app lica tion-p rin t 8/12
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Médium Forma výstupu

Bratislavské noviny a Iné periodiká Článok o revitalizácii školského dvora

FB stránka P ost o revitalizácii školského dvora

web stránka Článok 0 revitalizácii školského dvora

e-mall e-mall rodičom a pedagógom  o revitalizácii

Prezentácia hlavného m esta ako podporovateľa projektu

Spôsob prezentácie Forma prezentácie
Použitie loga mesta 
Bratislava

prezentácia štúdie o revitalizácii zoom meeting pre rodičov, 
pedagógov áno

tabuľa s  názvom revitalizácie tabula s nápisom o revitalizácii áno

článok/tlačová správa o revitalizácii cez e-mall, web-y, FB, Iné médiá áno

stretnutie deti, učiteľov, obyvateľov po revitalizácii 
priamo na dovre

prezentácia o uskutočnenej 
revitalizácii áno

Odhadovaný dátum 23.10.2020 
prezentácie hlavného mesta

Podporené projekty z rozpočtu hlavného m esta za obdobie predchádzajúcich 2 rokov

názov projektu Výška dotácie

PRÍLOHY

Kópia stanov, štatú tu , resp. Inej zakladacej listiny organizácie aj s aktuálnymi dodatkami.

názov STANOVY OZ 
Vazovova.pdf

popis Stanovy OZ ZRPŠ 
Vazovova

:9r-

názov S tan o w  posledná strana.loo

popis Pečiatka Ministerstva vnútra - 
posledná strana stanov oz 
ZRPŠ Vazovova

Doklad o vedení účtu (kópia zmluvy o účte v banke/ potvrdenie o vedení účtu z banky/ hlavička z výpisu z účtu, z 
ktorej je zrejmé číslo a majiteľ účtu (stačí jedna z možnosti).

p - názov Potvrdenie o
vedení účtu.loo

popis Potvrdenie o
. vedení účtu OZ
1 ZRPŠ Vazovova

Doklad o čísle IČO

názov Potvrdenie IČO.Ipo

popis Potvrdenie IČO oz 
ZRPŠ Vazovova
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Doklad o čísle DIČ

názov Pridelenie čísla DlČ.lpg 

popis Doklad o čísle DIČ

názov KARTA DlČ.ipg 

popis Kartička DIČ

Doklad o čísle IČ DPH

Kópia dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa za štatu tárneho zástupcu žiadateľa (napr. zápisnica o 
zvolení štatu tára alebo poverenia štatutára).

a

názov Zápisnica ozZRPS Vazovova 20160912 menovanie oredsedu.docx 

popis Doklad-zápisnica o zvolení štatutárneho zástupcu

Stavebné povolenie

Projektová dokum entácia

Iď'
názov

popis

01 Studia sucasnv  stav.zio

Iď
názov

popis

02 Studia navrh.zip

11
názov

popis

03 Vizualizacie.zip

Čestne vyhlasujem, že:

liU ps://bra(is)ava.egranl.sk/applicalion>prínt 10 /12
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V nie som  dlžníkom hlavného m esta SR Bratislavy, ani žiadnej m estskej časti v 
Bratislave.

✓ nie je voči mne vedené konkurzné konanie, nie som  (organizácia) v konkurze v 
reštrukturalizácii a nebol proti mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, nie je  voči mne vedený súdny, exekučný, daňový výkon 
rozhodnutia, neporušil som  v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho 
zam estnávania podľa osobitného predpisu, nemám evidované nedoplatky 
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie a nemám právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie.

V beriem na vedomie, že poskytnuté finančné prostriedky sú  verejnými 
prostriedkami a pri nakladaní s  niml budem postupovať v sú lade s  ustanoveniami 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
sam osprávy v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

V' budem archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa poskytnutého grantu v 
sú lade s  § 35 a nasl. zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov, najmenej však počas 10 rokov nasledujúcich po roku, v rámci ktorého 
dôjde k vyradeniu majetku získaného dotáciou z účtovníctva prijímateľa grantu

v' projekt nie je podporený z Iných prostriedkov rozpočtu hlavného m esta SR 
Bratislavy.

povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácií sú  k dátumu 
podania žiadosti aktuálne.

 ̂všetky údaje v žiadosti I v prílohách, vrátane jednotlivých položiek v rozpočte 
som  uviedol pravdivo a som  sl vedomý právnych následkov uvedenia 
nepravdivých údajov.

nie som  platcom dane z pridanej hodnoty

Tlačivo čestného  prehlásenia nájdete na tomto linku - kliknite TUi 

Tlačivo vytlačte.

Podpíšte.

Oscanujte/ odfotografujte.

názov Mala q rant.pdf

popis Čestné prehlásenie 
predsedníčky oz 
ZRPŠ Vazovova 4

Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov na spracovanie žiadosti o dotácie.

„Štatutár berle na vedomie, že Hlavné m esto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe:
ČI. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“), za účelom grantových 
programov hlavného m esta - podpora rozširovania kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, 
publikačných, vzdelávacích, záujmových a tvorivých aktivít obyvateľov hlavného m esta. Spracúvanie sa  vykonáva 
v sú lade s  GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zm ene a doplnení niektorých zákonov. 
Osobné údaje sa  poskytujú len v prípade plnenia povinnosti v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej 
mocí. Prenos do tretích krajín sa  neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Bližšie Informácie 
týkajúce sa  spracúvania a ochrany osobných údajov ako aj Vašich práv sú  uvedené na stránke hlavného
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m esta httDs://bratislava.sk/skyochrana-osobnvch-udaiov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného 
m esta. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie údajov môže mať za následok 
nem ožnosť poskytnutia grantu.

Kontakt na zodpovednú osobu: iana.Danakova@bratisiava. matej.iehuta@ bratisiava.sk 

Kontakt na uplatnenie práv: moieoravoiS bratisiava.sk.

Dátum: ÄQ/.Á.lÍP.A O
Podpis štatu tárneho zástupcu (piati pre tlačenú verziu):......

Meno a priezvisko osoby Mgr. Mária Rothensteinová
vypĺňajúcej formulár

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú  pravdivé a správne.

Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie školstva, športu a mládeže, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 1 

Tel, +421 2 59 356 111, www.bratislava.sk. e-mail: info@bratislava.sk. jana.panakova@bratislava.sk, matej.lehuta@bratisiava.sk

hups://b ra lislava .eg ran l.sk /app licaúon -p rín t 12/12
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Príloha č 2: Ziadost o pridelenie grantu ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA,

Bratislava

h r H
MAG0P00UJCE0

MAGISTRÁT HL M. SR BRATISLAVY

1 -06- 2020

-Ľ
BRATISLAVA GRANTOVÝ PROGRAM  PRE ROZVOJ ŠPORTU A VZDELÁVANIA V HLAVNOM

M ESTE SR V BRATISLAVE

Podprogram 4

Grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR v
Bratislave

Predkladateľ projektu

Úplný právoplatný názov 
žiadateľa

ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA

Sídlo žiadateľa Tilgnerova 14, 84105 Bratislava

Poštová adresa Tilgnerova 14, 84105 Bratislava

Právna forma občianske združenie

Číslo registrácie W S /1 -900/90-10658

Dátum a miesto registrácie Bratislava

IČO 31772323

DIČ 2021305847

IČ DPH

Bankové spojenie 6500 - P oštová banka

Číslo účtu v tvare IBAN SK3065000000000020000729

Hlavné zam eranie činnosti 
žiadateľa

podpora výchovno-vzdelávacej činnosti

Stručná charakteristika 
žiadateľa

Hlavným cieľom organizácie založenej v roku 2002 je  podporovať rozširovanie a 
skvalitňovanie vzdelávania žiakov a študen tov  Spojenej školy Tilgnerova. Podpora 
rozvoja te lesnej a športovej výchovy, environm entálnej výchovy a ďalších 
vyučovacích i m im ovyučovacich aktivít, ktoré kladne vplývajú na rozvíjanie 
osobnosti žiakov a študentov.

Š tatu tárny zástu p ca

Meno, priezvisko, titul RNDr. Dana Ihnaťová

Pozícia riaditeľ

Adresa trvalého pobytu

Telefón/Mobil

E-maíl

https://bratlslava.egrant.sk/appllcation-prlnt 1/8
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O soba zodpovedná za projekt

Meno, priezvisko, titul Wigr. Tom áš Raibovský

Pozícia z ástu p ca  riaditeľa

Telefón/Mobil

E-mail

Realizátor projektu

meno a priezvisko Mgr. Tom áš Raibovský

pozícia zástu p ca  riaditeľa

Poštová adresa

Telefón/Mobil

E-mail

Opis projektu

Názov projektu R ekonštrukcia športov iska v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14

Typ aktivity dlhodobá aktivita (projekt)

Druh aktivity • rekonštrukcia športových  ihrísk určených na šp o rt a rekreáciu verejnosti

Stručná anotácia projektu S ú časn é  vedenie školy sa  usiluje o rekonštrukciu  d lhodobo chátra júceho  
ško lského  dvora pri Spojenej škole na Tiignerovej ulici 14, sto jaceho  na 
pozem koch v sp ráve m esta  BA, aby tam  deti a študen ti mohli opäť športovať  a 
tráviť p lnohodnotne čas  po čas prestávok, hodín te lesnej a športovej výchovy, 
p o čas krúžkov, ale aj vo voľnom čase . D nešný stav  areálu abso lú tne  nepostaču je  
na pokrytie potrieb cca 1100 študen tov  školy, neum ožňuje napĺňať osnovy  te lesnej 
a športovej výchovy, poobedných  aktivit ško lského  klubu či dobrovoľných 
krúžkov, o ktoré je  enorm ný záujem.
Cieľom toh to  projektu je  zrealizovať 1. fázu obnovy areálu školy so  zam eraním  na 
športov iská v tom to priestranstve , ktoré je  zároveň jedinou ucelenou športovou  
plochou v stare j časti Karlovej Vsi a vytvoriť z neho  športovo-re laxačnú  zónu pre 
deti, m ládež a obyvateľov komunity.
Projekt je  výsledkom  dopytu zo strany  rodičov, žiakov a sam otného  vedenia školy 
a  ich p redstáv  o finálnej podobe z pohľadu účelnosti.

Podrobný technický popis 
projektu

Projekt bude zahŕňať  nasledovné činnosti:
zem né práce, výkopy, búracie práce
odvozy a likvidácia vybúraných hm ôt
základové konštrukcie
o saden ie  obrubníkov
inštalácia  d renážneho  systém u
podkladové kam eninové konštrukcie
realizácia oplotenia so  záchytným i sieťam i
realizácia športového  povrchu tartanového  typu
"čiarovanie" ihrísk
o saden ie  športového  p ríslušenstva
nevyhnutné te rénne  úpravy v okolí ihrísk pre bezpečný pohyb

O čakávaný prínos projektu po jeho  realizácii
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M esto preukáže sn ah u  o zveľadenie v lastných  pozemkov, ktoré chátrajú  a ukracujú obyvateľov Karlovej Vsi, najmä 
v šak  detí a m ládeže, od ša n ce

p lnohodnotne tráviť ča s  v škole, po ško le a vo voľnom čase . Pre m esto  a šp o rt je  to  ša n ca  vrátiť aktivity a krúžky 
sp äť  do tejto  m estskej časti.

Zníži s a  po treba obyvateľov voziť deti a celé rodiny do iných časti m esta len kvôli bežným  krúžkom či sn ah e  si 
zašportovať. Efekt ted a  pocíti aj doprava - parkovanie. Najmä sa  však  zvýši kvalita života te jto  komunity, ktorá 
p ostráda  športov iská.

Kvalitatívne výstupy projektu

Zveľadenie chá tra júceho  areálu  - estetický  aspekt.

Zveľadenie areálu renom ovanej BA školy na úroveň hodnú hlavného m esta  a členskej krajiny EÚ.

O bnovenie priestoru  pre záujm ový aj vrcholový šp o rt detí a m ládeže.

Zveľadenie a 1. fáza obnovy pôvodnej funkcie areálu pre obyvateľov Karlovej Vsi.

Vytvorenie podm ienok pre p lnohodnotnú  výuku te lesnej a športovej výchovy.

Kvantitatívne výstupy  projektu

Projekt zvýši kvalitu vzdelávania a života cca  1200 študen tom  a zam estnancom  školy a cca 10.000 obyvateľom  starej 
Karlovej vsi.

Miesto realizácie  
projektu/aktivity

Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Harm onogram

Začiatok realizácie projektu 6 .1.2020

Dátum ukončenia projektu 18.12.2020

Termín realizácie jednodňovej 
aktivity

D lhotrvajúca aktivita, resp . d lhodobý projekt

Aktivity Začatie aktivity Ukončenie aktivity

Príprava projektu a projektovej dokum entácie 1-2020 7-2020

O bstarávanie a adm inistratívne povinnosti 7-2020 9-2020

Realizácia projektu výstavby m ulti-športového ihriska 9-2020 12-2020

Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt 173818

Požadovaná suma 150000

Miera spolufinancovanie v 
percentách vypočítaná z 
celkovej sumy

86.30%

Položka Požadovaná suma Vlastné alebo iné zdroje Celkové náklady na projekt

Rozpočet

projektu
150 000,00 € 23 818,00 € 173 818,00 €

Položka

V iacúčelové ihrisko 140 000,00 € 7 367,00 € 147 367,00 €
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W orkout zóna 10 000,00 € 16 451,00 € 26 451,00 €

Požadovaná suma Vlastné alebo iné zdroje Celkové náklady na projekt

Spolu 150 000,00 € 23 818,00 € 173 818,00 €

K om entár k položkám  rozpočtu

R ozpočet je  uvedený veľmi s tručne , podrobné položky sú  v prílohe, kde je  vše tko  ja sn e  rozpísané.

Spolufinancovanie

Uveďte iné zdroje príjmu pre účely realizácie projektu (od koho, koľko)

Názov subjektu Výška sumy

ZDRUŽENIE POMOC ŠKOLE TILGNEROVA 23818

Komentár k spolufinancovaniu 
projektu

Snahou školy bude doplniť chýbajúce prostriedky z rozpočtu Združenia, ktoré je 
prijímateľom príspevkov rodičov cez asignáciu  2% dane  z príjmov. Pevne veríme, 
že ča sť  financií poskytne zriaďovateľ, Miestny úrad Karlova Ves, ktorý projekt 
pozná a prisľúbil pom oc, avšak  e š te  pred pandém iou.

Galéria

Fotografie

názov Tilg nerova dvor 
foto 2019.ipa

popis S ú časn ý  stav  
športov ísk  SŠ 
Tilgnerova 14... 
feb ruár 2020

názov Tilgnerka.jpg

popis S účasný  stav  
športov ísk  SŠ 
T ilgnerova 14.. 
máj 2020

Videá

Doplňujúce Informácie

Verejná prezen tácia projektu

Médium Forma výstupu

Školský č a so p is  Tiignerka Podľa dohody

w eb školy h ttps://tilgnerka.edupage.org / Podľa dohody

K arloveské noviny Podľa dohody s  MiU Karlova Ves

w eb m estskej časti Karlova Ves Podľa dohody s  MiU Karlova Ves

FB stránka m estskej časti Karlova Ves Podľa dohody s  MIU Karlova Ves

P rezentácia h lavného m esta  ako podporovateľa projektu
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Spôsob prezentácie Forma prezentácie Použitie loga mesta 
Bratislava

Podľa dohody a preferencie 
m esta

Oznam y na sam otnom  ihrisku, na dverách školy, w ebe 
školy, ča so p ise

podľa požiadaviek 
m esta

Odhadovaný dátum  
prezentácie hlavného mesta

27.11.2020

P odporené projekty z rozpočtu  hlavného m esta za obdobie predchádzajúcich  2 rokov

názov projektu Výška dotácie

PRÍLOHY

Kópia stanov, šta tú tu , resp . inej zakladacej listiny organizácie aj s  aktuálnym i dodatkam i.

názov

popis

IMG 0002.ioa

názov

popis

IMG 0003.ÍOO

názov

popis

IMG 0004.ioa

názov

popis

IMG OOOS.ÍDO

názov IMG OOOe.jpq

oo popis

Doklad o vedení účtu  (kópia zm luvy o účte v banke/ potvrdenie o vedení účtu z banky/ hlavička z výpisu z účtu, z 
ktorej je  zrejm é číslo  a majiteľ účtu (stači jedna z m ožnosti).

názov IMG 0001.loo

popis

Doklad o čísle  IČO

názov IMG 0009.ioa

popis
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Doklad o čísle DIČ

Doklad o čísle IČ DPH

Kópia dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa za šta tu tárneho  zástupcu  žiadateľa (napr. zápisnica o 
zvolení š ta tu tá ra  alebo poverenia štatu tára).

názov IMG 0007.jpa

popis

názov IMG OOOS.jDQ

popis

Stavebné povolenie

Projektová dokum entácia

názov Tilg nerova predbežný 
prepočet 23.1.2020 - 
pracovňa verzia 
(2)ods

popis Návrh rozpočtu
špecializovanej firmy

názov Návrh
Tila nerka.ipo

popis A rchitektonický 
návrh celého 
projektu

Č estne vyhlasujem , že:

y  nie som  dlžníkom hlavného m esta SR Bratislavy, ani žiadnej m estskej časti v 
Bratislave.

y  nie je  voči m ne vedené konkurzné konanie, nie som  (organizácia) v konkurze v 
reštrukturalizácii a nebol proti m ne zam ietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok  majetku, nie je voči m ne vedený súdny, exekučný, daňový výkon 
rozhodnutia, neporušil som  v predchádzajúcich  troch rokoch zákaz nelegálneho 
zam estnávania podľa osobitného  predpisu , nem ám evidované nedoplatky 
po istného  na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na sta robné 
dôchodkové sporen ie a nem ám  právoplatne uložený tre s t zákazu prijímať dotácie 
alebo subvencie.

y  beriem na vedom ie, že poskytnuté finančné prostriedky sú  verejnými 
prostriedkam i a pri nakladaní s  nimi budem  postupovať v sú lade s  ustanoveniam i 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  v znení 
neskorších  predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
sam osprávy  v znení neskorších  predpisov, ako aj zákona č. 343/2015 Z. z. o
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verejnom  obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov.

y  budem  archivovať všetky finančné doklady týkajúce sa  poskytnutého  grantu v 
sú lade  s  § 35 a nasl. zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších  
predpisov, najm enej však  po čas 10 rokov nasledujúcich  po roku, v rámci ktorého 
dôjde k vyradeniu m ajetku získaného  dotáciou z účtovníctva prijímateľa grantu

y  projekt nie je  podporený z iných prostriedkov rozpočtu h lavného m esta SR 
Bratislavy.

y  povinné prílohy k žiadosti evidované u poskytovateľa dotácii sú  k dátum u 
podania žiadosti aktuálne.

y  všetky údaje v žiadosti i v prílohách, vrátane jednotlivých položiek v rozpočte 
som  uviedol pravdivo a som  si vedom ý právnych následkov uvedenia 
nepravdivých údajov.

nie som  platcom  dane z pridanej hodnoty

Tlačivo čes tn éh o  p reh lásen ia nájdete na tom to linku - kliknite TU. 

Tlačivo vytlačte.

Podpíšte .

O scanujte/ odfotografujte.

názov ÍMG OOlO.ipg

popis

Inform ačná povinnosť o sp racovan í osobných  údajov na sp racovan ie žiadosti o dotácie.

„Š tatu tár berie na vedom ie, že Hlavné m esto  SR Bratislava, ako prevádzkovateľ sp racúva  o so b n é  údaje na základe: 
ČI. 6 ods. 1 pism . b) nariadenia E urópskeho  parlam entu a Rady(EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb  
pri sp racúvan í osobných  údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“), za účelom  grantových 
program ov hlavného m esta  - podpora rozširovania kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, 
publikačných, vzdelávacích, záujm ových a tvorivých aktivit obyvateľov hlavného m esta . Spracúvanie sa  vykonáva 
v sú lade  s  GDPR a zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a o zm ene a doplnení niektorých zákonov. 
O sobné údaje sa  poskytujú len v prípade plnenia povinnosti v zákonom  stanovených  prípadoch orgánom  verejnej 
moci. P renos do tretích krajín s a  neuskutočňuje. O sobné údaje sa  uchovávajú po dobu 10 rokov. Bližšie inform ácie 
týkajúce sa  sp racúvan ia  a ochrany  osobných  údajov ako aj Vašich práv sú  uvedené na stránke hlavného 
m esta h ttps://b ratislava.sk /sk /ochrana-osobnvch-udaiov alebo o sobne  na pracovisku prvého kontaktu hlavného 
m esta. Poskytnutie osobných  údajov je zm luvnou požiadavkou. N eposkytnutie údajov m ôže m ať za následok 
nem ožnosť  poskytnutia grantu.

Kontakt na zodpovednú  osobu : iana.panakovaíS bratislava. m atej.lehuta@ bratislava.sk 

Kontakt na uplatnenie práv: m oiepravo@bratislava.sk .

í  • ílCfU)Dátum : .

Podpis š ta tu tá rn eh o  zástu p cu  (piati pre tlačenú  v erz iu ):,

Meno a priezvisko osoby Tomáš Raibovský
vypĺňajúcej formulár
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Príloha č. 3:

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie grantového Podprogramn č. 4 

na podporn investicii do športovej infraštrnktúry v hlavnom meste SR Bratislave
(ďalej len „komisia“) 

zo dňa 22.03.2021

Pritomni: Roman Lamoš (predseda komisie), Martin Chren (člen komisie), Peter Lenč

(člen komisie), Igor Polakovič (člen komisie), Gábor Grendel (člen komisie), 

Jozef Krúpa (člen komisie), Rastislav Knnst (člen komisie), Zdenka 

Zaťovičová (námestníčka primátora), Ema Tesarčiková (vedúca OSSaM), Jozef 

Špaček (tajomník grantovej komisie, OŠŠaM)

Ospravedlneni:

Program:

1. Úvod

2. Informácia o stave kontroly zúčtovaní dotácii poskytnutých v roku 2020

3. Zmeny v Štatúte grantového Podprogramu č. 4

4. Rozpočet grantového Podprogramu č. 4 pre rok 2021

5. Informácia o výsledkoch bodového hodnotenia prijatých žiadosti v zmysle hodnotiacich 

kritérií

6. Posudzovanie žiadosti a návrhy na udelenie dotácii

7. Rôzne.

K bodn 1: Úvod

Tajomník komisie privítal zúčastnených na zasadnutí komisie, ktorá sa v rámci 

protipandemiokých opatrení realizovala prostredníctvom online konferencie cez aplikáciu 

Teams. Zároveň informoval zúčastnených, že v súlade s Protikorupčným minimom schváleným 

poslancami hlavného mesta ako aj Štatútom Podprogramu č. 4 sa na zverejnenú výzvu 

neprihlásil na zasadnutie komisie žiadny zástupca verejnosti a komisia bude rozhodovať 

v aktuálnom zložení.

K bodn 2: Informácia o stave kontroly zúčtovaní dotácií poskytnutých v roku 2020

Tajomník grantovej komisie zúčastnených informoval, že 15ti Prijímatelia dotácie z grantového 

Podprogramu č. 4 v roku 2020 odovzdali záverečné správy a zúčtovania dotácie, ktoré boli 

skontrolované príslušnými odbornými sekciami hlavného mesta z pohľadu fyzickej realizácie 

projektov, kompletnosti dokumentácie, oprávnenosti použitých výdavkov.

Zároveň zúčastnených informoval o prijatých formálnych žiadostiach Prijímateľov 1. Združenie 

rodičov a priateľov ZŠ Vazovova a 2. Združenie pomoc škole Tilgnerova o presun vrátených



dotácií za nerealizované žiadosti a nečerpané dotácie v roku 2020 vo výške 68 200 eur a 80 000 

eur na projekty 1. Nový školský dvor ZS Vazovova a 2. Rekonštrukcia športoviska v areáli 

Spojenej školy Tilgnerova 14 do rozpočtu hlavného mesta v roku 2021. Obidvaja prijímatelia 

dotácie z dôvodu plošných opatrení proti pandémii COVID-19 SARS-CoV-2 nedokázali 

v súčinnosti s dodávateľmi a príslušnými stavebnými úradmi riadne ukončiť VOS a príslušné 

konania k získaniu stavebných povolení pre svoje projeky tak, aby riadne a včas predložili 

zúčtovanie gestorskému oddeleniu mesta.

K bodu 3: Zmeny v Štatúte grantového Podprogramu č 4 pre rok 2021

Tajomník komisie zúčastnených informoval, že v rámci schválených zmien v Štatúte grantového 

Podprogramu č.4 je hlavným hodnotiacim kritériom prínos projektu pre verejné športovanie a 

rozvoj športu a športovej infraštruktúry v hlavnom meste. Tiež členov komisie upozornil, že 

minimálna hodnota, aby mohol byť projekt úspešný pre pridelenie dotácie, je  zisk minimálne 

70% celkového bodového hodnotenia.

K bodu 4: Rozpočet grantového Podprogramu 4 pre rok 2021

Tajomník komisie zúčastnených informoval, že v elektronickom systéme bolo k termínu 

uzávierky žiadosti o poskytnutie dotácie z Podprogramu č. 4 prijatých 57 žiadosti vo výške 

3 819 354 eur pre realizáciu projektov v úhrnnej hodnote 8 607 724 eur.

Na prerozdelenie sú alokované finančné prostriedky v rozpočte hlavného mesta vo výške 

600 000 eur.

K bodu 5: Informácia o výsledkoch bodového hodnotenia prijatých žiadosti v zmysle 

hodnotiacich kritérii

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 žiadosti a posudzovania projektov, ktoré by mali zohľadňovať geografické 

rozmiestnenie po celej Bratislave, prínos pre verejné športovanie a rozvoj športovísk v 

jednotlivých mestských častiach.

K hodu 6: Posudzovanie žiadosti a návrhy na udelenie dotácii

V úvode tejto časti programu zasadnutia komisie vystúpili p. Lamoš a p. Chren, ktorí 

zúčastených informovali, že v zmysle Protikorupčného minima hlavného mesta a v súlade z § 10 

Štatútu Podprogramu č. 4 o konflikte záujmov sa ako zástupca mestskej časti a predkladateľ 

žiadosti, resp. štatutárny zástupca mestskej časti ako predkladateľa žiadosti, nezúčastnia 

hodnotenia a hlasovania. Pán Lamoš k žiadosti č. 22 a p. Chren k žiadosti č. 38.



členovia komisie bodovo ohodnotili celkovo 57 projektov. Projekty boli následne posudzované 

komisiou, ktorá brala do úvahy stanoviská odborných útvarov hlavného mesta, lokácie podľa 

mestských časti, v ktorých má byť projekt realizovaný a možnosti zhodnotenia majetku mesta. 

Prvýkrát boli projekty pilotne hodnotené (informatívny parameter) aj z pohľadu bezbariérovosti 

a možnosti využitá športovej infraštruktúry znevýhodnenými skupinami obyvateľstva.

Z celkovej alokovanej čiastky komisia navrhla prideliť 18-im žiadateľom dotácie vo výške 

600 000 eur.

Na základe vyhodnotenia kritérii v zmysle Štatútu Podprogramu č. 4 grantová komisia pristúpila 

k návrhu a príslušnému hlasovaniu o výške pridelených dotácii:

Návrh na udelenie dotácii:

Projekt č. 6 -  navrhnutá suma 30 000 eur

Projekt č. 7 -  navrhnutá suma 25 000 eur

Projekt č. 11 -  navrhnutá suma 30 000 eur

Projekt č. 13 -  navrhnutá suma 20 000 eur

Projekt č. 15 -  navrhnutá suma 20 000 eur

Projekt č. 23 -  navrhnutá suma 45 000 eur

Projekt č. 25 -  navrhnutá suma 45 000 eur

Projekt č. 27 -  navrhnutá suma 45 000 eur

Projekt č. 28 -  navrhnutá suma 45 000 eur

Projekt č. 44 -  navrhnutá suma 12 000 eur

Projekt č. 49 -  navrhnutá suma 15 000 eur

Projekt č. 50 -  navrhnutá suma 30 000 eur

Projekt č. 52 -  navrhnutá suma 45 000 eur

Projekt č. 53 -  navrhnutá suma 60 000 eur

Projekt č. 54 -  navrhnutá suma 13 000 eur

Projekt č. 56 -  navrhnutá suma 30 000 eur

Projekt č. 22 -  navrhnutá suma 45 000 eur

Projekt č. 38 -  navrhnutá suma 45 000 eur

hlasovanie: Za -  7, Proti -  O, Zdržal sa -  O

hlasovanie Za -  6, Proti -  O, Zdržal sa -  O 

(Roman Lamoš sa hlasovania nezúčastnil)

hlasovanie Za -  6, Proti -  O, Zdržal sa -  O 

(Martin Chren sa hlasovania nezúčastnil)



K bodu 7: Rôzne

Komisia sa dohodla, že v súlade z § 10 Štatútu Podprogramu č. 4 v prípade potreby, ak na to 

budú vážne dôvody, predseda komisie p. Lamoš, zvolá ďalšie zasadnutie komisie.

v.r.
Za správnosť údajov: Roman Lamoš - predseda kom isie_________________

Príloha č. 1: Návrh pridelenia dotácii
Príloha č. 2: Bodové hodnotenie komisie prideleným žiadostiam 
Príloha č. 3: Žiadosti, ktoré nevykazujú splnenie podmienok pre hodnotenie

V Bratislave, dňa 22.03.2021 v.r.
Vyhotovil: Mgr. Jozef Špaček - tajomník komisie _________________



Príloha č. 1: Návrh pridelenia dotácií

í  p ľ S k ľ a d Ä ' d o í t i  Názov projektu Mestská časť

6
Univerzita Komenského v 

Bratisiave

Centrum aktívneho starnutia UK v 
Bratisiave - dofinancovanie výstavby a 

rozšírenie kapacít pre osoby so ZP
Staré Mesto 150 000 € 2 767 161 € 2 9 1 7  161 € 30 000 €

7
Spoiočenstvo detí a 

miádeže (SDM) 
DOMiNO, o.z.

Športujme bezpečne na novom kvaiitnom 
povrchu Ružinov 30 800 € 0 € 30 800 € 25 000 €

11 Náš Devín, o.z. Športový areái Devín Devín 51 950 € 400 € 52 350 € 30 000 €

13 FK Lamač, o.z.
Pokračovanie rekonštrukcie a revitaiizácie 

športového areáiu 
F K Lamač

Lamač 112 500 € 12 586 € 125 086 € 20 000 €

15 Pedái, o.z. Dopinenie vybavenia areáiu PumpPark 
Petržaika

Petržaika 22 926 € 0 € 22 926 € 20 000 €

22
Mestská časť Bratisiava - 

Podunajské Biskupice
Futbaiove ihriska, workout a rozvoj športu 

v mc
Podunajské
Biskupice 56 087 € 1 000 € 57 087 € 45 000 €

23 Mestská časť Bratisiava - 
Vraku ňa Tréningová piocha "S A F iA R A " Vraku ň a 150 000 € 152 523 € 302 523 € 45 000 €

25 Mestská časť Bratisiava - 
Vajnory Pump track vo Vajnoroch Vajnory 47 268 € 5 2 5 3 € 52 521 € 45 000 €

27 Mestská časť Bratisiava - 
Rača Račianske športoviská v novom šate Rača 65 700 € 10 477 € 76 177 € 45 000 €

28 Mestská časť Bratisiava - 
Dúbravka

Pumptracková dráha Taiichova Dúbravka 46 131 € 2 0 0 0 € 48 131 € 45 000 €

38
Mestská časť Bratisiava - 

Ružinov Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratisiava Ružinov 80 000 € 21 572 € 101 572 € 45 000 €

44 Mestská časť Bratisiava 
- Jarovce

Rekonštrukcia opiotenia športového areáiu 
Jarovce Jarovce 12 390 € 1 524 € 1 3 9 1 4 € 12 000 €

49

DOMKA - Združenie 
saieziánske] miádeže, 

stredisko BA - 
Mamateyova, o.z.

Zaiejte nás a my porastieme! Petržaika 15 000 € 3 5 1 8 € 1 8 5 1 8 € 15 000 €

50 Siovenská technická 
univerzita v Bratisiave

Pumptracková dráha FEi STU Kariova Ves 99 362 € 25 000 € 124 362 € 30 000 €

52
Mestská časť Bratisiava - 

Devínska Nová Ves
Rekonštrukcia a modernizácia športového 

ihriska pri ZŠ i. Bukovčana 3
Devínska 
Nová Ves 68 203 € 3 5 9 2 € 71 795 € 45 000 €

53 Mestská časť Bratisiava - 
Rusovce Voľnočasový priestor, Bratisiava-Rusovce Rusovce 100 000 € 32 914 € 132 9 1 4 € 60 000 €

54 Nadácia Cvernovka, o.z. Street workout Nová Cvernovka Nové Mesto 14 550 € 2 8 0 0 € 17 350 € 13 000 €

56 Siovenská technická 
univerzita v Bratisiave Športuj s STU na Miadej Garde Nové Mesto 129 500 € 45 500 € 175 0 0 0  € 30 000 €



Príloha č. 2: Bodové hodnotenie komisie prideleným žiadostiam

í  p ľ S k ľ a d Ä ' d o í t i  Názov projektu Mestská časť

6 Univerzita Komenského v Bratisiave
Centrum aktívneho starnutia UK v Bratisiave - 

dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre 
osoby so ZP

Staré Mesto 30 000 € 93,71

7
Spoiočenstvo detí a miádeže 

(SDM) DOMiNO, o.z. Športujme bezpečne na novom kvaiitnom povrchu Ružinov 25 000 € 90,29

11 Náš Devín, o.z. Športový areái Devín Devín 30 000 € 90,57

13 FK Lamač, o.z. Pokračovanie rekonštrukcie a revitaiizácie športového 
areáiu FK Lamač Lamač 20 000 € 89,00

15 Pedái, o.z. Dopinenie vybavenia areáiu PumpPark Petržaika Petržaika 20 000 € 89,71

22 Mestská časť - Podunajské 
Biskupice

Futbaiove ihriska, workout a rozvoj 
športu v mc

Podunajské
Biskupice

45 000 € 91,67

23 Mestská časť Bratisiava - Vrakuňa Tréningová piocha "S A F iA R A " Vrakuňa 45 000 € 91,00

25 Mestská časť Bratisiava - Vajnory Pump track vo Vajnoroch Vajnory 45 000 € 93,57

27 Mestská časť Bratisiava - Rača Račianske športoviská v novom šate Rača 45 000 € 91,57

28 Mestská časť Bratisiava - Dúbravka Pumptracková dráha Taiichova Dúbravka 45 000 € 93,00

38 Mestská časť Bratisiava - Ružinov Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratisiava Ružinov 45 000 € 91,67

44 Mestská časť Bratisiava - Jarovce Rekonštrukcia opiotenia športového areáiu Jarovce Jarovce 12 000 € 90,00

49
DOMKA - Združenie saieziánskej 

miádeže, stredisko BA - 
Mamateyova, o.z.

Zaiejte nás a my porastieme! Petržaika 15 000 € 89,71

50 Siovenská technická univerzita 
v Bratisiave Pumptracková dráha FEi STU Kariova Ves 30 000 € 92,86

52 Mestská časť Bratisiava 
- Devínska Nová Ves

Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri 
ZŠ i. Bukovčana 3

Devínska Nová 
Ves 45 000 € 92,29

53 Mestská časť Bratisiava - Rusovce Voľnočasový priestor, Bratisiava-Rusovce Rusovce 60 000 € 96,71

54 Nadácia Cvernovka, o.z. Street workout Nová Cvernovka Nové Mesto 13 000 € 91,00

56 Siovenská technická univerzita 
v Bratisiave Športuj s STU na Miadej Garde Nové Mesto 30 000 € 90,86



Príloha č. 3: Žiadosti, ktoré nevykazujú splnenie podmienok pre hodnotenie

Č. Názov - organizácia Mestská 
ž. predkiadateľ žiadosti Mazov projektu

8 ZRR Nejedlého, o.z. Revitaiizácia muitifunkčného ihriska Dúbravka 17 520 € 0 € 17 520 € 0 €

17 Ryong - občianske 
združenie, o.z.

Renovácia špecializovaných športových 
priestorov

Kariova Ves 11 000 € 4 0 0 0 € 15 000 € 0 €

21 Športový klub polície 
Bratislava, o.z. Zlepšenie podmienok vodných slalomárov Kariova Ves 47 570 € 28 550 € 76 120 € 0 €

29 Mestská časť Bratisiava - 
Dúbravka Obnova športového areáiu ZŠ Sokolíkova Dúbravka 36 318 € 3 0 0 0 € 39 318 € 0 €

36 DHZ Devínska Nová Ves, 
o.z. Bezpečný relax na vode Devínska 

Nová Ves 23 100 € 0 € 28 100 € 0 €

45 FC Petržaika, družstvo
45 FC Petržaika, družstvo - Modernizácia 

tréningovo regeneračného centra FC 
Petržalka

Petržaika 65 660 € 31 484 € 97 144 € 0 €

57 Gymnázium Ladislava 
Novomeského REKONŠTRUKCIA POSILŇOVNE Ružinov 23 342 € 0,00 23 342 € 0 €


