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Výzva MČ Ružinov pre rok 2015 

 

 
 

Oblasti, v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie / grantu: 

 Kultúra,  

 Šport,  

 Životné prostredie,  

 Vzdelávanie a sociálna oblasť 

 Rozvoj komunity 

 

Lehota na predloženie žiadostí o pridelenie dotácie / grantu:  

 30. apríl 2015 

Zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvoj komunitného 

života, plnenie potrieb mestskej časti, podpora aktivity jej občanov 



FILOZOFIA GRANTOVÉHO 

PROGRAMU 

 MÚ Bratislava Ružinov podporuje finančne – formou grantov aktívne skupiny občanov 

a jednotlivcov pri realizácii neziskových dobrovoľníckych projektov, namierených na 

zlepšenie kvality života obyvateľov v Ružinove. 

 Grantový program je postavený na 3 pilieroch: 

 AKTIVITA -poskytuje priestor pre vyjadrenie myšlienok, nápadov obyvateľov a ich 

realizáciu 

 KREATIVITA -napomáha aktivizácii ľudí, ich záujmu o veci verejné s cieľom vzájomne 

sa spojiť, vytvoriť niečo spoločné, pre seba i pre iných a konkrétne čosi zmeniť vo 

svojom okolí vlastným pričinením 

 vytvára podmienky na realizáciu jednotlivých aktivít vytváraním vhodnej a 

sprostredkovaním finančnej pomoci 

 RUŽINOV - pomáha obyvateľom využiť ich organizačné schopnosti, talent, vedomosti, 

finančné, či materiálne zdroje tak, aby to prinieslo úžitok komunite v Ružinove. 



Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, 

športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia -

Grantová komisia / v skratke GK/ 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  MČ Bratislava - Ružinov  

č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií / grantov  

z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov  
 

 Štatút grantovej komisie 

 1. Ing. arch. Lucia Štasselová – predsedníčka Grantovej komisie 

2. PaedDr. Mária Barancová   

3. MVDr. Marián Gajdoš 

     4. Dr. Pavol Jusko  

 5. Mgr. Petra Palenčárová 

     6. Ing. Martin Patoprstý  

     7. Ing. Peter Turlík   
 

 Granty sú udeľované grantovou komisiou, ktorá hodnotí kvalitu projektu a jeho 

možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie dobrovoľníkov, tímovú 

spoluprácu viacerých subjektov. Projekty sú posudzované podľa pravidiel a 

kritérií poskytovania grantov. 



KRITÉRIÁ A PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA 

GRANTOV – 1.časť 

Základné kritériá pre zaradenie projektov do schvaľovacieho procesu: 

1. Projekt musí byť napísaný na jednotnom formulári - Žiadosť o poskytnutie finančného 

príspevku. 

2. Projekt musí mať komunitný charakter a musí byť určený pre čo najväčší počet obyvateľov. 

3. Projekt musí byť neziskový, so zapojením dobrovoľníckej práce a osobným vkladom 

žiadateľa (organizačná práca, finančný či nefinančný vklad). 

4. Projekt môže byť financovaný viaczdrojovo – okrem vlastného finančného vkladu žiadateľa 

sa na financovaní môžu podieľať ďalšie subjekty. 

5. Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt. 

6. Žiadateľ nemôže požiadať o ďalší grant, ak ešte nemá splnené všetky zmluvné záväzky 

z minulosti. 

7. Žiadateľ  môže podať na konkrétnu činnosť  jednu žiadosť o grant na jeden kalendárny rok.  

8. Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 5000 EUR. 



KRITÉRIÁ A PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA 

GRANTOV – 2.časť 

9. Projekt musí obsahovať podrobný plán konkrétnych aktivít, nielen všeobecný popis činnosti 

organizácie. 

10. V projekte musí byť uvedený prínos plánovanej aktivity pre komunitu a zmena, ktorú očakávate. 

11. V projekte musí byť uvedené kedy, kde a akým spôsobom budete informovať o vašom 

projekte (logo na akcii, článok v médiách) a o tom, že bol realizovaný s finančnou podporou MÚ 

Ružinov a jej partnerov. Pri plánovaní vychádzajte zo svojich skúseností a z Vašich reálnych 

možností. 

12. Realizátor sa zaväzuje pri poskytovaní informácií o projekte uvádzať skutočnosť, že: "Tento projekt 

bol uskutočnený vďaka finančnej podpore MČ Ba Ružinov...". Zabezpečí propagáciu  formou loga a 

uverejnením článku o projekte a finančnej podpore v lokálnych médiách. 

13. Projekt musí byť podaný v čase stanovenom uzávierkou grantovej výzvy. 

14. Príprava rozpočtu – každá položka rozpočtu musí mať jasnú súvislosť s naplánovanými 

aktivitami projektu. V rozpočte musí byť jasne uvedené, ktoré položky by mali byť hradené z 

grantu MÚ BA Ružinov a zároveň musia byť uvedené iné zdroje financovania projektu. 

15. Projekt musí byť podaný v podateľni MČ alebo  aj poštou (podpísaný) na adresu MČ. 

16. Z procesu posudzovania budú vyradené projekty, ktoré nespĺňajú stanovené kritériá, neboli 

odstránené formálne nedostatky i po urgencii MČ  a boli doručené po termíne uzávierky! 

 



SCHVAĽOVACÍ PROCES 

• Žiadosť o dotáciu / grant v zmysle § 1 ods. (2) písm. b), § 2 ods. (1) písm. a) a § 4  VZN 

12/2012 prerokuje a odporúča Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, 

športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia (ďalej len „GK“) zložená z poslancov 

miestneho zastupiteľstva. GK predloží odporúčanie na podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie / 

grantu s mestskou časťou (ďalej len „zmluva“) starostovi mestskej časti.  

• Schvaľovací proces musí prebehnúť v lehote 60 dní odo dňa schváleného ukončenia podania 

žiadostí o grant. 

• Schvaľovací proces prebieha prostredníctvom grantových kôl. 

• v 1. kole sa projekty, ktoré nespĺňajú kritériá vyraďujú a ostatné sa náhodným výberom 

prerozdeľujú členom komisie na posudzovanie. 

• V 2. kole sa oboznamujú všetci členovia komisie o projektoch a prideľujú sa číselné hodnotenia. 

• V 3.kole GK  odporúča na schválenie starostovi MČ BA Ružinov. 

• O výsledkoch schvaľovacieho procesu sa žiadatelia informujú prostredníctvom web stránky 

alebo súčasne elektronicky, resp. písomne žiadatelia, ktorí neuviedli mailovú adresu. 



ČO NEMÔŽE BYŤ PODPORENÉ Z GRANTU 

• Alkohol a tabakové výrobky 

• Nákup pohonných hmôt  

• Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné 

vyrovnania  

• Odvody do fondov, na energie, poistné 

• Splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z prijatých pôžičiek a úverov ani na 

úhradu záväzkov existujúcich ku dňu prijatia dotácie a refundáciu 

výdavkov uhradených pred dňom prijatia dotácie 

• Platby za prenájom  

• Aktivity vykonané pred schválením grantu 

• Oprávnenosť výdavkov pri každom jednotlivom projekte vymedzí 

grantová komisia v rámci schvaľovacieho procesu. 



KONZULTÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O GRANT 

• Projekty je možné konzultovať. 

• Projekt je možné konzultovať osobne (po predchádzajúcom dohovore termínu), prípadne je 

možné poslať písomný návrh projektu e-mailom a potom ho konzultovať telefonicky. 

• Ak žiadateľ neuvedie vo svojej žiadosti všetky požadované údaje, mestská časť ho e-

mailovou poštou vyzve na ich doplnenie. Lehota na odstránenie uvedených formálnych 

nedostatkov je 7 pracovných dní a začína plynúť odo dňa doručenia požiadavky mestskej 

časti na doplnenie požadovaných údajov .  

• Za formálne nedostatky sa považujú chýbajúce údaje v žiadosti, podpis a pečiatka.  

• Povinné prílohy nie sú formálne nedostatky a musia byť predložené spolu so žiadosťou 

o dotáciu.  

• Žiadateľa, ktorý v stanovenej lehote neodstráni formálne nedostatky, nedodá povinné 

prílohy spolu so žiadosťou o dotáciu vyradí komisia zo zoznamu žiadateľov a jeho žiadosť 

sa nebude posudzovať.  

• Pre bližšie informácie o spôsobe zasielania žiadostí o grant kontaktujte Dominiku 

Slezákovú, Referát kultúry, športu a grantových programov tel. 02/48 284 309 email: 

dominika.slezakova@ruzinov.sk  
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UZÁVIERKA GRANTOVÉHO PROGRAMU 

 
• Zastupiteľstvo  začiatkom roka vyhlási grantové výzvy, do 30 dní zverejní 

MČ na svojej web stránke aktuálnu výzvu. 

• Aktuálne výzvy a termíny sú zverejnené na web stránke MČ Ružinov a v 

regionálnych médiách.  

• Všetky projekty musia byť doručené písomne cez podateľňu MÚ Ružinov 

alebo poštou, rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.  

Uzávierka grantovej výzvy je vždy taxatívne určená. 

• Po termíne uzávierky podania grantov nie je možné prijať žiadosť o grant. 

• V lehote 7 dní je možné doplniť formálne nedostatky, napr. spresnenie a 

objasnenie niektorých bodov v žiadosti, avšak po výzve MČ. 

 



VYÚČTOVANIE GRANTU 

• Finančné prostriedky sú žiadateľovi vyplatené prevodom na účet po podpise zmluvy. 

• Prijímateľ grantu je povinný písomne predložiť  vyúčtovanie  poskytnutého grantu     

na  predpísanom  tlačive, ktoré  bude súčasťou zmluvy s kópiami účtovných 

dokladov  v zmysle  platnej  legislatívy  a  stručnou  správou o priebehu projektu aj  

 s fotodokumentáciou.  

• Vyúčtovanie je prijímateľ povinný predložiť vždy do 30 dní od použitia grantu, resp. 

ukončenia konkrétneho podujatia, najneskôr však do 10. decembra kalendárneho 

roku, na ktorý bola dotácia / grant poskytnutá. Termín povinnosti vyúčtovať dotáciu / 

grant je súčasťou zmluvy.  

• Finančné prostriedky musia byť použité v tom kalendárnom roku, v ktorom boli 

poskytnuté. 

• Realizácia projektu je stanovená  do 15. novembra kalendárneho roka. 

• Poverení zamestnanci mestskej časti a útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti 

sú povinní vykonávať kontrolu použitia dotácie / grantu.  

 

 

 



ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH 

a) Originál výpisu z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo živnostenského registra u fyzickej 

osoby podnikateľa, iný výpis z registra (ministerstvo vnútra, ministerstvo kultúry a iné) doklad o 

registrácii (napr. stanovy, nadačné listiny, a pod.), nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti,  

b) Originál potvrdenia príslušného daňového úradu o splnení daňovej povinnosti nie staršie ako 3 

mesiace ku dňu podania žiadosti,  

c) Originál potvrdenia Sociálnej poisťovne o vysporiadaní poistného ku dňu podania žiadosti nie staršie 

ako 3. mesiac ku dňu podania žiadosti,  

d) kópia dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu  

e) Čestné vyhlásenie má obsahovať, že:  

• všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o grant sú úplné, pravdivé a správne  

• má, resp. zabezpečí ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí grantu finančné prostriedky na  

spolufinancovanie projektu,  

• na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiada o inú pomoc a ani na tieto výdavky v  

minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc,  

• je si vedomý skutočnosti, že na grant nie je právny nárok,  

• má usporiadané finančné vzťahy s mestskou časťou,  

• žiadateľ nie je v likvidácii, v  reštrukturalizácii, v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a nie je 

voči nemu vedený výkon rozhodnutia.  

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• www.ruzinov.sk  

 - Grantové programy 

 - Žiadosť o dotáciu 

 

• Termín podania žiadosti najneskôr do 30. apríla 2015 

 -  dátum poštovej pečiatky 

 -  dátum podateľne MÚ MČ (30. apríla 15:00) 

 

http://www.ruzinov.sk/


OBSAH ŽIADOSTI 

• Z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok : 2015 

     schváleného dňa : 10.3. 2015  

 

• Na základe výzvy pre oblasť : jedna z piatich oblastí schválenej výzvy :    

kultúra, šport, životné prostredie, vzdelávanie, sociálna oblasť, 

rozvoj komunity 

- oblasti sa nespájajú  

- jeden žiadateľ si môže podať jednu žiadosť pre jednu oblasť 

 

• Názov projektu:  krátke výstižné pomenovanie projektu 

• Žiadateľ: Názov PO v prípade FO - podnikateľ, jeho meno 

• Číslo projektu:   N E V Y P Ĺ Ň A Ť - Vypĺňa MČ 

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• 1. Projekt 

 - názov projektu z úvodnej strany  
 

• 2. Identifikácia žiadateľa        

 - vyplniť len existujúce údaje 
 

• 3. Štatutárny orgán žiadateľa 

 - vyplniť všetkých konateľov 
 

• 4. Kontaktná osoba pre projekt 

 - nemusí byť totožná s konateľom 

 - dôležitý údaj na komunikáciu s úradom 

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• 5. Už podporené projekty s finančnou podporou MČ BA 

 - všeobecná informácia 

 - pri rozsahu nad tri dotácie v minulosti pridať riadky 

 

• 6. Miesto realizácie projektu 

 - dôležitý údaj  

 - pri konkrétnych podujatiach uviesť adresu konania              

       v danom termíne 

 - informácia z dôvodu účasti členov GK 

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• 7. Ciele projektu 

 - veľmi dôležitý údaj 

 - stručný opis zámeru  projektu, požadovaný výsledok (čo            

       má projekt priniesť, zlepšiť, podporiť ..... komu je určený) 

 - aktivita, kreativita 

 

• 8. Stručný popis projektu 

 - stručnosť 

 - výstižnosť 

 - podstata  

  - konkrétnosť  

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• a)  Východisková situácia   

 - veľmi krátke predstavenie sa 

 - aktuálny stav, ktorý sa chce riešiť, zmeniť zlepšiť 
 

• b) Situácia po skončení realizácie aktivít projektu    

  - dosiahnutý výsledok, prínos, osoh po zrealizovaní projektu 

  - výhoda: kritéria posúdenia kvality, merateľnosť projektu 
 

• c) Spôsob realizácie projektu 

  - popis konkrétnych krokov realizácie projektu 

  - podmienky realizovateľnosti 

  - udržateľnosť projektu 

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• d)  Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu prínos pre MČ   

  - prínos a úžitok  pre Ružinov, Ružinovčanov 

 

• e) Propagácia MČ 

  - spôsoby propagácie MČ, aktuálnosť, adresnosť, trvanlivosť  

  - súčasť rozpočtu, primeranosť nákladov, vlastné zdroje  

    - zmluvné podmienky 



OBSAH ŽIADOSTI 

• 9. Časový rámec realizácie projektu 

 - podmienky vyplývajúce z VZN 

       (www.ruzinov.sk   grantové programy – VZN) 

    začiatok projektu po podpísaní zmluvy 

    ukončenie najneskôr do 15.11. 2015 

 - časový harmonogram 

 - konkrétny dátum 

 

http://www.ruzinov.sk/


OBSAH ŽIADOSTI 

• 10. Rozpočet projektu       

 

• 11. Financovanie projektu 

 - rozdelenie rozpočtu - druhy výdavkov 

 - dočerpanie, prečerpanie 

 - spolufinancovanie, vlastné zdroje 

 - účasť na realizácii  

 - zmluvné podmienky 

 



OBSAH ŽIADOSTI 

• 12. Zoznam povinných príloh 

 - neoddeliteľná súčasť žiadosti  

  nie staršie ako 3 mesiace (pozor stanovy) 

 pozor časová lehota DÚ, SP 

 

• 13. Čestné vyhlásenie 

 - podpis štatutára 

 

• 14. Potvrdenie Mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 N E V Y P Ĺ Ň A Ť 

• 15. Stanovisko Grantovej komisie 

 N E V Y P Ĺ Ň A Ť 



ČO OČAKÁVAME OD GRANTOVEJ 
VÝZVY NA ROK 2015  

 

• Vypracovanie projektu, ktorého uskutočnenie prinesie istú 
formu rozvoja Ružinova. 

• Aktivity, na ktoré je možné žiadať finančné prostriedky, 
musia byť z oblastí kultúry, športu, životného prostredia, 
vzdelávania a sociálnej oblasti. 

• Podstatný je nápad a prínos projektu pre Ružinovčanov. 

• Význam a prínos pre komunitu MČ Bratislava – Ružinov. 

• Indikátory spoločenskej prospešnosti a ich aktuálnosť, 

počet dotknutých osôb... 



ZÁSADY VYÚČTOVANIA 

Spoločné chyby a nedostatky: 

• K vyúčtovaniu nedoložené kópie účtovných dokladov 

(Výdavkových pokladničných  dokladov) 

• Účtovné doklady sú uložené na kopírovanie tak, že sa vzájomne 

prekrývajú a znemožňujú čitateľnosť jednotlivých dokladov 

(naukladané husto, konce a začiatky zahýbané tak, aby bolo 

u dlhých dokladov vidno výslednú sumu dokladu) 

• Predložené vyúčtovanie projektu nevyhodnotené podľa  

jednotlivých položiek   kalkulácie (aj keď na predpísanom tlačive). 

Je takmer nemožné priradiť jednotlivé položky vyúčtovania 

k jednotlivým položkám kalkulácie a vyhodnotiť ich plnenie. 



ZÁSADY VYÚČTOVANIA 

• Tlačivo vyúčtovania nepodpísané štatutárnym zástupcom prijímateľa  

 (predkladateľom)  

• Typ zariadenia v rozpočte nesúhlasí so zakúpeným typom (aj keď celková 

suma súhlasí, ale iný typ zariadenia (napr. počítače, scanery, atď)  

• Správne definovanie účelu výdavku (napr. výsadba drevín sa nerovná 

nákup drevín...) 

• Faktúra za nákup znejúca na cudzie meno ( Rada školy pri .... (do rúk 

Jožka ) nie je to isté ako Jožko Rada školy pri ...)  

• Nečitateľne kopírované kópie dokladov (faktúr, pokladničných dokladov) 

alebo účtovných  dokladov (VPD) 

– napr. turnaj uskutočnený 23.9.2015 – vyúčtovať do 30 dní 


