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Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, 

športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia –

GRANTOVÁ KOMISIA / v skratke GK/

Grantovú komisiu zriaďuje miestne zastupiteľstvo s pôsobnosťou pre mestskú časť

Bratislava - Ružinov.

✓ Svoju činnosť vykonáva v zmysle:

VZN mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií a

grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov v znení zmien a doplnení

vykonaných všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Ružinov č.

19/2017 zo dňa 27.6.2017 a zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „VZN")

✓ Jej činnosť ďalej upravuje:

 Štatút grantovej komisie

 Interná smernica, ktorou sa vymedzuje proces a kompetencie miestneho úradu a

grantovej komisie pri administrácii grantového programu a dotácií

 Grantové projekty sú posudzované podľa pravidiel a kritérií členmi grantovej komisie,

ktorá hodnotí kvalitu projektu a jeho možnosti spojiť a využiť miestne zdroje, zapojenie

dobrovoľníkov, tímovú spoluprácu viacerých subjektov.



ČLENOVIA GK 

Predsedníčka GK:

PaedDr. Mária Barancová

Podpredseda GK:

Mgr. Petra Palenčárová

Členovia GK:

MVDr. Marián Gajdoš

Ing. Martin Patoprstý

Ing. arch. Lucia Štasselová

PhDr. Pavol Jusko

Ing. Peter Turlík



GRANTOVÁ VÝZVA PRE ROK 2018

✓ Oblasti :

1. oblasť - kultúrno – spoločenské aktivity

2. oblasť - vzdelávanie

3. oblasť - telovýchova, šport a mládež

4. oblasť - sociálna oblasť

5. oblasť - ochrana a tvorba životného prostredia, 

6. oblasť - rozvoj komunitného života

✓ Základné informácie:

• Minimálna výška poskytovaného grantu: 500 EUR

• Maximálna výška poskytovaného grantu: 5000 EUR

• Uzávierka predkladania žiadostí o pridelenie grantu je do 03.04.2018

• Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15.11.2018



VŠEOBECNÉ PRIORITY GRANTOVÉHO PROGRAMU 

• ROZVOJ - zlepšiť a zvyšovať kvalitu života obyvateľov na území mestskej časti Ružinov;

• FILANTROPIA - zvyšovať filantropiu  občanov mestskej časti Ružinova/ darovať 

vedomosti, voľný čas, priestor, služby.../ s cieľom podporiť všeobecné dobro a podporiť 

aktívnych občanov spolupodieľať sa na riešeniach potrieb mestskej časti;

• AKTIVITA - zabezpečiť rozšírenie aktivít na území Ružinova s cieľom udržať a oživiť 

spoločenské dianie a využitia občianskej aktivizácie;

• KREATIVITA –napomáhať k podpore nápadov obyvateľov, 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;

• RUŽINOV – pomáhať obyvateľom využiť ich organizačné schopnosti, talent, vedomosti, 

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



ŠPECIFICKÉ PRIORITY GK PRE ROK 2018 

Sociálna oblasť 

Pre rok 2018 GK prijala nasledovné špecifické priority pre rok 2018:

✓ Sociálna oblasť

Hlavná téma: Podpora a skvalitnenie sociálnych služieb

Typy projektov a cieľových skupín:

• práca s deťmi so špeciálnymi potrebami

• práca s dospelými umiestnenými v zariadeniach

• podpora integrácie inštitucionalizovaných klientov do lokálnych komunít 

• podpora terénnych a ambulantných služieb

• nízkoprahové a integračné centrá pomoci

• pomoc rodinám v kríze, ochrana detí pred násilím

• podpora sociálnej kohézie medzi obyvateľmi na lokálnej úrovni 

• podpora seniorov a  ich aktívneho a plnohodnotného života



ZAMERIANIE PROJEKTOV V SOCIÁLNEJ OBLASTI

• Projekty v oblasti sociálnej podpory pre oprávnených žiadateľov poskytujúcich služby a

aktivity preventívno-sociálneho charakteru, sociálno-právnej ochrany a pomoc v krízových

situáciách;

• Projekty vzdelávacieho charakteru, ako i voľnočasové aktivity, ktorých účelom je podpora a

posilňovanie životného štandardu o starostlivosť o sociálne skupiny obyvateľstva, ktoré

vyžadujú pozornosť a pomoc;

• Podpora projektov , ktorých cieľom je dostať finančné vzdelávanie a všeobecnú finančnú

gramotnosť do rodín, do komunít, k sociálne slabším vrstvám, podpora v osvojovaní si

školských návykov a zručností.

• Podpora dobrovoľníckej činnosti v aktivitách pre rodiny s nízkou sociokultúrnou úrovňou.

• Odovzdávanie skúseností mladšej generácii, podpora viacgeneračných aktivít a seniorov a

ich plnohodnotný život.



✓ Oblasť kultúrno-spoločenských aktivít

Hlavná téma: Rozvoj kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Ružinova cez

rôzne formy, žánre a platformy

Typy projektov:

• práca s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity

• podpora činnosti kultúrnych inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky na tvorbu,

prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít

• rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt cez projekty

umeleckej tvorby

• kultúrne aktivity a podujatia, kultúrnej osvety, zachovania a prezentácie kultúrneho

dedičstva

ŠPECIFICKÉ PRIORITY GK PRE ROK 2018

Oblasť kultúrno – spoločenských aktivít



ZAMERIANIE PROJEKTOV V KULTÚRNEJ OBLASTI

• Prispieť k ochrane kultúrnych a industriálnych pamiatok v Ružinove, kultúrnych

domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným

majetkom neinvestičného charakteru;

• Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná

činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne);

• Podpora odborných, vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít, tvorivých dielní,

literárno-spoločenských podujatí, publikačných a iných edičných činností (vydávanie

publikácií, CD nosičov a podobne);

• Podpora činností - voľnočasové aktivity, zamerané na budovanie občianskeho

povedomia, aktivity a činnosti podporujúce hrdosť a príslušnosť k svojej mestskej

časti, vzdelávanie v oblasti miestnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre

MČ



OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Oprávnenými žiadateľmi v zmysle platnej VZN sú:

• právnická osoba neuvedená v § 1 ods. 2 tohto nariadenia, ktorá ma sídlo na území

mestskej časti alebo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len

„hlavné mesto") alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo

poskytuje služby obyvateľom mestskej časti,

• fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti alebo

hlavného mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, alebo

poskytuje služby obyvateľom mestskej časti (ďalej len „žiadateľ").



KRITÉRIA VÝBERU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O GRANT
podľa § 9 ods.3. písm. d) platného VZN 

Formálne kritériá:

• kompletné vypísanie tlačiva „Žiadosť o grant" vrátane rozpočtu rozčleneného na

položky;

• splnenie ďalších podmienok v zmysle § 6 a § 7 platného VZN;

• doručenie predpísanej a podpísanej žiadosti v požadovanom termíne v tlačenej

podobe s originálmi povinných príloh a doručenie žiadosti v elektronickej forme

emailom na granty@ruzinov.sk

mailto:granty@ruzinov.sk


Obsahové kritéria:

• Súlad projektu s prioritami programu/výzvy - projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný,

presvedčivý, konkrétny k podporovanej aktivite;

• Jasne formulované kvantitatívne a kvalitatívne ciele, výsledky projektu a spôsob ich

hodnotenia;

• Explicitne vymenované plánované aktivity, logicky nadväzujúce, ktoré vedú k dosiahnutiu

stanovených cieľov;

• Pri hodnotení budú lepšie hodnotené projekty, ktoré budú napĺňať dobrovoľnícky aspekt,

zapájanie členov komunity (obyvateľov, organizácie);

• Verejnoprospešný charakter projektu – aktivity a výsledky projektu prinášajú osoh širšej

skupine ľudí, nie len niekoľkým jednotlivcom;

• Jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít;

• Rozpočet plánovaný efektívne, reálne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom;

• Pri hodnotení bude považované za výhodu schopnosť zabezpečiť spolufinancovanie

projektu. Rozpočet obsahuje informáciu o prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii z iných

zdrojov;

• Jasne definovaný spôsob a plánované nástroje komunikácie aktivít a výstupov projektu.

KRITÉRIA VÝBERU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O GRANT
podľa § 9 ods.3. písm. d) platného VZN 



VŠEOBECNÉ PODMIENKY - ZHRNUTIE

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

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

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

(organizačná práca, finančný či nefinančný vklad).

 Projekt môže byť financovaný viaczdrojovo – okrem vlastného finančného vkladu žiadateľa sa

na financovaní môžu podieľať ďalšie subjekty.

 Žiadateľ musí byť právne a odborne spôsobilý zrealizovať projekt.

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

minulosti !!!

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

 Žiadateľ môže žiadať o podporu maximálne do výšky 5000 EUR.

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

organizácie.

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

očakávate.



VŠEOBECNÉ PODMIENKY - ZHRNUTIE

 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.

 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.

 Projekt musí byť podaný v čase stanovenom uzávierkou grantovej výzvy.

 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.

 Projekt musí byť podaný v podateľni MČ , alebo aj poštou (podpísaný) na adresu MČ Ružinov,

Mierová 21, BA aj elektronicky na email granty@ruzinov.sk

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

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



ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH

• originál, resp. osvedčená kópia, 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,  nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

podania žiadosti;

• originál resp. osvedčená kópia potvrdenia príslušného daňového úradu o splnení daňovej 

povinnosti nie starší ako 3 mesiac ku dňu podania žiadosti;

• originál,    resp.  osvedčená    kópia,   potvrdenia   Sociálnej poisťovne a príslušných  

zdravotných poisťovní   o   vysporiadaní   všetkých   odvodových povinností ku dňu  

podania  žiadosti nie starší ako 3 mesiac ku dňu podania žiadosti;  

• kópia dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu 



ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH

• čestné vyhlásenie má obsahovať, že: 

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

b) má, resp. zabezpečí ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí grantu finančné prostriedky  

na spolufinancovanie projekt; 

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

výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc; 

d) je si vedomý skutočnosti, že na grant nie je právny nárok; 

e) má usporiadané finančné vzťahy s mestskou časťou;

f)  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. 



ZOZNAM NEPOVINNÝCH PRÍLOH

Zoznam nepovinných príloh, ktoré je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o grant (závisí od 

obsahu zamerania grantu)

• stavebné povolenie  

• stavebná ohláška  

• územnoplánovacia informácia  

• súhlas vlastníka nehnuteľnosti, pozemku resp. iný súhlas  

• nájomná zmluva  

• kópia stanov,  bytové spoločenstvá  - zmluvy o výkone správy  

• iné doplňujúce informácie 



SCHVAĽOVACÍ PROCES

Žiadosť o grant prerokuje grantová komisia na základe svojho štatútu alebo rokovacieho poriadku.

Grantová komisia predloží odporúčanie na podpísanie zmluvy o poskytnutí grantu s navrhovanou

výškou finančných prostriedkov miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Po schválení poskytnutia

grantu konkrétnemu žiadateľovi miestnym zastupiteľstvom uzatvorí zmluvu o poskytnutí grantu s

príjemcom starosta mestskej časti.

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

žiadostí o grant.

Schvaľovací proces prebieha prostredníctvom grantových kôl:

• 1. kolo - sa projekty, ktoré nespĺňajú kritériá* vyraďujú a ostatné sa náhodným výberom

prerozdeľujú členom komisie na posúdenie.

• 2. kolo - sa oboznamujú všetci členovia komisie o projektoch a prideľujú sa číselné hodnotenia.

• 3.kole - GK odporúča na schválenie MZ MČ BA Ružinov.

O výsledkoch schvaľovacieho procesu sa žiadatelia informujú prostredníctvom web stránky MČ.

* Kontrola vecnej správnosti žiadosti o grant a dotáciu, kontrola jej úplnosti a kompletnosti vrátane príloh a vyúčtovania je v

pôsobnosti miestneho úradu.



ČO NEMÔŽE BYŤ PODPORENÉ Z GRANTU

Z grantového programu nemôžu byť podporené nasledovné položky:

• 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 dlhodobého charakteru

• aktivity vykonané pred schválením grantu

Oprávnenosť výdavkov pri každom jednotlivom projekte vymedzí grantová komisia v

rámci schvaľovacieho procesu.



KONZULTÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O GRANT

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

možné poslať písomný dotaz e-mailom na granty@ruzinov.sk

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

o grant, inak je projekt vyradený z posudzovania.

• Pre bližšie informácie o spôsobe zasielania žiadostí o grant kontaktujte Mgr. Evu

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

granty@ruzinov.sk



UZÁVIERKA GRANTOVÉHO PROGRAMU

• Zastupiteľstvo schvaľuje a vyhlasuje grantové výzvy a 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, aj

elektronicky na email granty@ruzinov.sk rozhodujúci je dátum poštovej pečiatke.

• Uzávierka grantovej výzvy je vždy taxatívne určená do 3.4.2018.

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

mailto:granty@ruzinov.sk


ZVEREJNENIE SCHVÁLENÝCH GRANTOV

• MČ Bratislava-Ružinov zverejní menný zoznam schválených grantov obvyklým spôsobom

na web sídle www.ruzinov.sk do 15 dní od schválenia poskytnutých grantov v miestnom

zastupiteľstve.

• Bližšie informácie budú poskytované na referáte metodiky škôl a školských zariadení,

kontakt Mgr. Eva Pindjáková 02/48284 309, email: granty@ruzinov.sk.

http://www.ruzinov.sk/


VYÚČTOVANIE GRANTU

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

• Prijímateľ grantu je povinný písomne predložiť vyúčtovanie poskytnutého grantu na

predpísanom tlačive , ktoré bude súčasťou zmluvy spolu s:

a) s kópiami účtovných dokladov v zmysle platnej legislatívy a

b) 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. 



Ďakujeme za pozornosť


