
 

 

GRANTOVÁ VÝZVA 
 

Mestskej časti Bratislava–Ružinov 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                             
 

 

                                                             

                                  

 

 

                                 pre rok 2018 
 

 na predkladanie žiadostí o grant /finančný príspevok/ podľa  grantového 

programu 

 
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"). 

 

 

 

http://www.ruzinov.sk/sk/vzn/view/7-2015


 

 

MČ Bratislava-Ružinov vyhlasuje grantový program/výzvu v oblastiach: 

 

1. kultúrno – spoločenské aktivity 

2. vzdelávanie 

3. telovýchova, šport a mládež 

4. sociálna oblasť 

5. ochrana a tvorba životného prostredia,  

6. rozvoj komunitného života 

 

Všeobecné priority 

 

1. ROZVOJ - zlepšiť a zvyšovať kvalitu života obyvateľov na území mestskej časti 

Ružinov; 

2. FILANTROPIA - zvyšovať filantropiu  občanov mestskej časti Rižinova/ darovať 

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

podporiť aktívnych občanov spolupodieľať sa na riešeniach potrieb mestskej časti; 

3. AKTIVITA - zabezpečiť rozšírenie aktivít na území Ružinova s cieľom udržať 

a oživiť spoločenské dianie a využitia občianskej aktivizácie;  

4. 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; 

5. RUŽINOV – pomáhať obyvateľom využiť ich organizačné schopnosti, talent, 

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

Ružinove. 

 

Špecifické priority  

 

Sociálna oblasť 

  

Hlavná téma: Podporu 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 

 

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 a zachovania kultúrneho dedičstva 

 

Uzávierka predkladania  žiadostí o pridelenie grantu je do 03.04.2018 

 

Maximálna výška poskytovaného grantu: 5000 EUR   

Minimálna výška poskytovaného grantu: 500 EUR   

 

Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15.11.2018 

 

Oprávnenými žiadateľmi v zmysle VZN: 

a) 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, 

b) 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 

 

Obsahové kritériá:  

 

• 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.  

 

mailto:granty@ruzinov.sk


 

 

Všeobecné podmienky poskytovania grantov pre oprávnených žiadateľov v zmysle 

VZN: 

1. Grant môže mestská časť poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa. 

2. Na poskytnutie grantu nemá žiadateľ právny nárok. 

3. Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o grant na 

jeden kalendárny rok. 

4. Grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty. 

5. Granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám. 

6. Poskytovanie grantov nesmie vytvárať, resp. zvyšovať celkový dlh mestskej časti. 

7. Granty sú poskytované na základe písomnej zmluvy o poskytnutí grantu. 

8. Finančné prostriedky z grantu musia byť použité v tom kalendárnom roku, v ktorom 

boli poskytnuté a len na ten účel, na ktorý boli poskytnuté. Vyúčtovanie grantu je 

prijímateľ povinný predložiť vždy do 60 dní od ukončenia konkrétneho podujatia, 

najneskôr však do 10. decembra 2018. 

9. Použitie finančných prostriedkov z grantu podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mestskej 

časti. 

10. Nepoužité finančné prostriedky z grantu je prijímateľ povinný bezodkladne 

vrátiť na účet mestskej časti. 

11. Prijímateľ je povinný viditeľne umiestniť erb alebo logo mestskej časti spolu s textom 

informujúcim, že predmetný projekt alebo akciu podporila mestská časť Bratislava- 

Ružinov priamo na konkrétnom podujatí a na všetkých informačných a propagačných 

materiáloch súvisiacich s realizáciou projektu alebo akcie.   

 

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. 
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