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Cieľ grantového programu

Cieľom je zvyšovať kvalitu života

obyvateľov mestskej časti, rozvíjať

komunitný život, reagovať na potreby

mestskej časti a podporovať aktivity

jej občanov. 



Grantová komisia

Grantovú komisiu zriaďuje miestne zastupiteľstvo s 
pôsobnosťou pre mestskú časť Bratislava - Ružinov. Svoju 
činnosť vykonáva v zmysle VZN 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

Miestne zastupiteľstvo schválilo grantovú výzvu na MZ 
dňa 19.2.2019

 Vyčlenených 221 tis. Eur pre rok 2019 (1 % z podielových
daní a daní z nehnuteľností mestskej časti Bratislava-
Ružinov )



Členovia grantovej komisie

 PaedDr. Mária Barancová

Mgr. Boris Čechvala

 Ing. Monika Ďurajková

 Nikolaj Gečevský

 Ing. Marcela Kulifajová

Mgr. et Mgr. Marek Machata

 Ing. Martin Patoprstý

 Silvia Pilková

 Ing. arch. Lucia Štasselová

Mgr. Michal Vicáň

http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/paeddr-maria-barancova
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/mgr-boris-cechvala
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-monika-durajkova
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/nikolaj-gecevsky
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-marcela-kulifajova
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/mgr-et-mgr-marek-machata
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-martin-patoprsty
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/silvia-pilkova
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/ing-arch-lucia-stasselova
http://www.ruzinov.sk/sk/zastupitelstvo/osoba/mgr-michal-vican


Oprávnení žiadatelia

Mestská časť môže poskytovať granty: 

 a) právnickej osobe neuvedenej v § 1 ods. 2 tohto

nariadenia, ktorá má sídlo na území mestskej časti alebo

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo

ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mestskej časti, 

alebo poskytuje služby obyvateľom mestskej časti, 

 b) fyzickej osobe - podnikateľovi, 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



Podávanie žiadosti

Uzávierka predkladania  žiadostí o pridelenie grantu 
je do 29.03.2019

Minimálna výška poskytovaného grantu: 500 EUR

 Maximálna výška poskytovaného grantu: 5000 EUR

 Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr 
do 15.11.2019

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. 



Podávanie žiadosti

Žiadatelia, ktorí žiadajú o poskytnutie grantu na

základe výzvy musia predložiť: 

a) písomnú žiadosť na predpísanom tlačive, s 

povinnými prílohami uvedenými v grantovom

programe na adresu Miestneho úradu mestskej

časti Bratislava-Ružinov a v elektronickej forme

spôsobom určeným v grantovom programe. 

Dokladajú sa len originály, resp. úradne overené

kópie. 



Povinné prílohy

 výpis z obchodného registra u právnických osôb, výpis zo 
živnostenského registra u fyzickej osoby podnikateľa, iný
výpis z príslušného registra, v ktorom sa fyzická alebo
právnická osoba registruje podľa osobitných predpisov, 
respektíve iný doklad o registrácii nie starší ako 3 mesiace ku
dňu podania žiadosti, 

 potvrdenie príslušného daňového úradu o vyrovnaní všetkých
daňových povinností nie staršie ako 3 mesiace ku dňu
podania žiadosti,

 potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných
poisťovní o vyrovnaní všetkých odvodových povinností nie
staršie ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti. 

 Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu žiadateľa (kópia
stanov)

 Potvrdenie alebo overená kópia zo Štatistického úradu, 
potvrdenie o IČO



Zoznam ďalších príloh (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



Schvaľovací proces

 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.

 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. 

 Žiadatelia budú o výsledku schvaľovacieho procesu informovaní na
oficiálnej internetovej stránke mestskej časti (www.ruzinov.sk) do 15 

dní od schválenia poskytnutých grantov v miestnom zastupiteľstve. 



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.



Zúčtovanie grantu

 Finančné prostriedky sú žiadateľovi vyplatené prevodom na účet až 

po podpise zmluvy. Finančné prostriedky je možné čerpať až deň po

zverejnení podpísanej zmluvy na webovej stránke úradu. Refundácia
nákladov nie je možná.

 Prijímateľ grantu je povinný predložiť mestskej časti písomné

vyúčtovanie poskytnutého grantu alebo vždy do 60 dní od použitia

grantu, resp. ukončenia konkrétneho projektu alebo akcie, na ktorú
bol grant poskytnutý, najneskôr však do 10. decembra kalendárneho

roku, v ktorom bol grant poskytnutý. Termín povinnosti vyúčtovať 

grant je súčasťou 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.



Neoprávnené výdavky

 Úhrada výdavkov na:

 alkohol, 

 tabakové výrobky,

 nákup pohonných hmôt,

 na energie,

 na splácanie pôžičiek, úverov, úrokov z prijatých

pôžičiek a úverov, ani na úhradu záväzkov existujúcich

pred dňom účinnosti zmluvy a 

 refundáciu výdavkov uhradených pred dňom účinnosti

zmluvy o poskytnutí grantu. 



Kontrola a sankcie

 Kontrolu dodržiavania VZN na realizáciu projektov alebo akcií, 
na ktoré sa grant poskytol, sú oprávnení vykonať miestny
kontrolór mestskej časti, resp. útvar miestneho kontrolóra a 
grantová komisia. 

 Prijímateľ je povinný umožniť vykonávanie kontroly použitia
finančných prostriedkov z grantu v zmysle VZN a osobitného
predpisu.

 Pri neoprávnenom použití grantu na iný účel, ako je 
stanovený v zmluve, je prijímateľ povinný vrátiť dotáciu v 
zmysle § 11 ods. 4 VZN a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 
% z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň
neoprávneného použitia, najmenej vo výške 100,- EUR a to 
najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy na zaplatenie zo 
strany mestskej časti. 

 Prijímateľ, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z tohto
nariadenia, je vylúčený z možnosti uchádzania sa o ďalšiu
dotáciu alebo grant v období nasledujúcich troch 
kalendárnych rokov. 



FAQ

 Bližšie informácie budú poskytované na referáte

metodiky škôl a školských zariadení, kontakt Beata

Tomášová, +421 2 4828 4309, email: granty@ruzinov.sk. 

 Povinné prílohy nie sú formálne nedostatky a musia byť 

predložené spolu so žiadosťou o grant, inak je projekt 

vyradený z posudzovania. 

 Verejné obstarávanie je potrebné robiť, ak je hodnota

nákupu vyššia ako 5000 eur. Ak je hodnota menšia, 

doporučuje sa robiť výber tovaru alebo služieb tak, aby 

bolo pri vyžiadaní cenových ponúk MČ zrejmé, že ste

oslovili min. 3 dodávateľov. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



priority grantového

programu pre rok 2019

PaeDr. Mária Barancová



Účel poskytnutia grantu

Mestská časť môže poskytovať granty na podporu

profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti: 

a) kultúrno - spoločenské aktivity, 

b) vzdelávanie, 

c) telovýchova, šport a mládež, 

d) sociálna oblasť, 

e) ochrana a tvorba životného prostredia, 

f) rozvoj komunitného života. 



Špecifické priority – sociálna oblasť

 Hlavná téma: Podpora a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami: 

1. Žiak so zdravotným znevýhodnením

2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia

3. Žiak s nadaním

 Typy projektov a cieľových skupín:

- práca s deťmi so špeciálnymi potrebami

- podpora integrácie detí so špeciálnymi potrebami do lokálnych komunít

- podpora sociálnej adaptácie detí so špeciálnymi potrebami medzi obyvateľov na 
lokálnej úrovni

- vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami s využitím špecifických foriem a metód

- podpora špeciálnych výchovných zariadení 

- pomoc rodinám s dieťaťom so špeciálnymi potrebami

- ochrana detí so špeciálnymi potrebami pred násilím a šikanou

- podpora inklúzie zdravých detí a detí so špeciálnymi potrebami v ružinovských MŠ a ZŠ



Špecifické priority - rozvoj kultúrno –

spoločenských aktivít a vzdelávanie

 Hlavná téma: Podpora voľnočasových a mimoškolských aktivít a činností 
detí a mládeže

 Typy projektov:

- práca s mládežou, voľnočasové a mimoškolské aktivity

- podpora činnosti inštitúcií, ktoré vytvárajú podmienky na trávenie 
voľnočasových aktivít detí a mládeže ako napr. komunitné centrá, materské 
a detské centrá

- podpora dopravného vzdelávania a vzdelávacích služieb detí a mládeže

- podpora vzdelávania a vzdelávacích služieb detí a mládeže o životnom 
prostredí a recyklácií

- podpora aktivít, ktoré zveľaďujú verejné priestory určené pre deti a mládež

- podpora budovania komunít dospelých s deťmi

- kultúrne a športové aktivity a podujatia pre deti a mládež



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ



TIPY A TRIKY

Ing. arch. Lucia Štasselová



Tri hlavné parametre 
projektu:

Rozsah – čo treba urobiť 
(cieľ vs aktivity)

Čas – potrebný na 
realizáciu všetkých 
aktivít

Zdroje – ľudské, finančné 
a materiálové
vytvárajú spolu tzv.

Trojuholník projektového 
riadenia



Tipy a triky

 Venujte energiu a čas dobre zadefinovanému CIEĽU 
projektu

 mal by byť zladený s poslaním organizácie

 uvažujte o všetkých rôznych spôsoboch, ako ho 
dosiahnete 

 Cieľov môže byť aj viac - vytýčte si priority a 
zamerajte svoju energiu na spôsoby ako ich 
dosiahnete

 Uvažujte o rozložení síl od začiatku – počítajte so 
svojimi spolupracovníkmi – aj s ich dobrovoľníckou 
prácou



Tipy a triky

 Napísanie projektu nejakú dobu trvá – nenechávajte si 

písanie projektov na poslednú chvíľu 

 Nezabúdajte na „INÉ OČI“ – dajte svoj projekt prečítať 

iným ľuďom!

 Nezabúdajte na povinnosti voči vašim partnerom –

mestská časť môže byť jedným z nich - venujte mu 

náležitú pozornosť, zakomponujte ho do aktivít projektu 

 Počítajte s vašimi silnými stránkami a originalitou riešení –

upozornite na ne



Tipy a triky

 Ponúkajte vašu organizáciu ako unikátne riešenie na 

problém ...

 Váš nápad je zdrojom riešenia, je to vaše know-

how, odlišujte sa

 Ponúkajte a využívajte nové inšpirujúce nástroje 

videnia a riešenia problému

 Rešpektujte záujmy iných, aj mestskej časti – pýtajte 

sa,  počúvajte ich 

 Uistite sa, či poznáte všetky kritéria posudzovania a 

priority programu: buďte konkrétni 



Tipy a triky

 Nezabudnite upozorniť na vašich 

podporovateľov a dobrovoľníkov 

 Dopĺňajte finančné zdroje o dobrovoľnícku 

prácu, ktorú viete vyčísliť finančne

 Preukážte, že nie ste na realizáciu projektu sami 

a že ste súčasťou väčšieho spoločenstva



Premyslite si časový plán a postupnosť realizovaných aktivít



Príklad podporeného projektu

ČO potrebujete?

• SÚHLAS správcu nehnuteľností

• Súhlas MČ a Hlavného mesta

• Parcelové číslo Požadovaná 
výmera

• Katastrálny výmer a mapa

• účel využitia a bytový dom 

• Nákres a vizualizácia



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


