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MIMORIADNA VÝZVA 2022 

 
Termín vyhlásenia výzvy: 04.04.2022 
Termín uzávierky podávania 
žiadostí:  

30.04.2022 

Alokácia vo výzve: 100.000 EUR 
Maximálna suma pre 1 žiadosť: A: 10.000 EUR / B: 3.000 EUR 
Oprávnení žiadatelia: právnické osoby  –  mimovládne neziskové 

organizácie, privátne spoločnosti, fyzické osoby - 
podnikatelia 

Spôsob podania žiadosti: Elektronicky na 
https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/ 

Termín zverejnenia výsledkov: 10.6.2022 
Termín ukončenia projektov: 31.12.2022 
Termín zúčtovania projektov: 10.01.2023 
Znenie výzvy v ukrajinskom 
jazyku:  

ВИНЯТКОВИЙ ВИКЛИК 

 
Mimoriadna výzva Nadácie mesta Bratislavy zameraná na interkultúrny a občiansky 
dialóg, kultúrno-komunitné inkluzívne aktivity a kultúrne prejavy scitlivujúce verejnosť 
vo vzťahu k cudzincom, v užšom rámci voči ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. 
 
Východiská 
 
Cudzinci a cudzinky predstavovali donedávna 8% populácie Bratislavy, teda 
nezanedbateľnú časť, ktorej význam bude aj do budúcnosti rásť. Najviac zastúpenou 
komunitou cudzincov (7150 ľudí ) bola aj pred vojnovou situáciou na Ukrajine 
ukrajinská komunita (Zdroj: Ľudia Bratislavy, MIB, 2021). Podľa posledných odhadov 
prišlo do Bratislavy v posledných týždňoch viac ako 10 tisíc Ukrajincov a Ukrajiniek. 
(Pozn.: V Bratislave do 30.3.2022 získalo štatút dočasného útočiska skoro 12.000 
ľudí). Už dnes sa ukrajinčina stáva druhým najčastejším jazykom v našom meste. 
 
Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny sa ocitli v neľahkej situácii, majú však svoje sny a vízie. 
Ešte pred pár dňami žili svoje bežné životy stovky kilometrov od nás a dnes sú tu s 
nami ako dočasní Bratislavčania a Bratislavčanky.  
 
Chceme im vytvoriť podmienky pre čo najlepšie spolužitie. Vnímame ich ako partnerov, 
ktorí sú pripravení prispieť k zlepšeniu svojej nezávideniahodnej situácie. Dajme im 
nástroje, ktoré potrebujú. Privítajme ich, buďme nie len solidárni, ale aj otvorení, 
trpezliví a nápomocní k ich potrebám. Spolužitie s Ukrajinkami a Ukrajincami môže byť 
vzájomne obohacujúce pre všetkých. Spoločne čelíme podobným štruktúrnym výzvam, 
hoci v rôznej miere, ľudia z Ukrajiny môžu byť našimi spojencami a spojenkyňami 
v konfrontácii nerovností, v angažovaní sa za dôstojné pracovné podmienky 
a dostupné bývanie, a nie konkurentmi. 
 
Bratislava sa nachádza na jednom z posledných miest spomedzi miest EÚ v tolerancii 
voči cudzincom (indikátor otvorenosti mesta), táto hodnota dosahuje 17% (Creative 
Cities Monitor 2019, JRC, Európska komisia). Vnímanie kultúrnej rozmanitosti je na 
Slovensku problémom, panuje veľká nedôvera k odlišnosti, ktorá vyplýva z neistoty, čo 

https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/
https://nadaciadev.blob.core.windows.net/strapi/assets/MIMORIADNA_VYZVA_UA_c16e04ed67.pdf
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môžeme od “iných” očakávať (kvalitatívny výskum CVEK), pričom situácia sa za 
posledné obdobie zhoršuje. 
 
Bratislava bude mestom s rastúcou ukrajinskou komunitou, ktorá tu bude s nami žiť, 
vzdelávať sa, prijímať verejné služby, pracovať a tráviť svoj čas. Potrebná bude 
solidarita a súdržnosť v dlhodobom horizonte, tolerancia a spolužitie. Uvedomujeme si, 
že nevyhnutná bude systematická dlhodobá činnosť organizácií realizujúcich 
integračné aktivity, s nezastupiteľnou rolou samosprávy vo vzdelávaní, inklúzii 
a podpore spolužitia. Táto výzva je príspevkom do systému podpory poskytovanej 
Hlavným mestom SR Bratislava. 
 
V analýze, ktorú pripravila Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Centrom pre výskum 
etnicity a kultúry (Čo prežívajú utečenci a ako situáciu zvládnuť, 2021 1), sú medzi 
nástrojmi na zvládanie kultúrneho šoku zdôraznené o.i.: 
 

• Kontakt so známym prostredím – dôležité je, aby nebolo všetko a všetci, s kým 
utečenci prichádzajú do kontaktu, len cudzie. Je kľúčové, aby mohli hovoriť 
svojím jazykom a aby aj informácie dostávali v tomto jazyku alebo aspoň v 
jazyku, ktorému dobre rozumejú. V neskorších fázach je dôležité, aby sa mohli 
stretávať a udržiavať kontakty s ľuďmi, ktorí pochádzajú z ich krajiny alebo sú im 
akokoľvek blízki. Môžu pomôcť aj knihy, časopisy, filmy v ukrajinčine – 
samozrejme veľmi citlivo s ohľadom na situáciu a stres, v ktorom sa nachádzajú.  
 

• Vytvorenie komunity – v ďalších obdobiach bude veľmi dôležité, aby ľudia z 
Ukrajiny nezostali izolovaní a mali možnosť vytvárať aj širšie väzby (bez ohľadu 
nato, ako dlho tu ostanú). Časom si môžu nájsť prácu alebo sa zúčastňovať 
rôznych spoločných aktivít so svojimi krajanmi, ale aj (najmä) s ľuďmi z 
komunity, v ktorej žijú. Vytváranie nových vzťahov a priateľstiev môže veľmi 
napomôcť prekonávaniu stresu a šoku. 

 
ZÁMER 
 
Mestá sú kľúčové pre zdôrazňovanie diverzity, inkluzívnosti, sociálnej kohézie a 
udržateľného rozvoja. Pandémia len potvrdila túto skutočnosť a prehĺbila existujúce 
globálne výzvy, pred ktorými mestá stoja. Nevyhnutná bude postupná systematická 
zmena v prístupe. Predovšetkým je potrebné preorientovať myslenie a vytvoriť nové 
kultúrne programy reagujúce na situáciu, ktorá bude dlhodobo ovplyvňovať podobu 
mesta.  
 
V Nadácii mesta Bratislavy podporíme rozvoj kapacít organizácií a realizáciu kultúrnych 
a komunitných programov a projektov (pre) ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do 
Bratislavy s cieľom zapojenia a poskytnutia priestoru na rozmanité kultúrne a 
komunitné prejavy a potreby. Doplnkovo je podpora smerovaná k tvorbe politík. 
 
Kultúru vnímame ako prostriedok: 
 

• spolužitia a inklúzie ako obojstranného procesu, vytvárajúceho podmienky pre 
osamostatňovanie cudzincov a stabilizáciu ich každodenného života, 

 
1 Viac na http://cvek.sk/informacie-pre-ludi-poskytujucich-pomoc-ludom-z-ukrajiny/ 
 

http://cvek.sk/informacie-pre-ludi-poskytujucich-pomoc-ludom-z-ukrajiny/
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• zapojenia cudzincov / ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny do komunitného 
a kultúrneho života v meste, vrátane participatívnych procesov,  

• odbúravania prejavov rastúcej nedôvery a polarizácie spoločnosti,  
• zmierňovania sociálnych konfliktov a napätia, 
• sprostredkovania výmeny informácií medzi komunitami miestnych 

a prichádzajúcich s dôrazom na zapojenie ľudí so sťaženým prístupom 
k informáciám, 

• vytvárania podmienok pre zapojenie prichádzajúcich ľudí do aktivít 
v komunitách, začlenenie do infraštruktúry pomoci. 

 
CIELE 

 
• Vytváranie priestoru pre integráciu a spoločné trávený čas ľudí a komunít 

prichádzajúcich z Ukrajiny (bezpečné vzťahové prostredie, participácia na 
programe a aktivitách). 

• Podpora aktivít upriamujúcich pozornosť na solidaritu a inkluzívne hodnoty 
prostredníctvom umenia - priamo určené pre komunity cudzincov. 

• Podpora aktivít, ktoré poukazujú na potreby všetkých ľudí bez rozdielu 
(obyvatelia / cudzinci / utečenci), s cieľom vnímať rozmanitosť ako obohatenie, 
nie ako hrozbu. 

• Rozvoj a reflexia pozitívneho / objektívneho  naratívu o prítomnosti ľudí z 
Ukrajiny v meste, budovanie vzájomnej otvorenosti a scitlivovanie voči situácii, 
v ktorej sa ocitli.  

• Podpora aktivít komunít približujúcich kultúrne dedičstvo, jeho rozmanitosť a 
spoločné prvky (rešpekt ku kultúrnej rozmanitosti). 

• Stimulovanie diskusie o tom, ako môže kultúra a umenie podporovať dialóg, 
vzájomné pochopenie a zmierenie na lokálnej úrovni. 

• Dostupnosť základných kultúrnych služieb pre všetkých (prekonávanie 
prekážok, ktoré bránia utečencom participovať na kultúrnom živote) 

• Vytváranie priestoru pre vlastné komunitné a kultúrne aktivity a 
spolurozhodovanie o trávení spoločného času (samorozhodovanie). 

• Zohľadnenie schopnosti ľudí tvoriť a rozvíjať svoje vlastné kultúrne prejavy  - 
rešpektovanie a začleňovanie rôznych kultúrnych prejavov. 

• Podpora kritickej reflexie štruktúrnych nerovností, ktorým čelia cudzinci/ky žijúci 
v Bratislave a na Slovensku (dostupnosť bývania, pracovné podmienky, 
každodenná diskriminácia, predsudky). 

 
PRIORITA: Pri výbere projektov sa bude prihliadať na pravidelnosť konania 
podporených aktivít.  
 
Oblasti podpory a oprávnené aktivity  
 

A. MNO dlhodobo pôsobiace v oblasti práce s cudzincami a cudzinkami  
 

• kultúrne a komunitné aktivity a podujatia v Bratislave prispievajúce k zámerom a 
cieľom programu 

 
1. aktivity zapájajúce ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny prostredníctvom kultúry 

(kurzy, workshopy, tréningy interkultúrneho dialógu, prenájom priestorov…),  



 

 

 

 

 

e-mail: nadacia@bratislava.sk 
 
 

www.nadaciamesta.bratislava.sk 
 

2. aktivity a podujatia podporujúce spoluprácu a interkultúrny dialóg (diskusie, 
workshopy, storytelling, kultúrni „kamoši“ a pod.), 

3. aktivity prichádzajúcich komunít, vychádzajúce z potrieb a prioritizácie ich 
samotných (rozhodovanie o programe/aktivitách - aktivity, ktoré vychádzajú 
z potrieb a prioritizácie ich samotných, zabezpečenie inkluzívneho kultúrneho 
vzdelávania a pod).  

4. iné 
 

• aktivity zamerané na budovanie kapacít organizácií pracujúcich s cudzincami 
 
V prípade organizácií dlhodobo pracujúcich s cudzincami (kategória A) je oprávnenou 
aktivitou aj tvorba kapacít organizácie vrátane budovania personálnych 
a priestorových kapacít. 
 
 

B. ostatné MNO pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a komunít, súkromný sektor 
 

• kultúrne a komunitné aktivity a podujatia v Bratislave prispievajúce k zámerom a 
cieľom programu 

 
1. aktivity zapájajúce ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny prostredníctvom kultúry 

(kurzy, workshopy, tréningy interkultúrneho dialógu, prenájom priestorov…),  
2. aktivity a podujatia podporujúce spoluprácu a interkultúrny dialóg (diskusie, 

workshopy, storytelling, kultúrni „kamoši“ a pod.), 
3. aktivity prichádzajúcich komunít, vychádzajúce z potrieb a prioritizácie ich 

samotných (rozhodovanie o programe/aktivitách - aktivity, ktoré vychádzajú 
z potrieb a prioritizácie ich samotných, zabezpečenie inkluzívneho kultúrneho 
vzdelávania a pod).  

4. iné 
 
  
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O GRANT  
 
O grant môžu požiadať: 

• mimovládne neziskové organizácie (napr.: občianske združenia, nadácie, 
neziskové organizácie) realizujúce komunitné aktivity podporované týmto 
programom. 

• privátne spoločnosti ( s.r.o. a a.s.) 
• fyzické osoby - podnikatelia (živnostník, osoba v slobodnom povolaní) 

 
 
Podpora nie je určená pre verejnú správu, ani subjekty zriaďované verejnou správou. 
Rovnako o podporu nemôžu žiadať cirkevné organizácie, verejné inštitúcie zriaďované 
samostatným zákonom, ani neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou – 
jednotlivcom. 
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KEDY ŽIADAŤ O GRANT 
 
Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 30.4.2022 (sobota) o 23:59, v tomto čase sa systém 
na podávanie žiadostí uzatvorí.  
 
 
AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII 
 
Alokovaná suma v mimoriadnej výzve je 100.000 eur.  
 
Na podporu pre oprávnené subjekty v časti A. je predbežne vyčlenených 60.000 EUR, 
na podporu subjektov v časti B. 40.000 EUR. Správna rada nadácie má právo zmeniť 
konečnú výšku alokácie na základe kvality predložených žiadostí, realizovateľnosti 
projektov a disponibilných prostriedkov. V prípade ušetrených finančných prostriedkov 
v inej výzve nadácie, môže byť alokácia navýšená. 
 
Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 10.000 eur pre MNO dlhodobo 
pôsobiace v oblasti práce s cudzincami a cudzinkami a 3.000 eur pre ostatné MNO 
pôsobiace v oblasti kultúry, umenia a komunít, privátne spoločnosti, fyzické osoby – 
podnikateľov. 
 
Minimálna výška podpory nie je stanovená. Povzbudzujeme menšie projekty o žiadanie 
o menšie čiastky (adekvátnosť rozpočtu je hodnotiace kritérium). 
 
KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE PROJEKTOV  
 
(A) Filozofia a adresnosť (30 bodov) 

▪ obsahový súlad s cieľom výzvy s dôrazom na zámer programu a kultúrno-
komunitný charakter projektu – 15b 

▪ spôsob zapojenia ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny - miera priameho zapojenia do 
aktivít projektu – 15b 

 
(B) Realizovateľnosť  (15 bodov) 

▪ jasný spôsob oslovenia a zapojenia cieľovej skupiny (stupeň otvorenosti) – 10b 
▪ predpoklady žiadateľov, profesionálne pôsobenie, vytvorená sieť dobrovoľníkov, 

poznanie špecifík, popísaná motivácia realizovať dané aktivity – 5b 
 
(C) Finančná stránka (5 bodov) 

• primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu – 5b 
 
PROGRAM NEBUDE PODPOROVAŤ  
 

▪ nešpecifikované výdavky, ktoré nemajú priame prepojenie na aktivity projektu, 
▪ vo výzve nebudú podporené projekty, ktoré môžu získať podporu v rámci 

iných dotačných programov mesta Bratislavy (https://bratislava.sk/sk/granty). 
▪ podpora neslúži na aktivity, ktoré časovo predchádzali schváleniu grantu 

(viazané na ukončenie projektu, nie jeho začiatok). 
 
 
 
 

https://bratislava.sk/sk/granty
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PODMIENKY ŽIADOSTI O GRANT 
▪ Aktivity projektu musia byť zrealizované v období do 31.12.2022. 
▪ V prípade pridelenia grantu budú uznané náklady, ktoré vznikli od 24.02.2022. 

Projekt (aktivity/činnosť) nemôže byť ukončený pred schválením grantu. 
• Pri projektoch nepožadujeme finančnú spoluúčasť. 
• Žiadosť o grant musí byť zaregistrovaná a odoslaná v elektronickom systéme 

nadácie.  
▪ Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 žiadosť v rámci tejto výzvy. 
▪ Žiadateľ musí v elektronickom systéme vyplniť všetky požadované informácie 

a priložiť všetky povinné prílohy. 
▪ Na poskytnutie grantu nie je právny nárok.  

 
DÔVODY VYRADENIA ŽIADOSTI 

 
▪ žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná v elektronickom systéme do 

stanoveného termínu, 
▪ v žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie, 
▪ žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy,  
▪ žiadosť nezodpovedá stanoveným oblastiam podpory a cieľom programu 

uvedeným vo výzve, 
▪ projekt nespĺňa stanovené kritériá, 
▪ Nadácia mesta Bratislavy si vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké 

projekty, resp. projekty s rovnakým obsahom, podané pod menom rôznych 
subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty 
vyradiť. 

 
 
PROCES POSUDZOVANIA 
 
Proces posudzovania podaných projektov je trojstupňový: 
 

1. odporúčanie projektového koordinátora – projektový koordinátor hodnotí, či 
projekt prišiel v stanovenom termíne uzávierky, či bol riadne registrovaný 
a zaslaný v registračnom systéme v určenom termíne uzávierky, či projekt spĺňa 
všetky technické kritériá a či boli vyplnené a elektronicky doručené všetky 
povinné prílohy.  

2. odporúčanie hodnotiacej komisie – hodnotiaca komisia posudzuje predložený 
projekt po obsahovej stránke podľa špecifických kritérií stanovených pre daný 
program. Každý projekt hodnotia nezávisle od seba členovia odbornej 
hodnotiacej komisie, ktorú tvoria odborníci z podporovaných oblastí v grantovom 
programe. Člen odbornej hodnotiacej komisie pridelí projektu maximálne 50 
bodov aj so zdôvodnením. Celkové hodnotenie projektu sa vypočíta ako súčet 
číselných vyhodnotení. Projekty, ktoré dosiahli 70% a viac z maximálneho 
bodového hodnotenia môžu byť postúpené s konkrétnym návrhom výšky grantu 
na rozhodnutie Správnej rade nadácie. Hodnotiaca komisia odporúča, či podporiť 
projekt bez výhrad, podporiť ho s podmienkou alebo nepodporiť ho.  

3. rozhodnutie Správnej rady nadácie – Správna rada posúdi návrh odbornej 
hodnotiacej komisie, zohľadní jej stanovisko a v prípade výhrad vráti projekt na 
posúdenie hodnotiacej komisii. Správna rada nadácie vykoná konečné 
rozhodnutie o podpore projektov. Pozn.: Správna rada nadácie bude pri 



 

 

 

 

 

e-mail: nadacia@bratislava.sk 
 
 

www.nadaciamesta.bratislava.sk 
 

schvaľovaní poskytnutia podpory posudzovať aj hľadisko realizovateľnosti. T.j. či 
je daný projekt/aktivita nastavený tak, že je možné zabezpečiť jeho realizovanie 
aj vzhľadom na obmedzenia v dôsledku pandémie. 
 

Správna rada ako aj členovia hodnotiacej komisie sú pri vyhodnocovaní žiadostí o 
poskytnutie grantu nezávislí a sú povinný predchádzať konfliktu záujmov. Pravidlá 
prevencie konfliktu záujmov, vychádzajú z Nadačnej listiny. Zároveň sa Správna rada a 
členovia hodnotiacej komisie riadia Etickým kódexom Nadácie mesta Bratislavy. 
 
ZMLUVNÉ PODMIENKY GRANTU 
 

▪ S úspešnými uchádzačmi o podporu uzatvorí nadácia Zmluvu o poskytnutí grantu 
(zmluvu podpisuje štatutárny zástupca organizácie). 

▪ Za účelom uzatvorenia zmluvy sa od organizácie požaduje kópia zmluvy 
o bežnom účte, na ktorý bude grant poskytnutý. Nadácia si vyhradzuje právo 
nahliadnuť do originálov týchto dokumentov: kópia originálu stanov, resp. štatútu 
organizácie, kópia dokladu o pridelení IČO, doklad o menovaní štatutárneho 
zástupcu právnickej osoby. 

▪ Finančné prostriedky budú poskytované príjemcovi grantu bezhotovostne, 
prevodom na účet, ktorý uviedol v registračnom formulári, ktorý zároveň bude 
uvedený v Zmluve o poskytnutí grantu.  

▪ Podporená organizácia predloží nadácii záverečnú správu o realizácii projektu 
vrátane detailného vyúčtovania prostredníctvom elektronického formulára, ktorý 
je potrebné zaslať elektronicky a zároveň aj písomne podpísaný do 60 dní od 
ukončenia projektu, najneskôr však do 10.01.2023. Platby budú akceptované 
len tie, ktoré budú hradené z účtu, na ktorý bol poskytnutý grant.  

▪ Súčasťou zúčtovania je záverečná správa o vyhodnotení projektu a splnení účelu 
grantu, vrátane kópií všetkých účtovných dokladov, dokumentácia o prezentácii 
Nadácie mesta Bratislavy s použitím loga Hlavného mesta SR Bratislava 
(nájdete TU), s priloženým informačno-propagačným materiálom o projekte. 
Prijímateľ grantu, ktorý nepoužije, resp. použije len časť poskytnutého grantu, je 
povinný nevyčerpaný grant, resp. jeho nevyúčtovanú časť bezodkladne, 
najneskôr však do termínu vyúčtovania vrátiť na účet Nadácie mesta Bratislavy. 
V prípade, ak prijímateľ grantu nevykoná vyúčtovanie poskytnutého grantu riadne 
a včas, Nadácia mesta Bratislavy bude nezúčtovaný grant v stanovenom termíne 
považovať za bezdôvodné obohatenie, ktorého vydanie bude uplatňovať v súlade 
s platnými predpismi Nadácie mesta Bratislavy. 

▪ Výstupy projektu nemôžu byť použité a šírené na politické účely, žiadnu formu 
politickej kampane a prezentáciu kandidátov a kandidátok vo voľbách. 
 
 

 
MONITORING PROJEKTOV 
 
Koordinátor programu využíva k priebežnému monitoringu realizácie projektov 
telefonické konzultácie a návštevy podporených organizácií / neformálnej iniciatívy. 
Taktiež môže iniciovať stretnutie s príjemcom nadačného príspevku za účelom kontroly 
čerpania prostriedkov v priebehu realizácie projektu, vrátane účtovnej evidencie. 
Prijímatelia grantu priebežne informujú koordinátora o realizácii projektu, v zmysle 
pravidiel určených zmluvou informujú dostatočný čas vopred o konaní podujatia / 
aktivity projektu. 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Stránky/Chcem%20vediet/Granty/Logo%20Bratislavy.zip
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POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI  
 
Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na 
webovej stránke https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/ , kde sa žiadateľ musí 
zaregistrovať v registračnom online systéme. Od 31.1.2021 stačí využiť jednu 
registráciu pre všetky žiadosti.   
Na uvedenej stránke sú presne stanovené kroky:  
 
KROK 1. Registruje sa kliknutím TU alebo v pravom hornom rohu – kliknutím na daný 
odkaz sa objavia kolónky, ktoré musí žiadateľ vyplniť, aby sa registroval:   

• meno,   
• priezvisko,  
• e-mail. E-mailová adresa, ktorú žiadateľ pri registrácii uvedie, zároveň slúži ako 
e-mail, na ktorý budú zasielané informácie (napr. stav žiadosti, zmluva, atď. ). Je 
potrebné, aby si žiadateľ zapamätal prihlasovací e-mail a heslo a skontroloval si 
správnosť e-mailu,   
• program – žiadateľ si vyberie program, do ktorého si chce podať žiadosť. Na 
výber sa mu ukážu len tie, ktoré sú v danom termíne otvorené, čiže do ktorých si 
môže žiadosť podať (následne po prihlásení do systému pod svojim 
kontom, môže podať žiadosť aj pre iné aktuálne otvorené programy),  
• heslo,  
• potvrdenie hesla,   
• zaškrtne políčko, čím udelí prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním vyššie 
uvedených údajov za účelom registrácie. Súhlas má právo kedykoľvek odvolať. 
Údaje o spracúvaní osobných údajov nájde na webovom sídle prevádzkovateľa v 
časti ochrana osobných údajov,  
• zaškrtne overenie, že nie je robot a zaregistruje sa.   

 
KROK 2. Kliknite na potvrdzovací e-mail - slúži na účel overenia správnosti e-mailovej 
adresy žiadateľa, ktorú uviedol pri registrácii. Na ten mu bude odoslaný e-mail s linkom, 
prostredníctvom ktorého potvrdí správnosť svojej e-mailovej adresy. V prípade, ak 
žiadateľ e-mail nedostal, je potrebné, aby si skontroloval i nevyžiadanú poštu, obzvlášť, 
ak sa prihlasuje z adresy gmail alebo má nastavenú silnú ochranu účtu. Ak potvrdzovací 
e-mail neprišiel ani do nevyžiadanej pošty (spam), nie je potrebné registráciu opakovať, 
ale treba kontaktovať technickú pomoc na t. 0949 428 239.  
  
KROK 3. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi. Ak žiadateľ zabudol 
svoje prihlasovacie meno/e-mail a heslo, klikne na zabudnuté heslo (alebo v pravom 
hornom rohu) napíše do kolónky prihlasovacie meno a zaškrtne políčko overenie, že nie 
je robot, čím sa mu zobrazí na stránke informácia, že žiadosť o zmenu zabudnutého 
hesla mu bola úspešne zaslaná. Na jeho e-mail príde informácia, že požiadal o zmenu 
hesla a že si ho môže na nasledovnej adrese prekliknutím priamo na odkaze zmeniť. Na 
presmerovanom odkaze sa ukáže, že jeho požiadavka na zmenu zabudnutého hesla bola 
korektná, a že má zadať svoje nové heslo, a tak sa žiadateľ môže opäť prihlásiť.  
 
KROK 4. Vyplňte a odošlite formulár. Do online formuláru má žiadateľ možnosť 
vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky grantového programu, 
resp. do odoslania svojej žiadosti o grant. Po dátume uzávierky, resp. odoslaní žiadosti 
o grant si bude môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších 
zmien. 

https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/
https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/register
https://nadaciamestabratislavy.egrant.sk/auth/lost-password
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Pozn.: Do systému nahrávate aj povinné prílohy, konkrétne: 

- doklad o vedení bankového účtu žiadateľa, 
 
POZOR: Nadácia mesta Bratislavy nesmie poskytnúť verejné prostriedky právnickej 
osobe, ktorá si nesplnila povinnosť nahlásiť údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch 
štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskových organizácií2. 

Žiadosti sú riadne podané len v prípade ak sú odoslané v elektronickom systéme 
s povinnými prílohami do stanoveného termínu uzávierky. Žiadosť nie je potrebné 
zaslať poštou. 

 
AKÉ ĎALŠIE INFORMÁCIE POTREBUJEM 
 

▪ Bližšie informácie o Nadácii mesta Bratislavy sú dostupné na stránke  
https://nadaciamesta.bratislava.sk/ a https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy 
kde sú k dispozícii aj informácie o ďalších pripravovaných výzvach, ako aj dôležité 
termíny. Odporúčame sledovať. 
 
KONTAKT 
 
Koordinátor programu: Mgr. Štefan Jurča, 02/59 356 590, stefan.jurca@bratislava.sk  
Konzultácie sú poskytované výhradne e-mailom a telefonicky. Telefonicky v čase: 
 
utorok 13:00 - 15:00 

streda 13:00 - 15:00 
 
Predmetom konzultácií sú výhradne formálne náležitosti a postup pri podávaní žiadostí. 
Nadácia mesta Bratislavy neposkytuje konzultácie k obsahu žiadostí. Osobné 
konzultácie nie sú z dôvodu pandemických opatrení umožnené. V prípade zmeny 
budeme o tejto možnosti informovať. 
 
Nadácia mesta Bratislavy 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava 
web:     https://nadaciamesta.bratislava.sk/ 
             https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy 
e-mail:  nadacia@bratislava.sk 
  
 
Tieto podmienky boli zverejnené dňa 04.04.2022 na webovej stránke Hlavného mesta 
SR Bratislavy a na https://nadaciamesta.bratislava.sk/. Obsah výzvy je pre žiadateľov 
záväzný, pričom nie je možné sa proti jeho zneniu odvolať. 

 
2 Zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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