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Kód uzn.: 12.3.
12.5.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2 Grantového programu na podporu športových 
a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur:

1. Asociácia športových klubov Inter Bratislava, občianske združenie, Tmavská cesta 29, 
832 84 Bratislava, IČO 00678457 -  Visegrad 4 Bicycle Race OF Slovakia -  
3 500,00 E u r

2. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, občianske združenie, 
Špitálska 2209/10, 811 08 Bratislava, IČO 37929551 -  Eestival vedy Európska noc 
výskumníkov 2020 v Bratislave -  3 400,00 E ur

3. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z., občianske združenie, Haanova 3153/52, 
851 04 Bratislava, IČO 42181101 -  Medzinárodný volejbalový tumaj žien Slávia EU 
Cup 2020 -  3 400,00 E u r

4. Ľadové Medvede, Bratislava, občianske združenie. Medená 110/27, 811 02 Bratislava, 
IČO 31802796 -  Preplavba kanálu Ea Manche -  4 000,00 E u r

5. BE COOE, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným. Krajinská 37, 821 06 Bratislava, 
IČO 35751452 -  Telekom Night Run -  6 000,00 E u r

6. Klub 89, O.Z., občianske združenie, Vazovova 2740/15, 811 07 Bratislava, IČO 
51103532 -  Naša nedávna história: Druhá svetová vojna -  3 500,00 E ur

7. Slovenský zväz malého futbalu, občianske združenie, Jašíkova 276/24, 821 03 
Bratislava, IČO 30865930 -  Mestský výber Bratislavy v národnej lige malého futbalu 
-  3 400,00 E ur

8. Integrácia študentov o.z., občianske združenie. Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava, 
IČO 42264545 -  UNIHRY 2020 -  3 400,00 E u r

9. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske združenie, Hagarova 9218/4, 831 51 
Bratislava, IČO 00684040 -  Eestival vedy a techniky AMAVET 2020 -  4 000,00 E ur

10. Youth ©Bratislava, občianske združenie, Bleduľová 6953/64, 841 08 Bratislava, IČO 
50033719 -  Organizácia TEDxYoutb® Bratislava -  6 000,00 E ur

11. Heracles, občianske združenie, Ďatelinová 5530/4, 821 01 Bratislava, IČO 53107683 -  
WCT HERACEES Slovakia Junior Mens & Womens Cup 2020 -  6 000,00 E ur

12. Slovenská volejbalová federácia, občianske združenie. Junácka 6, 832 80 Bratislava, 
IČO 688819 -  Einálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale žien 
a mužov -  3 400,00 E u r



Dôvodová správa

Grantový Podprogram 2 (ďalej len „Podprogram 2“) slúži na podporu športových, 
pohybových a vzdelávacích podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni s možnou podporou 
projektov od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur. Cieľom podprogramu je podporiť súťaže 
a podujatia, ktoré sú organizované spravidla na území hlavného mesta, podujatia športového 
charakteru slúžiace na rozvoj rekreačného, výkonnostného ako aj vrcholového športu 
a spopularizovanie jednotlivých športových odvetví v hlavnom meste. Podpora realizácie 
vzdelávacích podujatí umožňuje rozvoj neformálneho vzdelávania detí, mládeže a pracovníkov 
s deťmi a mládežou, inklúziu mladých ľudí do spoločnosti so zameraním na aktívne občianstvo, 
rozvoj a formovanie osobnosti mladých ľudí v hlavnom meste.

Podprogram 2 je jedným zo 4 Podprogramov Grantového programu na podporu športu 
a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, ktorý bol schválený 
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 
12.12.2019 uznesením č. 355/2019.
Z dôvodu opatrení vyhlásených vládou Slovenskej republiky a vedenia hlavného mesta 
týkajúcich sa koronavírusu a ochorenia COVID-19, ktoré neumožňovali realizáciu podujatí, 
bol predĺžený termín uzávierky pre podávanie žiadostí o grant v elektronickom systéme 
hlavného mesta do 31.8.2020. Do uzávierky bolo prijatých 41 žiadostí o grant (pozri Príloha 
č. 1), z toho je 24 žiadostí zameraných na športové podujatia a 14 žiadostí na vzdelávacie 
podujatia. Tri žiadosti boli vyradené z dôvodu nesplnenia podmienok registrácie. Jeden žiadateľ 
bol vyradený z dôvodu sankcie (po termíne dodané zúčtovanie za projekt realizovaný minulý 
rok v Grantovom programe pre šport, voľný čas a sociálne aktivity) (pozri Príloha č. 2). Celkové 
náklady sú v sume 1 415 931,00 Eur pričom požadovaná suma od hlavného mesta je 
257 041,00 Eur. V rozpočte hlavného mesta je pre Podprogram 2 vyčlenených 50 000,00 Eur. 
Žiadatelia, ktorí splnili podmienky registrácie a nemajú sankciu (spolu 37 žiadateľov), boli po 
uzávierke oslovení na potvrdenie realizácie svojich projektov. Traja z nich avizovali, že 
podujatia z dôvodu aktuálnych opatrení nariadených Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava nemôžu uskutočniť a museli ich 
zrušiť (pozri Príloha č. 3). Ostatní žiadatelia sa rozhodli ponechať realizáciu projektov 
v pôvodne plánovanom termíne alebo ju presunúť na iný termín, prípadne sú pripravení 
uskutočniť projekty v online priestore, či obmedziť počet návštevníkov v súlade 
s bezpečnostnými opatreniami platnými v termíne realizácie ich podujatia.
Sumár realizovaných alebo plánovaných projektov do konca roka 2020: 

august -  3 projekty
september -  od 1.9. do 23.9. -  5 projektov; od 24.9. do 30.9. -  1 projekt 
október -  8 projektov

- november -  5 projektov
- december -  4 projekty

Pri ôsmich projektoch uviedli žiadatelia rozsah prípravných a realizačných prác v rozmedzí 
niekoľkých mesiacov, z nich štyri projekty budú realizované v prvej polovici budúceho roka, 
najneskôr do 30.6.2021.

V súlade s § 6 Štatútu Podprogramu 2 (pozri Príloha č. 4) môže byť jednému žiadateľovi 
v jednom rozpočtovom roku poskytnutá maximálna možná suma 10 000,00 Eur na všetky 
schválené projekty v rámci Podprogramu 2 vrátane schválených projektov v Podprograme 1 
grantového programu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti 
práce s deťmi a mládežou s podporou do 3 320,00 Eur (ďalej len „Podprogram 1“). Desať 
žiadateľov z Podprogramu 2 sa s inými projektami uchádzalo o dotáciu aj v Podprograme 1



(pozri Príloha č. 5). Komisia grantového Podprogramu 1 vyčlenila pre tieto projekty finančné 
prostriedky v sume 12 500,00 Eur.
V § 9 je ďalej uvedené, že žiadosti posudzuje Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport 
mestského zastupiteľstva (ďalej len „Komisia) na základe prijatých kritérií hodnotenia 
projektov uvedených v Štattite. Na zasadnutí Komisie, ktorá sa uskutočnila dňa 17.9.2020, 
prítomní členovia odportičajií podporiť aj tie projekty, ktoré sa v čase ich plánovanej realizácie 
síce nebudti môcť uskutočniť fyzicky, ale obsah projektu im umožňuje realizovať ich v online 
priestore. Komisia navrhuje podporiť 12 projektov, z toho 4 vzdelávacie a 8 športových:

1. Asociácia športových klubov Inter Bratislava, občianske združenie, Tmavská cesta 29, 
832 84 Bratislava, IČO 00678457 -  Visegrad 4 Bicycle Race GP Slovakia -  
3 500,00 E ur

2. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, občianske združenie, 
Špitálska 2209/10, 811 08 Bratislava, IČO 37929551 -  Festival vedy Európska noc 
výskumníkov 2020 v Bratislave -  3 400,00 E ur

3. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z., občianske zdmženie, Haanova 3153/52, 
851 04 Bratislava, IČO 4 2 I8 II0 I -  Medzinárodný volejbalový tumaj žien Slávia EU 
Cup 2020 -  3 400,00 E u r

4. Ľadové Medvede, Bratislava, občianske zdmženie. Medená 110/27, 811 02 Bratislava, 
IČO 31802796 -  Preplavba kanálu Ea Manche -  4 000,00 E u r

5. BE COOE, s.r.o., spoločnosť s mčením obmedzeným. Krajinská 37, 821 06 Bratislava, 
IČO 35751452 -  Telekom Night Run -  6 000,00 E u r

6. Klub 89, O.Z., občianske združenie, Vazovova 2740/15, 811 07 Bratislava, IČO 
5 1103532 -  Naša nedávna história: Druhá svetová vojna -  3 500,00 E ur

7. Slovenský zväz malého futbalu, občianske združenie, Jašíkova 276/24, 821 03 
Bratislava, IČO 30865930 -  Mestský výber Bratislavy v národnej lige malého futbalu 
-  3 400,00 E ur

8. Integrácia študentov o.z., občianske združenie. Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava, 
IČO 42264545 -  UNIHRY 2020 -  3 400,00 E u r

9. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske združenie, Hagarova 9218/4, 831 51 
Bratislava, IČO 00684040 -  Eestival vedy a techniky AMAVET 2020 -  4 000,00 E ur

10. Youth ©Bratislava, občianske združenie, Bleduľová 6953/64, 841 08 Bratislava, IČO 
50033719 -  Organizácia TEDxYoutb ©Bratislava -  6 000,00 E ur

11. Heracles, občianske zdmženie, Ďatelinová 5530/4, 821 01 Bratislava, IČO 53107683 -  
WCT HERACEES Slovakia Junior Mens & Womens Cup 2020 -  6 000,00 E ur

12. Slovenská volejbalová federácia, občianske zdmženie. Junácka 6, 832 80 Bratislava, 
IČO 688819 -  Einálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale žien 
a mužov -  3 400,00 E u r



Príloha č. 1: Zoznam žiadateľov v Podprograme 2

Pora
dové
číslo

Názov
predkladateľ

a

Názov
projektu

Miesto
konania

Začiatok a 
koniec 

realizácie

Celkové 
náklady 

na projekt

Požadovaná
suma

Bodové
hodnotenie

Návrh
dotácie

1 USA Slovakia
Projekt 
USA La 
Manche

Bratislava, 
kanál La 
Manche

01.03.2020

31.10.2020

10 800,00
€ 7 500,00 € 30 0

2
Slovenská

basketbalová
asociácia

SBA 3X3 
SUMMER 
SATELITE

Eurovea,
Bratislava 15.08.2020 8 900,00 € 6 050,00 € 30 0

3

Asociácia 
športových 

klubov Inter 
Bratislava

Visegrad 4 
Bicycle 
Race GP 
Slovakia

Modrá Čajka, 
Vodné dielo 
Bratislava- 

Cunovo.

31.03.2020

09.11.2020

23 600,00
€ 6 400,00 € 39 3 500,00 €

4

Slovenská 
organizácia 

pre výskumné 
a vývojové 

aktivity

Eestival 
vedy 

Európska 
noc 

výskumníko 
v 2020 v 

Bratislave

Bratislava a 
celé Slovensko

01.06.2020

31.12.2020

259 072,00
€ 5 000,00 € 39 3 400,00 €

5

Slávia
Ekonomická

univerzita
Bratislava,

o.z.

Medzinárod
ný

volejbalový 
turnaj žien 
Slávia EU 
Cup 2020

Nová hala na 
Junáckej 6 v 

Bratislave Nové 
Mesto

01.05.2020

30.09.2020
9 170,00 € 4 000,00 € 38 3 400,00 €

6
Ľadové

Medvede,
Bratislava

Preplavba 
kanálu La 
Manche

Veľká Británia 
(Dover), kanál 

La Manche

07.01.2019

17.08.2020
9 730,00 € 5 900,00 € 41 4 000,00 €

7 BE COOL, 
s.r.o.

ČSOB
Bratislava
Marathon

2020

Bratislava a 
mestské časti 
Staré Mesto, 
Ružinov a 
Petržalka

05.09.2020

06.09.2020

450 000,00
€ 10 000,00 € 30 0

8 BE COOL, 
s.r.o.

Telekom 
Night Run

Bratislava Staré 
Mesto a 

Petržalka

09.10.2020

10.10.2020

100 000,00
€ 10 000,00 € 48 6 000,00 €

9 Hory a mesto, 
o.z.

BOULDER 
CUP 2020

Bory Mail, 
Bratislava

21.05.2020

04.10.2020
6 070,00 € 4 570,00 € 25 0

10 Golfový klub 
SSG

Majstrovstv
á

základných 
a stredných 
škôl v golfe 

2020

Golfový klub 
Báč

07.09.2020

31.10.2020
9 280,00 € 4 600,00 € 29 0

11
Občianske 
združenie 
Klub 89

Naša
nedávna
história:
Druhá

svetová
vojna

Celé Slovensko
15.01.2020

15.12.2020

17 000,00
€ 5 000,00 € 38 3 500,00 €



Pora
dové
číslo

Názov
predkladáte

ľa

Názov
projektu

Miesto
konania

Začiatok a 
koniec 

realizácie

Celkové 
náklady na 

projekt

Požadovaná
suma

Bodové
hodnotenie

Návrh
dotácie

12
Slovenský 

zväz malého 
futbalu

Mestský 
výber 

Bratislavy v 
národnej lige 

malého 
futbalu

Umelá tráva 
Mladá Garda

17.08.2020

31.12.2020

16 700,00 € 5 000,00 € 37 3 400,00 €

13 Integrácia 
študentov o.z

UNIHRY
2020

Športový areál 
Mladá Garta 

STU v 
Bratislave

15.09.2020

15.09.2020

38 129,00 € 6 344,00 € 36 3 400,00 €

14
Asociácia pre 
mládež, vedu 

a techniku

Eestival vedy 
a techniky 
AMAVET 

2020

Prírodovedecká 
fakulta UK v 

Bratislave

01.09.2020

16.11.2020

63 000,00 € 10 000,00 € 41 4 000,00 €

15

občianské 
združenie 

Youth® Brati 
slava

Organizácia
TEDxYoutb
©Bratislava

Mlynica, príp, 
DPOH

14.09.2020

28.02.2021

17 000,00 € 10 000,00 € 46 6 000,00 €

16
Bratislavský

spolok
medikov

2020 SARS- 
CoV-2 and 
Awareness 

raising 
acitivities

Bratislavský
spolok

medikov,
Bratislava

15.08.2020

15.12.2020

5 556,00 € 4 631,00 € 22 0

17 HERACLES

WCT 
HERACEES 

Slovakia 
Junior Mens 
& Womens 
Cup 2020

ICE arena 
Lamač

01,08,2020

08,11,2020- 
presunuté na 

december

10 850,00 € 8 700,00 € 45 6 000,00 €

18 HERACEES

WCT 
HERACLES 

Slovakia 
Mixed 

Doubles Cup 
2020

ICE arena 
Lamač

01,08,2020

22,11,2020

8 100,00 € 6 500,00 € 30 0

19
Slovenská

volejbalová
federácia

Einálový 
turnaj 

Majstrovstiev 
Slovenska 

v plážovom 
volejbale

Beacb Volley 
Club Draždiak

22,08,2020

23,08,2020

23 470,00 € 5 000,00 € 38 3 400,00 €



Porád
ové
číslo

Názov
predkladateľ

a

Názov
projektu

Miesto
konania

Začiatok 
a koniec 

realizácie

Celkové 
náklady na 

projekt

Požadovaná
suma

Bodové
hodnotenie

Návrh
dotácie

20
AII4Science,

o.z.

Informačný 
deň "Nájdi 

v sebe 
vedca" - 

komplexné 
vzdelávanie

Magistrát 
hlavného mesta 

SR

01.10.2020

31.05.2021

11 300,00 € 10 000,00 € 23 0

21

KADU-
Kabinet

audiovizuálny
ch

divadelných
umení

KADU 
2020- 
Medzi 

divadlom a 
filmom- 
7.ročník 

medziodbor 
ového 

vzdelávacie 
ho seminára

Seminár sa 
bude konať 

v Bratislave v 
Kine Lumiére 

v čase od 27. do 
29.10.2020

03.01.2020

31.12.2020

9 860,00 € 4 150,00 € 20 0

22 Divadlo FÍ
Domy - 
Stromy

Bratislava

17.08.2020

31.12.2020

10 000,00 € 5 000,00 € 20 0

23 MFF Eko, 
s.r.o.

Ekotopfihn 
- Envirofilm

Pistoriho Palác, 
Bratislava

19.10.2020

23.10.2020

21 000,00 € 10 000,00 € 20 0

24 Vertigos OZ

BIVAK 
2020- 

Bratislavská 
iniciatíva 

vzdelávacie 
h aktivít a 
kreativity

Bratislava

01.10.2020

31.12.2020

9 500,00 € 9 500,00 € 28 0

25
Občianske 
združenie 

Kobudo Kai

Internationa 
I Spring 

Gasshuku

Športová hala 
Mladosť

12.03.2021

14.06.2020

12 000 € 9 500,00 € - -

26
občianske 
združenie 
ŽELAJ SI

Preplávanie 
kanálu La 
Manche 

prvou čistou 
ženskou 
štafetou

Kanál La 
Manche, z 

anglickej na 
francúzsku 

stranu

19.09.2020

30.09.2020

7 900€ 6 600,00 €
- -

27
GUI BONO 

OZ
ZLATÉ

NOŽNICE
Incheba

Bratislava

01.08.2020 

I I . 10.2020

10 890 € 4 840,00 € - -



Pora
dové
číslo

Názov
predkladateľ

a

Názov
projektu

Miesto
konania

Začiatok a 
koniec 

realizácie

Celkové 
náklady na 

projekt

Požadovaná
suma

Bodové
hodnotenie

Návrh
dotácie

28
B K Inter 
Bratislava 

mládež

B K Inter 
Bratislava 
mládež - 
finálové 
turnaje

Košice

01.07.2020

31.07.2020

5 000 € 3 000,00 € - -

29 SFC, o.z.
Slovak 

Floorball 
Cup 2020

Bratislava

01,01,2020

31,08,2020

63 688,00 € 10 000,00 € - -

30
Slovenská
kanoistika

Medzinárod 
ná regata 
juniorov

Bratislava, 
jazero Zemník 

v Petržalke

01.03.2020

30.09.2020

81 300,00 € 10 000,00 € - -

31
Slovak Paddle 

Board Club

SPBC 
Paddie 

Boarding 
Bratislava 

Zlaté Piesky

Bratislava, 
Zlaté Piesky

15.04.2020

30.09.2020

5 000,00 € 5 000,00 € - -

32

Športový klub 
matematikov, 

fyzikov a 
informatikov

Open 
Bratislava 

Internationa 
I Teqball 

Challanger 
Cup

Bratislava - 
Mlynská 

Dolina, Staré 
Grunty 36

18.09.2020

19.09.2020

14000,00 € 10 000,00 € 26 0

33
Ideálna

mládežnícka
aktivita

Kin-ball
2020 Bratislava

01.05.2020

31.12.2020

19000,00 € 4 800,00 € 22 0

34

Autisti - 
Agentúra 

špecializovan 
ých služieb 

pre autistov a 
iné zdravotné 
postihnutia

Turistický 
výstup na 

S akra kopec

Turistický 
výstup na Sakra 

kopec v 
Karpatoch, 

Vzdelávanie v 
Ružinove,

01.09.2020

31.12.2020

4986,00 € 5 326,00 € 15 0

35

Telovýchovná 
jednota Slávia 

Univerzita 
Komenského, 

oddiel 
športovej 

gymnastiky

Medzinárod
né

majstrovstv 
á v 

športovej 
gymnastike, 

Športový 
začiatok 

školského 
roku

Športová hala 
Pengym

01.09.2020

29.11.2020

8650,00 € 3 600,00 € 25 0



Pora
dové
číslo

Názov
predkladateľ

a

Názov
projektu

Miesto
konania

Začiatok a 
koniec 

realizácie

Celkové 
náklady 

na projekt

Požadovaná
suma

Bodové
hodnotenie

Návrh
dotácie

36

Klub
modernej

gymnastiky
DANUBIA

Majstrovstv 
á Slovenska 

2020

Bratislava, 
Liptovský 
Hrádok, 

Mikuláš, Nitra

07.09.2020

21.12.2020

15000,00 € 5 000,00 € 24 0

37
Hasičský zbor 

Bratislava 
Staré Mesto

Rafting Day 
Hasičských 

zborov 
Bratislava 

2020

Dunaj, Divoká 
voda.

03.06.2020

30.11.2020

7000,00 € 6 700,00 € 18 0

38
Skutočne 

zdravá škola 
o.z.

Skutočne
zdravá

platforma

virtuálne na 
celom 

Slovensku, v 
implementačnej 
fáze priamo na 

školách

28.09.2020

30.06.2021

8770,00 € 4 940,00 € 25 0

39
Športový klub 

polície

LIGA
ŠKOLSKÝ

CH
KRÚŽKOV

Základné školy 
v Bratislave

24.08.2020

30.06.2021

4200,00 € 3 000,00 € 18 0

40 Ateliér 33 OZ
LESOKRU

HY

Nová 
Cvernovka, 
Ateliér Les

11.12.2020

13.12.2020

3230,00 € 2 960,00 € 20 0

41 Connect o.z.
Víkend

otvorenej
dielne

Kreatívna 
dielňa Lab v 
Starej Tržnici

1.10.2020

4.10.2020

5130,00 € 4530,00 € 27 0



Príloha č. 2:

Vyradení žiadatelia z dôvodu nesplnenia podmienok registrácie (por. č. i-3)/Sankcia 
(por. č. 4)

Porado 
vé číslo Názov predkladateľa Názov

projektu
Miesto

konania
Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie

Celkové
náklady

na
projekt

Požadovaná
suma

1 Občianske združenie 
Kobndo Kai

International
Spring

Gasshnkn

Športová
hala

Mladosť
12.03.2021 14.06.2020 12 000

€ 9 500,00 €

2 občianske združenie 
ŽELAJ SI

Preplávanie 
kanálu La 
Manche 

prvou čistou 
ženskou 
štafetou

Kanál La 
Manche, z 
anglickej 

na
franciízskn

stranu

19.09.2020 30.09.2020 7 900€ 6 600,00 €

3 GUI BONO OZ
ZLATÉ

NOŽNICL
Incheba

Bratislava 01.08.2020 11.10.2020 10 890
€ 4 840,00 €

4 BK Inter Bratislava 
mládež

B K Inter 
Bratislava 
mládež - 
finálové 
turnaje

Košice 01.07.2020 31.07.2020 5 000€ 3 000,00 €

Príloha č. 3: Žiadatelia, ktorí avizovalo zrušenie podujatí

Poradové
číslo

Názov
predkladal

eľa

Názov
projektu

Miesto
konania

Začiatok
realizácie

Ukončenie
realizácie

Celkové 
náklady na 

projekt

Požadovan 
á suma

1 SLC, o.z.
Slovak 

Lloorball 
Cup 2020

Bratislava 01.01.2020 31.08.2020 63 688,00 € 10 000,00
€

2 Slovenská
kanoistika

Medzinárod 
ná regata 
juniorov

Bratislava, 
jazero 

Zemník v 
Petržalke

01.03.2020 30.09.2020 81 300,00 € 10 000,00
€

3
Slovak 
Paddle 

Board Club

SPBC
Paddle

Boarding
Bratislava

Zlaté
Piesky

Bratislava,
Zlaté

Piesky
15.04.2020 30.09.2020 5 000,00 € 5 000,00 €



Príloha č. 4: Štatút grantového Podprogramu 2

Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania 
v hlavnom meste Slovenskej republiky v BratislaveBRATISLAVA

Štatút 
grantového Podprogramu 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí 

§1
Definícia programu

(1) Grantový program na podporu športových a vzdelávacích podujatí (ďalej len 
„grantový program“) je podprogramom 2 zo štyroch podprogramov Grantového programu pre 
rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, ktorý vznikol 
na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) č. 355/2019 zo dňa 12.12.2019. Jeho cieľom je 
podpora jednorazových športových a vzdelávacích podujatí, ktoré sú organizované spravidla 
na území hlavného mesta SR Bratislavy a disponujú celonárodnou, resp. medzinárodnou 
úrovňou.

(2) Grantový program vychádza z platných legislatívnych noriem, a to zo zákona 
č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 1/2014 Z. z. 
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona č. 282/2008 Z. z. o práci s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
z Programového vyhlásenia primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 
len „hlavné mesto“) a poslancov mestského zastupiteľstva na roky 2019 -  2022, oblasť 
„Vzdelávanie a šport“ s cieľom jeho prepojenia so stanovenými cieľmi PHSR mesta Bratislava 
na roky 2020 -  2030 a zo Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 
16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta.

(3) Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne 
mestské zastupiteľstvo ako súčasť rozpočtu hlavného mesta na príslušný rok.

(4) Štatút grantového programu definuje oprávnených žiadateľov, ciele podpory, 
oprávnené aktivity podpory, oprávnené nákladové položky, výšku možnej dotácie, postup pri 
predkladaní žiadostí o dotácie, termíny uzávierok pre podávanie žiadostí o dotáciu, postup pri 
posudzovaní žiadostí a udeľovaní dotácií, kritériá hodnotenia predkladaných projektov, 
zloženie grantovej komisie, čerpanie a zúčtovanie dotácií, zmeny vecného využitia dotácie, 
zverejňovanie informácií o činnosti komisie a jej výsledkov a záverečné ustanovenia.

(5) Hlavné mesto si vyhradzuje právo vyhlasovať témy pre podpory projektov.

(6) Gestorským oddelením grantového programu je oddelenie školstva, športu 
a mládeže Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.



§2
Oprávnení žiadatelia

(1) O dotáciu z grantového programu môže požiadať právnická osoba, ktorej 
zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzická osoba -  podnikateľ, ktorí majti sídlo alebo trvalý 
pobyt na tizemí hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajti činnosť na tizemí hlavného 
mesta, alebo poskytujti služby obyvateľom hlavného mesta.

(2) Podmienkou pre oprávnenosť žiadateľov právnických osôb je i činnosť a zameranie 
sa na prácu v prospech obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež v stilade 
s cieľmi grantového programu.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytntiť žiadateľovi, ak:

a) má vysporiadané finančné vzťahy s hlavným mestom a jeho mestskými časťami,

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii 
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) nie je voči nemu vedený stidny, exekučný, daňový výkon rozhodnutia,

d) neporušil v predchádzajticich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 82/2005 Z. z.),

e) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie.

§3
Ciele podpory

(1) Cieľmi podpory sti:

a) organizovanie športových a vzdelávacích podujatí,

b) rozvoj rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu v hlavnom meste,

c) popularizácia športu prostredníctvom zapojenia obyvateľov hlavného mesta, či už 
v tilohe aktívnych tičinkujiícich, alebo divákov,

d) rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí a pracovníkov v oblasti práce 
s mládežou,

e) rozvoj organizácie stiťaží v rôznych záujmových oblastiach (napr. prírodné a technické 
vedy, šport, jazykové znalosti, profesia a pod.).

(2) Dotáciu podľa bodu 1 je možné poskytntiť len na aktivity realizované na národnej, 
medzinárodnej a celosvetovej tirovni.

(3) Dotáciu je možné poskytntiť na projekty alebo ich časť realizované v rozhodujticom 
kalendámom roku.
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§4

Oprávnené aktivity podpory

(1) Oprávnenými aktivitami podpory sti:

a) športové aktivity a podujatia organizované najmä na tizemí hlavného mesta Bratislavy,

b) vzdelávacie aktivity a podujatia organizované najmä na tizemí hlavného mesta 
Bratislavy.

(2) Dotácie sa poskytujti na kolektívne aktivity, vo výnimočných a odôvodnených 
prípadoch aj na podporu jednotlivca.

§5

Oprávnené nákladové položky

(1) Dotácie sa poskytujti najmä na tieto nákladové položky:

a) prenájom priestorov potrebných na realizáciu projektu,

b) prenájom technických prostriedkov,

c) ubytovanie, stravovanie a občerstvenie,

d) cestovné, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov,

e) odmeny a honoráre (napr. trénerom, rozhodcom, školiteľom, lektorom, moderátorom 
a pod.),

f) ceny a odmeny stiťažiacim,

g) práce a služby stivisiace s propagáciou podujatia a vydávaním tlačovín,

h) všeobecný spotrebný materiál,

i) poistné,

j) lekársky a protipožiamy dozor,

k) služby stivisiace s realizáciou projektov realizované prostredníctvom subjektu 
s oprávnením na taktito činnosť.

(2) Účel dotácie je vecne špecifikovaný v zmluve.

§6
Výška dotácie

(1) Poskytovateľ poskytne na jeden schválený projekt dotáciu v sume minimálne 
3320 eur.

(2) Na vzdelávacie podujatie celonárodného významu a na športové podujatie 
celonárodného významu s tičasťou stiťažiacich z celého Slovenska zaradené do kategórie 
NATIONAL, môže poskytovateľ poskytntiť dotáciu maximálne v sume 5000 eur.
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(3) Na vzdelávacie podujatie medzinárodného významu a športové podujatie 
medzinárodného významu s tičasťou športovcov aspoň z piatich krajín mimo SR, zaradené do 
kategórie INTERNATIONAL, môže poskytovateľ poskytntiť dotáciu v sume maximálne 
10000 eur.

(4) V kategórii TOP je možné poskytntiť dotáciu presahujticu sumu 10000 eur, 
o zaradení do tejto kategórie rozhoduje Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

(5) Maximálna suma dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na 
všetky schválené projekty podľa bodu 2 a 3 vrátane schválených projektov v podprograme 1 
grantového programu nesmie prekročiť 10000 eur.

(6) Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

§7

Postup pri predkladaní žiadostí o dotácie

(1) Hlavné mesto na registráciu žiadateľov a evidenciu žiadostí prevádzkuje 
elektronický portál. Žiadateľ sa zaregistruje a vyplní svoju žiadosť elektronicky na portáli 
www.bratislava.egrant.sk. Odkaz na tento portál je umiestnený pri zverejnených výzvach na 
predkladanie žiadostí na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii Granty. 
Žiadosť následne vytlačí, opatrí podpisom štatutámeho zástupcu žiadateľa, príp. i pečiatkou a 
doručí spolu s povinnými prílohami do podateľne Magistrátu hlavného mesta, prípadne zašle 
poštou na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie školstva, športu 
a mládeže. Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava. Ak žiadosť spolu 
s povinnými prílohami nedoručí v tlačenej verzii v termíne uzávierky, táto nebude 
posudzovaná. Všeobecný formulár žiadosti tvorí prílohu č. 1 tohto štattitu a jeho stičasťou sti 
povinné prílohy uvedené v odseku 3.

(2) Žiadosť o dotáciu obsahuje tieto povinné náležitosti:

a) charakteristika žiadateľa (názov, adresu sídla, kontaktné tidaje),

b) podrobný popis projektu (jeho tičel, prínos, harmonogram etáp realizácie, počet 
tičastníkov, cieľová skupina, termín a miesto konania),

c) podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ požaduje 
dotáciu a indikatívne tidaje o ďalších zdrojoch financovania projektu.

(3) Žiadosť je potrebné doplniť o povinné prílohy:

a) kópia originálu stanov, resp. štattitu organizácie opatrená pečiatkou MYSR, prípadne 
iný doklad preukazujtici vznik právnickej osoby aj s aktuálnymi dodatkami,

b) kópia dokladu o pridelení IČO, DIČ a IČ DPR,

c) kópia dokladu preukazuj ticeho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie 
preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo 
iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu právnickej osoby).
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d) doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke, na ktorý má byť dotácia
poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3
mesiace ku dňu doručenia žiadosti),

e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že:
1. ku dňu podania žiadosti nie je dlžníkom hlavného mesta ani žiadnej mestskej časti,
2. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii 

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

3. nie je voči nemu vedený súdny, exekučný, daňový výkon rozhodnutia,
4. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu,
5. nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a
6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
7. pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami bude postupovať v súlade 

s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako 
i zákona o verejnom obstarávaní,

8. o platcovstve, resp. neplatcovstve DPH; v prípade registrovaného platcu DPH táto 
nebude pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok,

9. všetky finančné doklady použité pri vyúčtovaní poskytnutého grantu bude 
archivovať najmenej 10 rokov,

10. projekt, na realizáciu ktorého žiada o dotáciu z grantového programu, nie je 
podporený z iných finančných prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

(4) Prílohy uvedené odseku 3 žiadateľ prikladá v elektronickom systéme vždy ku každej 
žiadosti. V tlačenej verzii prikladá všetky prílohy len pri prvej žiadosti o dotáciu a pri každej 
ďalšej žiadosti prikladá v tlačenej verzii len čestné vyhlásenie uvedené v odseku 3 písm. e). 
Prílohy uvedené v odseku 3 písm. a) až d) prikladá v tlačenej verzii len v prípade zmien, resp. 
dodatkov alebo po uplynutí doby ich platnosti (t.j. zmien v Stanovách, resp. v štatúte 
organizácie, zmien týkajúcich sa právnej subjektivity či živnostenského oprávnenia žiadateľa, 
zmeny štatutámeho zástupcu organizácie, či zmeny účtu zriadeného pre účely dotácií alebo pri 
vypršaní doby platnosti predloženého dokladu o tomto účte).

§8

Termíny uzávierok pre podávanie žiadostí o dotáciu

(1) Termíny uzávierok hudú vyhlasované výzvami k podávaniu žiadostí o dotáciu 
zverejňovanými na webovej stránke mesta v sekcii Granty.

(2) Žiadosti predložené po termíne uzávierok nebudú posudzované.

§9
Posudzovanie žiadostí a udeľovanie dotácií

(1) Žiadosti posudzuje komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport mestského 
zastupiteľstva (ďalej len „komisia“) na základe prijatých kritérií hodnotenia projektov 
uvedených v § 10.
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(2) Žiadosti pre posudzovanie komisie a záznam zo zasadnutia komisie spracováva pre 
tičely komisie poverený zamestnanec gestorského oddelenia.

(3) Zasadnutie komisie vedie predseda komisie.

(4) Komisia sa pre tičely posudzovania projektov schádza vždy najneskôr do 30 dní po 
termínoch uzávierok žiadostí. Predseda komisie môže pre tičely posudzovania projektov 
výnimočne zvolať ďalšie zasadnutia komisie, ak na to budti závažné dôvody.

(5) Komisia po prerokovaní žiadostí predkladá návrh na udelenie výšky a tičelu dotácie 
mestskému zastupiteľstvu.

(6) O pridelení dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(7) Zasadnutie komisie pre tičely posudzovania žiadostí o dotáciu je verejné, podľa 
všeobecných pravidiel hlavného mesta, zverejnených na webovom sídle hlavného mesta.

(8) Člen komisie je povinný predchádzať konfliktu záujmov -  nesmie byť štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutámeho orgánu žiadneho zo žiadateľov, ani spoločníkom 
právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, nesmie byť zamestnancom žiadneho zo žiadateľov, ani 
členom záujmového združenia alebo organizácie, ktorá je žiadateľom. Povinnosťou člena 
komisie je informovať jej ostatných členov o konflikte záujmov na začiatku zasadnutia. Ak 
nespĺňa tieto požiadavky, nesmie byť prítomný pri prerokovaní žiadosti a nesmie hlasovať 
v prípade žiadosti, na ktorti sa vzťahuje konflikt záujmov.

(9) Prostriedky dotácie rozpočtované na príslušný kalendárny rok možno použiť iba do 
konca rozpočtového obdobia daného roka, t.j. do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

(10) Hlavné mesto poskytuje dotácie na základe podpísanej zmluvy oboch zmluvných 
partnerov, ktorti vypracováva gestorské oddelenie. Za správnosť tičelu a výšky dotácie 
v zmluve podľa zoznamu schválených podporených projektov zodpovedá poverený 
zamestnanec gestorského oddelenia.

(11) Platobný príkaz na vyplatenie dotácie a bežnti korešpondenciu komisie podpisuje 
vedtici gestorského oddelenia grantového programu.

(12) Kontrolu správnosti čerpania dotácie, jej tičelu, tiplnosť a správnosť predložených 
dokladov kztičtovaniu dotácie vykonáva poverený zamestnanec gestorského oddelenia 
oprávnený výkonom administratívnej finančnej kontroly.

(13) V prípade, že žiadateľ nepredloží žiadosť správne vypísanti vo všetkých bodoch 
tlačiva žiadosti a nedoplní ju o všetky predpísané prílohy, je to dôvod, že žiadosť nebude 
predložená komisii k postideniu.

§10
Kritériá hodnotenia projektov

(1) Projekty sa posudzujti na základe týchto kritérií hodnotenia:

a) stilad projektu s tičelom grantového programu (koeficient 3),

b) rozpočet (koeficient 2),
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c) počet ličastníkov (koeficient 2),

d) prínos projektu (koeficient 2),

e) popularita športu / definícia cieľa realizácie vzdelávacej aktivity (koeficient 1).

(2) V každom kritériu je možné získať 5 bodov, ktoré sa následne násobia príslušným 
koeficientom. Maximálny počet bodov je tak 50.

§11
Čerpanie dotácie

(1) Po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie hlavné mesto so žiadateľom zmluvu, 
v ktorej musí byť uvedená výška dotácie, tičel a podmienky použitia dotácie, spôsob a termín 
vytíčtovania dotácie a záväzok vrátiť dotáciu v prípade porušenia podmienok poskytnutia 
dotácie zo strany žiadateľa.

(2) Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutí! dotáciu hospodárne a efektívne, na 
schválený tičel a v rámci rozpočtového obdobia a je povinný ju vyčerpať najneskôr do 
31. decembra príslušného kalendárneho roka.

(3) Počas rozpočtového provizória hlavné mesto dotáciu neposkytne.

(4) V prípade, ak tispešný žiadateľ ani v lehote do 30 kalendámych dní od prvej výzvy 
k podpísaniu zmluvy zmluvu nepodpíše, rozhodnutie o pridelení dotácie stráca platnosť.

(5) Použitie dotácie podlieha povinnému ztičtovaniu s poskytovateľom.

§12
Zúčtovanie dotácie

(1) Ztičtovanie poskytnutej dotácie sa vykonáva podľa platného všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí 
z rozpočtu hlavného mesta.

(2) Prijímateľ dotácie grantového programu vykoná ztičtovanie poskytnutej dotácie na 
grantový program vždy do 60 kalendárnych dní po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia 
poskytnutá, najneskôr však do 5. januára nasleduj ticeho kalendárneho roka prostredníctvom 
elektronického portálu www.bratislava.egrant.sk, do ktorého sa prihlási pod menom a heslom 
zhodným s prihlasovacími tídajmi použitými pri podávaní žiadosti o udelenie grantu 
podporeného projektu a v záložke Ztičtovanie dotácie vyplní elektronický formulár ztíčtovania. 
Formulár ztíčtovania následne vytlačí, opatrí podpisom štatutámeho zástupcu príjemcu dotácie, 
príp. i pečiatkou a doručí spolu s prílohami do podateľne Magistrátu hlavného mesta, prípadne 
zašle na adresu uvedentí v § 7 ods.l. Všeobecný formulár ztíčtovania tvorí prílohu č. 2 tohto 
štattitu a jeho stičasťou stí prílohy uvedené v odseku 4.

(3) Ztičtovanie dotácie obsahuje tieto povinné náležitosti:

a) stručntí charakteristiku príjemcu dotácie (názov, adresu sídla, kontaktné tidaje),

b) názov podporeného projektu,

c) číslo zmluvy,
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d) výšku poskytnutej dotácie,

e) charakteristiku spracovateľa ztíčtovania (meno, priezvisko, titul, pozíciu, kontaktné 
tidaje),

f) správu o realizácii projektu,

g) podrobné finančné ztičtovanie projektu s vyznačením dotáciou podporených položiek.

(4) V správe o realizácii projektu prijímateľ dotácie projekt vyhodnotí, popíše splnenie 
tičelu dotácie a k ztičtovaniu priloží kópie riadne vyhotovených dokladov vzťahujtícich sa na 
poskytnuttí dotáciu. K týmto dokladom patria:

a) kópie tíčtovných dokladov preukazujtícich oprávnené použitie dotácie vrátane príloh. 
Takýmito dokladmi stí najmä fakttiry vrátane objednávok, dodacích listov, zmluvy 
a dohody, výpisy z tičtu príjemcu dotácie potvrdzujtice tihradu predkladaných fakttir 
k ztičtovaniu, kópie dokladov hotovostných platieb (ERP/VRP), cestovné lístky a iné,

b) čestné vyhlásenie prijímateľa dotácie, že predložené ztičtovanie dotácie je vykonané 
správne, v stilade s podmienkami použitia dotácie uvedenými v článku 3 „Podmienky 
použitia dotácie“ predmetnej zmluvy,

c) dokumentácia o prezentácii hlavného mesta ako podporovateľa projektu s priloženým 
informačno-propagačným materiálom o projekte, resp. v zmluve dohodnutým počtom 
výtlačkov výstupov projektu.

(5) Prijímateľovi dotácie sa pri ztičtovaní poskytnutej dotácie uznajti za oprávnené 
výdavky len výdavky viažuce sa k poskytnutej dotácii, ktoré prijímateľovi dotácie vznikli 
v rozhodujticom kalendárnom roku a za podmienky dodržania dohodnutého tičelu využitia 
dotácie stanoveného v zmluve.

(6) Prijímateľovi dotácie, ktorý si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, 
nemôže byť pri ztičtovaní poskytnutej dotácie uznaný výdavok na tihradu dane z pridanej 
hodnoty.

(7) Prijímateľ dotácie, ktorý nepoužije, resp. použije len časť poskytnutej dotácie, je 
povinný nevyčerpanti dotáciu, resp. jej nevytičtovanti časť bezodkladne, najneskôr však do 31. 
decembra príslušného kalendárneho roka vrátiť na tičet hlavného mesta. Nevyčerpané finančné 
prostriedky sa nevracajti, ak ich suma nepresiahne 3 eurá.

(8) V prípade, ak prijímateľ dotácie nevykoná vytičtovanie poskytnutej dotácie riadne 
a včas, nebude mu následne poskytnutá dotácia v období najmenej jedného kalendárneho roka.

(9) Hlavné mesto bude neztičtovanti dotáciu v stanovenom termíne považovať za 
bezdôvodné obohatenie, ktorého vydanie bude uplatňovať v stilade s právnymi predpismi.

§13
Zmeny vecného využitia dotácie

(1) O zmenách využitia dotácie na krytie nákladovej položky nad rámec požiadavky 
uvedenej v žiadosti o dotáciu, príjemca dotácie je povinný ttito skutočnosť oznámiť 
poskytovateľovi príspevku písomne, resp. e-mailom na adresu povereného zamestnanca 
gestorského oddelenia zverejnenti na webovom sídle hlavného mesta v sekcii Granty.
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(2) K zmenám vecného využitia dotácie môže dôjsť iba v rámci oprávnených 
nákladových položiek uvedených v § 5 tohto štattitu.

§14
Zverejňovanie informácií

Poverený zamestnanec gestorského oddelenia zabezpečuje priebežne a zaužívaným 
spôsobom informovanie verejnosti, ako aj zverejnenie pravidiel pre poskytovanie grantu 
z grantového programu, zoznamu schválených podporených projektov, vyvesením na 
webovom sídle hlavného mesta.

§15
Záverečné ustanovenia

(1) Komisia informuje orgány samosprávy mesta o schválených projektoch podľa ich 
požiadaviek.

(2) Komisia prostredníctvom povereného zamestnanca gestorského oddelenia bez 
zbytočného odkladu informuje každého žiadateľa e-mailom o udelení dotácie.

(3) Tento predpis nadobtida tičinnosť dňom jeho podpísania primátorom hlavného mesta 
SR Bratislavy.

V Bratislave dňa 28.02.2020

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 
primátor
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Príloha č. 5: Žiadatelia podporení v Podprograme 1

Porád
ové
číslo

Názov predkladateľa
Výška podporenej 

sumy v 
Podprograme 1

1 Športový klub matematikov, 
fyzikov a informatikov 1 500,00 €

2 Ideálna mládežnícka aktivita 500,00 €

3

Autisti - Agentijra 
špecializovaných služieb pre 

autistov a iné zdravotné 
postihnutia

3 300,00 € v dvoch 
výzvach

4
Telovýchovná jednota Slávia 

Univerzita Komenského, 
oddiel športovej gymnastiky

1 500,00 €

5 Klub modernej gymnastiky 
DANUBIA

1 700,00 € v dvoch 
výzvach

6
Hasičský zbor Bratislava 

Staré Mesto 500,00 €

7 Skntočne zdravá škola o.z. 1 000,00 €

8 Športový klnb polície 1 500,00 €

9 Ateliér 33 OZ 500,00 €

10 Connect o.z. 500,00 €
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Výpis
zo zápisnice komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport MsZ zo dňa 17. 09. 2020

K bodu 2
Návrh na pridelenie dotáeii v Podprograme 2 Grantového programu na podporu športových 
a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 eur
Celkovo bolo prijatých 41 žiadostí o grant, z toho 24 žiadostí zameraných na športové podujatia a 14 žiadostí 
na vzdelávacie podujatia. V rozpočte hlavného mesta bolo pre Podprogram 2 vyčlenených 50 000,00 Eur.

Komisia po diskusii prijala nasledovné stanovisko:
odporúča zastupiteľstvu schváliť Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2 Grantového programu 
na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 eur 
v celkovej sume 50 000,00 Eur pre týchto žiadateľov:

1. Asociácia športových klubov Inter Bratislava, občianske združenie, Tmavská cesta 29, 832 84 
Bratislava, IČO 00678457 -  Visegrad 4 Bicycle Race GP Slovakia -  3500,00 Eur

2. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, občianske zdmženie, Špitálska 
2209/10, 811 08 Bratislava, IČO 37929551 -  Festival vedy Európska noc výskumníkov 2020 
v Bratislave - 3400,00 Eur

3. Slávia Ekonomická univerzita Bratislava, o.z., občianske zdmženie, Haanova 3153/52, 851 04 
Bratislava, IČO 42181101 -  Medzinárodný volejbalový tumaj žien Slávia EU Cup 2020 -
3400.00 Eur

4. Ľadové Medvede, Bratislava, občianske združenie, Medená 110/27, 811 02 Bratislava, IČO 
31802796 -  Preplavba kanálu La Manche - 4000,00 Eur

5. BB COOL, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným. Krajinská 37, 821 06 Bratislava, IČO 
35751452 -  Telekom Night Run - 6000,00 Eur

6. Klub 89, o.z., občianske združenie, Vazovova 2740/15, 811 07 Bratislava, IČO 51103532 -  
Naša nedávna história: Druhá svetová vojna - 3500,00 Eur

7. Slovenský zväz malého futbalu, občianske združenie, Jašíkova 276/24, 821 03 Bratislava, IČO 
30865930 -  Mestský výber Bratislavy v národnej lige malého futbalu - 3400,00 Eur

8. Integrácia študentov o.z., občianske združenie. Staré Grunty 211/36, 841 04 Bratislava, IČO 
42264545 -  UNIHRY 2020 - 3400,00 Eur

9. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, občianske zdmženie, Hagarova 9218/4, 831 51 
Bratislava, IČO 00684040 -  Festival vedy a techniky AMAVET 2020 - 4000,00 Eur

10. Youth@Bratislava, občianske združenie, Bleduľová 6953/64, 841 08 Bratislava, IČO 
50033719 -  Organizácia TEDxYouth@Bratislava - 6000,00 Eur

11. Heracles, občianske združenie, Ďatelinová 5530/4, 821 01 Bratislava, IČO 53107683 -  WCT 
HERACLES Slovakia Junior Mens & Womens Cup 2020 - 6000,00 Eur

12. Slovenská volejbalová federácia, občianske združenie. Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO 
688819 -  Finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale žien a mužov -
3400.00 Eur

Hlasovanie: zo 7 prítomných všetci za 
Stanovisko bolo prijaté.

Za správnosť opisu: Ing. Erika Pisarčíková v. r. 
V Bratislave 17. 09. 2020
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Doložka vplyvov

Názov materiálu:

Návrh na pridelenie dotácií v Podprograme 2 Grantového programu na podporu 
športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320,00 Eur do 10 000,00 Eur

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.09.2020

Stanovisko oddelenia rozpočtovej politiky a revízie výdavkov

Finančné prostriedky v sume 50 000,00 eur na poskytnutie dotácií v rámci podprogramu 

Grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí sú zahrnuté v 

rámci schváleného rozpočtu hJ. mesta SR Bratislavy, Oddelenia školstva, športu a mládeže na 

rok 2020, programového rozpočtu 7.5 organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít {FK 

0810. RK640).

Bratislava, 21.9.2020 

Vypracovala: Juri^vá Ag'nesa

Oddelenie rozpočtovej politiky 
a revízie výdavkov 

Sekcia financií
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