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Tvorba a uvedenie diela 

 
Zverejnené: 25.3.2021 

 

 

Predkladateľ projektu 

 

V prípadoch mimovládnych neziskových organizácií, kedy sa do formulára žiadosti v e-systéme po 

vpísaní IČO, nenatiahli údaje z registra automaticky alebo automaticky natiahnuté údaje boli 

nerelevantné, bolo preto, že žiadateľ dotácie neoznámil Ministerstvu vnútra SR aktuálne údaje 

o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa Zákona 346/2018 Z. z. o registri 

mimovládnych neziskových organizácií.   

Náprava: v týchto prípadoch, kedy žiadateľ dotácie do e-systému vpisoval alebo prepisoval údaje ručne, 

bolo potrebné doložiť a nahrať do e-systému v časti fotografie už zaslané potvrdenie o nahlásení 

a doplnení týchto zmien Ministerstvu vnútra SR, najmä štatutárneho orgánu, pričom toto potvrdenie 

zaslania MV SR nesmelo byť staršie ako termín uzávierky grantového programu.  

V niektorých prípadoch nám po vyzvaní nahratia tohto dokladu do e-systému, žiadatelia doložili iný 

dokument, resp. iné nerelevantné potvrdenie, čo mohlo byť dôvodom na vyradenie zo zoznamu 

žiadateľov postupujúcich na hodnotenie z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií.  

 

Najčastejšie chyby pri žiadateľoch, ktorí vpisovali do e-systému niektoré údaje ručne alebo prepisovali 

už natiahnuté údaje z registra: 

  

Úplný právoplatný názov žiadateľa:  

- neuvedený úplný názov žiadateľa 

- názov žiadateľa odlišný ako priložené doklady 

 

Sídlo žiadateľa: 

- neuvedené celé sídlo žiadateľa s PSČ a mestom   

- uvedené iné sídlo žiadateľa ako bolo zaregistrované na MV SR (v prípade MNO) 

- uvedené sídlo inej fyzickej osoby ako samotného žiadateľa 

 

V žiadosti je potrebné uvádzať sídlo, ktoré je zapísané a zaregistrované  príslušným úradom.           

V prípadoch MNO, kedy natiahnuté údaje z registra žiadateľ prepisoval a nahrádzal ich 

vložením iného údaju do formulára žiadosti, bol vyzvaný na doloženie a nahratie do e-systému 

už zaslaného príslušného dokladu, nakoľko vpisovanú zmenu musel na MV SR nahlásiť a 

aktualizovať.    

 

Právna forma žiadateľa: 

- neuvedená správna právna forma žiadateľa 

- uvedená právna forma žiadateľa - fyzická osoba (ktorá je neoprávneným žiadateľom v GP) 

V tomto prípade bolo žiadateľovi umožnené vykonať nápravu, ak by si chcel upraviť a podať 

žiadosť napr. ako umelec v slobodnom povolaní, pričom sa musel preukázať príslušným 

dokladom DIČ. 

- nejasne uvedená právna forma žiadateľa, príp. v rozpore s preukazovanými dokladmi 

 

V určitých prípadoch, bola napísaná žiadosť v rozpore s právnou formou žiadateľa, nakoľko 

časť žiadosti obsahovala aktivity MNO a druhá časť popisovala aktivity umelca v slobodnom 

povolaní. Žiadateľ tak v žiadosti nejasne uviedol, v akej forme si žiadosť v skutočnosti podáva. 

Bol upozornený na úpravu žiadosti, aby bolo jasné, či si podáva žiadosť ako štatutár 

občianskeho združenia alebo ako umelec v slobodnom povolaní, pričom musel priložiť náležité 

doklady. 
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DIČ: 

- nedopísané číslo DIČ do formulára žiadosti, napriek tomu, že žiadateľ DIČ mal, ale z nejakého 

dôvodu sa mu do formulára žiadosti nevložilo automaticky, ale doložil toto potvrdenie DIČ  

- dopísané číslo DIČ do formulára žiadosti ručne, nakoľko sa mu toto číslo nenatiahlo z registra 

automaticky ale nedoložil toto potvrdenie, bol vyzvaný na doplnenie dokladu do e-systému 

formou potvrdenia z Daňového úradu alebo skenovanou kartičkou DIČ.  

- umelec v slobodnom povolaní nenahral do e-systému jasne preukázateľný doklad DIČ, 

konkrétne potvrdenie z Daňového úradu alebo sken kartičky DIČ.  

Priloženie osobného účtu daňovníka z finančnej správy, nie je oprávneným preukázateľným 

dokladom DIČ, v takomto prípade bol vyradený zo zoznamu žiadateľov postupujúcich na 

hodnotenie.  

 

Bankové spojenie: 

- zapísané iné bankové spojenie, ako je v skutočnosti doložené potvrdenie z banky 

 

Číslo účtu v tvare IBAN: 

- nebolo napísané žiadne číslo účtu 

- bolo napísané chybné číslo 

- číslo neobsahovalo správny tvar 

- bolo napísané iné, než ako bolo doložené potvrdenie 

 

Štatutárny zástupca: 

- pri ručnom vpisovaní, nebolo písané celé meno 

Ak sa do formulára žiadosti (v prípade mimovládnej neziskovej organizácie) nevložilo žiadne 

meno štatutárneho zástupcu automaticky a bolo potrebné ho vpisovať ručne, bolo potrebné do 

prílohy v časti fotografie vložiť už zaslané potvrdenie o nahlásení a doplnení štatutárneho 

orgánu na MV SR v najneskoršom termíne uzávierky grantového programu.  

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

- nedopísaná celá adresa aj s PSČ a mestom 

 

 

Rozpočet projektu 

 

Rozpočtové položky: 

- nesprávne uvedené rozpočtové položky  

Dôležité je, aby žiadateľ správne vybral typ rozpočtovej položky a uviedol k nej správnu 

špecifikáciu, aby pri prípadnom schválení dotácie, vedeli žiadatelia tieto výdavky správne 

vyúčtovať. Často sa stalo, že žiadateľ uviedol v rozpočte len jednu a tú istú rozpočtovú položku 

a uviedol len túto samotnú s rôznym popisom špecifikácie, napr. si vybral autorský honorár 

a ako špecifikáciu uviedol prenájom priestorov, pričom vo formulári mal možnosť si vybrať aj 

takúto možnú rozpočtovú položku. Upozorňovali sme, že v prípade uzatvorenia zmluvy 

s umelcom, ide o rozpočtovú položku autorský honorár a v prípadoch, kedy sú vystavované 

objednávky a faktúry, ide o služby súvisiace s realizáciou projektu, nie honorár. 

- uvedená zrážková daň je neoprávneným výdavkom, na ktorý nie je možné poskytnúť dotáciu  

- uvedený honorár sám sebe (v prípade umelca v slobodnom povolaní) nie je možné poskytnúť 

dotáciu, nakoľko fyzická osoba si nesmie uzavrieť zmluvu sama so sebou 

 

 

 

 

https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy
mailto:nadacia@bratislava.sk


 Nadácia mesta Bratislavy 
 

Nadácia mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
web: https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy, e-mail: nadacia@bratislava.sk 

 
 

Harmonogram projektu 

 

Začiatok realizácie projektu: 

- nedodržaný možný termín začatia realizácie projektu 

Je potrebné dodržať najskoršie uvedený možný termín začatia projektu, ktorý je predpísaný 

a uvedený vo formulári. Niektorí žiadatelia si písali termín začatia projektu už                                            

z predchádzajúceho roka. 

 

Dátum ukončenia projektu: 

- nedodržaný možný najneskorší uvedený termín ukončenia projektu, ktorý je predpísaný a  

uvedený vo formulári. Niektorí žiadatelia uvádzali termín ukončenia projektu v neskoršom 

termíne ako bol umožnený. 

 

Realizačné aktivity: 

- koniec poslednej aktivity presahoval umožnený najneskorší termín  

- koniec poslednej aktivity bol uvedený v úplne odlišnom termíne ako bol uvedený dátum 

ukončenia projektu 

Žiadatelia boli vyzvaní na úpravu harmonogramu ako aj realizačných aktivít, nakoľko dátum 

poslednej realizačnej aktivity mal byť totožný s uvedeným dátumom ukončenia projektu. Bolo 

potrebné upraviť termíny ukončenia projektu alebo termíny realizačných aktivít, aby boli 

v súlade.  

 

Prílohy 

 

Doklad o vedení účtu (kópia zmluvy o účte v banke/ potvrdenie o vedení účtu z banky/ hlavička z 

výpisu z účtu, z ktorej je zrejmé číslo a majiteľ účtu (stačí jedna z možností): 

- nedoložené správne potvrdenie z banky 

- V určitých prípadoch bolo doložené potvrdenie z banky, na ktorom bola majiteľom účtu fyzická 

osoba, pričom žiadateľom bola MNO 

- z prílohy nebolo vidieť IBAN alebo majiteľ účtu 

- potvrdenie bolo v nečitateľnom formáte 

- potvrdenie sa nedalo otvoriť z dôvodu zašifrovaného súboru 
 

Kópia dokladu o pridelení čísla DIČ 

- v prípade umelcov v slobodnom povolaní nebol doložený správny doklad DIČ – potvrdenie 

z Daňového úradu, alebo sken kartičky DIČ.  

Niektorí uvádzali a dokladali osobné číslo daňovníka z finančnej správy, ktoré však nebolo  

požadovaným potvrdením. 

- Táto príloha bola povinnou v prípade osôb v slobodnom povolaní, ale aj pre tých žiadateľov, 

ktorí DIČ mali, ale ho do formulára vpisovali ručne.  

 

Neodoslanie formuláru 

- V určitých prípadoch, kedy bol žiadateľovi projekt vrátený na doplnenie, sa stalo, že si síce 

žiadosť upravil, ale zabudol ju opäť odoslať.  

Pri vrátení žiadosti na doplnenie, je potrebné žiadosť po doplnení a oprave opäť elektronicky 

odoslať, nakoľko ak odoslaniu nepríde, koordinátor programu takúto žiadosť neeviduje 

a nemôže byť postúpená na hodnotenie. V prípade vrátenia žiadosti na doplnenie, je žiadateľovi 

uvedený aj termín, do ktorého je možné žiadosť doplniť, upraviť a odoslať. V prípade, ak je 

tento termín pre žiadateľa nevyhovujúci, je potrebné sa obrátiť na koordinátora a dohodnúť sa 

s ním individuálne. Po zvážení, je možné tento termín predĺžiť. V prípade, ak žiadateľ žiadosť 

neodošle späť, čiže nedoplní potrebné údaje, takáto žiadosť nie je možná postúpiť na 

hodnotenie. 
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