
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY  
 

VÝZVA PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE 

 

Hlavné mesto SR Bratislava dnešným dňom spúšťa výzvu na zapojenie mimovládnych neziskových 

organizácií do vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí, za účelom priblíženia 

dobročinných aktivít v kontexte Vianoc Bratislavy návštevníkom trhov. Mimovládne neziskové 

organizácie sa môžu zapojiť do vianočných trhov na obdobie od 26. novembra do 22. decembra 2021 a to 

na dobu 6 dní alebo celých 27 dní (celá doba trvania vianočných trhov).  

 

Stánky pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, chránené dielne a podobne budú 

umiestnené na Hlavnom námestí . Cena za stánok (rozmery viď. obrázok nižšie) je stanovená na 10,- 

Eur/deň (60 eur pre nájom na 6 dní, 270 eur na 27 dní). 

 

 
 

Prihlásené projekty budú hodnotené komisiou pre vianočné trhy, výsledky nájdete na 

https://bratislava.sk/sk/vianocne-trhy-2021. Prihlasovať sa môžete najneskôr do 11. októbra 2021 

(vrátane) výlučne prostredníctvom systému e-grant - www.bratislava.egrant.sk . Vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo lehotu na podávanie Žiadostí (ako aj iné lehoty) predĺžiť bez udania dôvodu. Dátum 

uzatvorenia nájomnej zmluvy bude úspešných uchádzačom oznámený po zverejnení výsledkov. 

Žiadateľom, ktorý označia záujem o nájom na 6 dní, vyhlasovateľ oznámi pridelený dátum. 

 

Vyplnenú a podanú elektronickú žiadosť o nájom stánku nie je možné meniť a dopĺňať a ani ju upravovať 

po uplynutí lehoty určenej na jej podanie. Žiadosti o nájom stánku, ktorých obsah nebude po formálnej 

stránke zodpovedať podmienkam výberového konania (napr. neúplne vyplnená prihláška, nedoložené 

prílohy), alebo budú doručené po stanovenom termíne, budú Komisiou vyradené.  

 

Podaním Žiadosti o nájom stánku nevzniká nárok na pridelenie predajného stánku. 

 

ĎALŠIE PODMIENKY 

 V prípade, ak uchádzač má finančné záväzky voči vyhlasovateľovi (finančné záväzky z 

vianočných trhov alebo letných trhov z predchádzajúcich období ) alebo, ak uchádzačovi boli v 

predchádzajúcich obdobiach zistené porušovania podmienok, vyhlasovateľ má právo tohto 

https://bratislava.sk/sk/vianocne-trhy-2021
http://www.bratislava.egrant.sk/


uchádzača vyradiť z výberového konania na nájom stánkov na Vianočných trhoch 2021. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie kedykoľvek do uzavretia nájomných 

zmlúv zrušiť alebo neuzatvoriť nájomnú zmluvu s ktorýmkoľvek zo záujemcov zo závažných 

dôvodov, pričom poskytne záujemcovi odôvodnenie tohto rozhodnutia. 

 

Komisia si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z doručených žiadostí o nájom stánku. 

 

Rozhodnutie Komisie tak ako bude zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa je konečné 

a nie je možné voči nemu podať opravný prostriedok. 

 

V prípade, že bude podujatie ako celok vyhlasovateľom pred 20. novembrom 2021 zrušené 

z akéhokoľvek dôvodu (aj nezávislého na usporiadateľovi), budú uchádzačom a nájomcom 

vrátené zábezpeky a nájomné. Dôvodom pre zrušenie podujatia môže byť napríklad epidemiologická 

situácia v súvislosti s Covid-19. V prípade zrušenia podujatia počas 

konania bude samozrejme vrátená zábezpeka, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok nájomcom. 

 

Právo zmien je vyhradené. 

 

Nájom a zábezpeka 

Do dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy bude úspešný záujemca povinný na účet vyhlasovateľa  

IBAN: SK5875000000000025828453 uhradiť nájom (60 eur na 6 dní, 270 eur na 27 dní) za predajný 

stánok.  

 

Do dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy bude taktiež záujemca povinný na účet 

IBAN: SK7275000000000025824903, BIC (SWIFT): CEKOSKBX zložiť aj zábezpeku za prípadné 

poškodenie stánku resp. podmienok nájomnej zmluvy, a to vo výške 200 eur. Táto zábezpeka bude 

najneskôr do 31.01.2022 vrátená buď v plnej sume alebo znížená v závislosti od poškodenia stánku a 

prípadných pokút za porušenie podmienok nájomnej 

zmluvy.  

 

Ak vyhlasovateľom vybraný úspešný uchádzač neuhradí nájomné a stanovenú 

zábezpeku, právo záujemcu na uzatvorenie zmluvy zanikne bez náhrady. 

 

Požiadavky na kvalitu 

Hlavné mesto organizuje vianočné trhy v snahe ponúknuť obyvateľom a návštevníkom  kvalitné, 

ekologické, bezpečné ale i vizuálne atraktívne gastronomické podujatie. Dôraz je na predchádzanie 

vzniku odpadu, predajci aj v stánkoch neziskových organizácií sú povinní používať kompostovateľný 

riad, vratné poháre, nepredávať nápoje balené v plastových fľašiach a plechovkách a nebaliť tovar do 

igelitových sáčkov (použiť papierové alebo kompostovateľné). 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo z prihlásenej ponuky predávaných výrobkov vylúčiť také výrobky, 

ktoré nezodpovedajú podmienkam výzvy alebo iným predpisom a  podmieniť tým zaradenie uchádzača 

medzi úspešných. 



 

Podmienkou pre úspešné uchádzanie sa o stánok na Vianočných trhoch pre neziskové organizácie je 

lokálna pôsobnosť v Bratislave alebo celoslovenský význam.  

 

Maximálny počet bodov v hodnotení je 100, prideľujú sa prihliadnuc na nasledovné kritériá:  

 

● Spoločenský prínos zapojenia neziskovej organizácie do vianočných trhov 

● Verejnoprospešnosť účelu, na ktorý bude použitý výnos z vianočných trhov 

● Skúsenosti organizácie s realizáciou podobných aktivít 

● Originalita a atraktívnosť nápadu a kvalita realizačného plánu 

● Propagácia a vizuálna identita stánku/ aktivity  

 

 

Výber termínu 

Vyhlasovateľ bude po vyhodnotení prihlášok informovať uchádzačov na webovej stránke hlavného 

mesta, v prípade úspešných uchádzačov, ktorí zvolili 6-dňové pôsobenie im takisto oznámi pridelený 

termín. 

V prípade uvoľnenia termínov komisia rozhodne o náhradníkoch. Následne musí vybraný záujemca  

uhradiť nájomné v plnej výške ku dňu podpisu nájomnej zmluvy. Deň podpisu nájomnej zmluvy bude v 

takomto prípade stanovený vyhlasovateľom.  

 

Prevádzkové pravidlá 

Otváracia doba denne od 10:00 h do 20:00 h až 22:00 h  

 

Pre stánok s termínom na štyri týždne (26.11.-22.12.) a pre stánok s termínom 26.11.- 1.12. 2021 platí 

dátum prevzatia 22.11. - 23.11. (pričom úprava stánku musí byť dokončená do 25.11.), pre ostatné 

turnusy 6-dňových stánkov bude prevzatie a zariadenie stánku v deň predchádzajúci začiatku nájmu - vo 

štvrtok. Rovnako odovzdanie takéhoto stánku sa uskutoční v deň po ukončení nájmu - vo štvrtok.  

 

Pokiaľ nájomca potrebuje zabezpečiť zásobovanie na miesto vianočných trhov, je povinný požiadať 

Mestskú časť Bratislava - Staré Mesto o povolenie vjazdu (vjazd z nám. SNP cez Uršulínsku ul., 

Františkánsku ul. a Františkánske nám. so stálou službou zo strany Mestskej polície na začiatku pešej 

zóny. 

 

Úspešný uchádzač je povinný využívať v predajnom stánku výlučne platobné terminály 

zabezpečené dodávateľom, s ktorým spolupracuje vyhlasovateľ, pričom uzatvorí samostatnú 

zmluvu s týmto dodávateľom. Úspešný uchádzač uhradí náklady v súvislosti s používaním POS. 

 

Estetická úprava 

 Úspešný uchádzač je povinný zachovať vzhľad stánku, ktorý mu poskytne vyhlasovateľ, má 

zakázané ozdobovať a inak upravovať stánok z vonkajšej strany. Presný dizajn-manuál bude 

prílohou nájomnej zmluvy. Na vonkajšej strane stánku je úspešný uchádzač povinný umiestniť 

cenník ponúkaného tovaru a logo výlučne na mieste určenom vyhlasovateľom (podľa designmanuálu). 

Úspešný uchádzač je povinný rešpektovať pravidlá nájomnej zmluvy týkajúcich sa jednotného vizuálneho 



konceptu a estetickej úrovne exteriéru, adekvátnych pre charakter trhov reprezentujúcich úroveň hl. mesta 

SR Bratislavy. 

 

Predchádzanie vzniku odpadu a nakladanie s odpadom 

Úspešný uchádzač je povinný na predaj sortimentu používať kompostovateľné vrecká a tašky z papiera 

alebo z bioplastu. 

 

Pokiaľ úspešný uchádzač bude mať v ponuke jedlo na priamu konzumáciu, je povinný používať pri 

predaji výlučne kompostovateľný riad /tácky, taniere, príbory, slamky a pod./ v zmysle normy 

EN:13432.Uchádzač má povinnosť preukázať sa certifikátom vydaným autorizovanou skušobňou, v 

zmysle predmetnej normy.  

 

Úspešný uchádzač, ktorý má v ponuke nápoje, je povinný používať na vlastné náklady systém vratných 

pohárov realizovaný počas Vianočných trhov 2021 vyhlasovateľom a zároveň sa zaväzuje nepoužívať 

akékoľvek iné typy pohárov / ani kompostovateľných / počas celej doby trvania Vianočných trhov 2021. 

 

Úspešný uchádzač je povinný vykonávať vyhlasovateľom predpísané triedenie odpadu vo 

svojom stánku a jeho zázemí, triediť aj obaly zo surovín, polotovarov a biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad a použité jedlé tuky a oleje. 

 

Úspešný uchádzač je povinný umiestniť v stánku, v ktorom predáva jedlo alebo nápoje, umývadlo na 

tečúcu vodu s ohrievačom vody a zbernou nádobou na splašky. Prívod vody do stánku zabezpečí 

vyhlasovateľ. 

 

Záverečné ustanovenia 

Vyhlasovateľ oznamuje, že nejde o verejnú obchodnú súťaž v zmysle Obchodného zákonníka 

ani o verejnú súťaž v zmysle Občianskeho zákonníka. 

 

Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava ako 

prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom prenájmu stánkov na Hlavnom námestí, 

Františkánskom námestí a Primaciálnom námestí, na právnom základe predzmluvných 

a zmluvných vzťahov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením európskeho parlamentu 

a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia 

povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci napr. súdom, orgánom 

činným v trestnom konaní. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa 

uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom plánom prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného 

zákona. Dotknutá osoby si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo 

na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na 

prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných 

údajov je zmluvnou povinnosťou, neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť 

uzavrieť zmluvu. Informácie týkajúce sa kontaktných údajov prevádzkovateľa, zodpovednej 

osoby, ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania a uplatňovania práv dotknutých osôb sú 



poskytnuté bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov, v prípade osobného kontaktu na 

pracovisku prvého kontaktu magistrátu. 

 

 

 

 V Bratislave dňa 28.septembra 2021 

 

 

 

 

Ing.arch.Matúš Vallo,  v.r. 

primátor 

  

  

 

 


