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ROČNÝ PLÁN ČINNOSTI 

Nadácie mesta Bratislavy v roku 2021 

 

Nadácia mesta Bratislavy pokračuje vo svojej činnosti aj v roku 2021 v súlade s verejnoprospešným 
účelom stanoveným Nadačnou listinou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva Hlavného 
mesta č. 336/2019 zo dňa 21.11.2019, ktorým je na území hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade 
so strategickými verejnými politikami mesta Bratislava, podporovať majetkovo najmä:  

a) rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, 
b) rozvoj vedy, vzdelania a inovácií, 
c) realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
d) rozvoj mestských komunít a občianskych aktivít, 
e) ochranu a tvorbu životného prostredia, 
f) ochranu zdravia, 
g) ochranu práv detí a mládeže, 
h) rozvoj telovýchovy a športu. 

 

V roku 2021 Hlavné mesto SR Bratislava (HM BA), zakladateľ nadácie vyčlení v súlade so 
schváleným rozpočtom HM BA  prostriedky na nasledovné úlohy a akcie vo verejnom záujme 
(ďalej aj ako „účel dotácie") vykonávané v prospech hlavného mesta: 
 

a) zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti 
kultúry a komunít, umeleckých súborov a kultúrnych priestorov vytvárajúcich 
kultúrny a komunitný život mesta a vytvorenie podmienok pre nezriaďované 
občianske kultúrne aktivity s cieľom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a 
prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja mesta 
prostredníctvom finančnej podpory projektov oprávnených žiadateľov 
prostredníctvom grantových a štipendijných programov zameraných na rozvoj 
kultúry a komunitného života v napojení na výzvy, ktorým mesto v súčasnosti čelí, 
vrátane zmiernenia dopadov krízy (regrantovanie konečným prijímateľom),  

b) zabezpečenie nevyhnutných nákladov na manažovanie úlohy (nad rámec Zmluvy 
o spolupráci pri zabezpečení činnosti a fungovania Nadácie mesta Bratislavy zo dňa 
05.03.2020), vrátane poplatkov za vedenie účtu a iných administratívnych 
poplatkov (notárske služby, poplatky, kolky) a audítorské správy.  
 

Viac v materiáli Rozpočet Nadácie mesta Bratislavy na rok 2021. 

 

Zabezpečenie systematickej udržateľnosti verejnoprospešných aktivít v oblasti kultúry a komunít 

Pre naplnenie vyššie popísaného cieľa nadácie budú v roku 2021 vyhlásené výzvy v nasledovných 
programoch a oblastiach: 

 

Program a oblasť podpory 
Dátum 
vyhlásenia výzvy 

Dátum 
uzavretia výzvy 

Vyhlásenie 
výsledkov 

ŠP Umenie 28.1.2021 26.2.2021 19.4.2021 
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GP Kultúra – Tvorba a uvedenie diela  28.1.2021 26.2.2021 19.4.2021 

GP Kultúra – Kultúrne priestory 28.1.2021 26.2.2021 19.4.2021 

GP Komunity – Komunitné aktivity 15.2.2021 31.3.2021 21.5.2021 

GP Komunity – Komunitné priestory 15.2.2021 31.3.2021 21.5.2021 

GP Kultúra –  Kultúrne podujatia 18.2.2021 29.3.2021 21.5.2021 

GP Kultúra –  Rozvoj kapacít organizácií* 18.2.2021 29.3.2021 21.5.2021 

GP Komunity – Funkčnejšie verejné 
priestranstvá** 

26.3.2021 30.4.2021 14.6.2021 

 

* Nová oblasť podpory Nadácie mesta Bratislavy v roku 2021. Podmienky podpory a oprávnení 
žiadatelia budú určení vo zverejnenej výzve.  

** Spolupráca na rozvoji oblasti s Metropolitným inštitútom Bratislavy. 

 

Programy nadácie 2021 

Štipendijný program Umenie 

Zámerom štipendijného programu UMENIE je podpora jednotlivcov - profesionálnych umelcov 
a umelkýň tvoriacich v Bratislave, tak etablovaných, ako neetablovaných na profesionálnej scéne, ako 
aj kritikov, teoretikov a iných odborných pracovníkov prostredníctvom štipendijného programu 
zameraného na podporu tvorby diel vo všetkých oblastiach umenia a podporu výskumu a odbornej 
reflexie, ktorých súčasťou bude tvorivé uvažovanie o meste, jeho identite a výzvach, ktorým mesto 
čelí. 

Zmena oproti roku 2020: Ciele, špecifiká a náležitosti programu ostávajú nezmenené. Spresnili sa 
niektoré usmernenia pre žiadateľov. Oprávnenosť čerpania výdavkov sa vzhľadom na skorší termín 
vyhlásenia predlžuje o 3 mesiace (marec-december 2021). 

ALOKÁCIA 2021:  75 000,00  €  

MAX. ŽIADANÁ: 2 500,00  €  

INDIKÁTOR: 30 štipendistov  
 

GP Kultúra – Tvorba a uvedenie diela 

Zámerom grantového programu KULTÚRA je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta 
prostredníctvom podpory nezriaďovaných subjektov a aktérov - umeleckej tvorby, jej 
zaznamenávania, šírenia a reflexie. Podpora je určená na tvorbu, naštudovanie a prvé uvedenie diela, 
vrátane reprízy. Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú 
aktivity v oblasti profesionálneho umenia, príp. realizujú odbornú činnosť. Podporené môžu byť aj 
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sprievodné aktivity a výstupy viažuce sa na vznik a uvedenie diela. Do tejto kategórie spadajú všetky 
žánre umeleckej tvorby – divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, audiovízia, 
medziodborové aktivity.  

Zmena oproti roku 2020: Ciele a náležitosti programu ostávajú nezmenené. Spresnili sa niektoré 
usmernenia pre žiadateľov. Zvýšila sa maximálna suma, ktorú je možné žiadať na jeden projekt 
z 5.000 EUR na 7.000 EUR.  

ALOKÁCIA 2021  145 000,00 € 

MAX. ŽIADANÁ: 7 000,00 €  

INDIKÁTOR: 40 diel a ich prezentácia 
 

GP Kultúra – Kultúrne priestory 

Zámerom grantového programu KULTÚRA je podpora rozvoja kultúrneho potenciálu mesta 
prostredníctvom systematickej podpory udržateľnosti kultúrnych priestorov. Podpora je určená pre 
etablované nekomerčné kultúrne centrá a priestory, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti kultúry a majú 
multidisciplinárne zameranie. Podpora je určená na celoročnú činnosť centier a priestorov, tak na 
podporu programovej skladby, ako aj na podporu prevádzkových a mzdových nákladov a rozvoj 
centier a priestorov. Do tejto kategórie nespadajú komunitné priestory (ich podpora bude umožnená 
v samostatnom programe), ani priestory, ktoré síce ponúkajú rôzny kultúrny program, ale primárne 
slúžia jednému žánru (napr. divadlá, múzeá, galérie a pod.).  

Zmena oproti roku 2020: Ciele programu ostávajú nezmenené. Presnejšia je špecifikácia kultúrnych 
priestorov prostredníctvom stanovených parametrov, rozšírenie oprávnenosti, rozdelenie podpory 
na priestory (10 000 EUR) a centrá (20 000 EUR). 

ALOKÁCIA 2021  80 000,00 €,  

MAX. ŽIADANÁ: P: 10 000,00 € / C: 20 000,00 €  

INDIKÁTOR: 4 priestory / 3 centrá 
 

GP Kultúra –  Rozvoj kapacít organizácií 

V roku 2020 sa spoločnosť globálne potýkala s neočakávanými environmentálnymi problémami 
(pandémia) a s tým spojenými sociálnymi a ekonomickými dopadmi. Tento trend bude pokračovať 
aj v roku 2021. Nadácia mesta Bratislavy chce umožniť podporu nezriaďovaných organizácií 
zameranú na ich rozvoj a budovanie kapacít (na rozdiel od podpory tvorby a podujatí v iných 
oblastiach), ako súčasti príspevku k problematike udržateľného rozvoja. Cieľom je pomoc kultúrnym 
aktérom pri nestabilných situáciách, ktoré zvyšujú zraniteľnosť organizácií v dôsledku rôznych 
faktorov vrátane pandémie. Podporené budú stratégie smerujúce k vlastnej udržateľnosti 
a odolnosti organizácií, rozvoj kapacít orientovaných na schopnosť odolávať otrasom a pohotovo 
obnoviť svoj potenciál (najmä prostredníctvom podpory činností v oblasti prevencie a pripravenosti), 
vzdelávanie a odbornú prípravu, zlepšenie riadenia organizácií, ako aj ďalšie aktivity, ktoré prispejú 
k udržateľnému rozvoju (podnikateľské stratégie, stratégie práce s publikom, komunikačné 
stratégie) reagujúce na aktuálnu situáciu. Podpora bude určená (v primeranej miere) aj na udržanie 
personálnych, prevádzkových a materiálnych kapacít v organizáciách. 
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Zmena oproti roku 2020: NOVÁ OBLASŤ 

ALOKÁCIA 2021  100 000,00 €  

MAX. ŽIADANÁ: 10 000,00 €  

INDIKÁTOR: 20 organizácií  
 

GP Kultúra –  Kultúrne podujatia  

Zámerom grantového programu KULTÚRA je prispievať k systematickej podpore kultúrnych podujatí 
a dostupnosť kultúry pre všetkých. Podpora je určená pre široké spektrum kultúrnych podujatí – 
festivalov, koncertov, výstav, predstavení, prehliadok, súťaží, prezentácií, diskusií, konferencií, 
workshopov, seminárov a pod.. Podpora nie je určená na aktivity komunitného charakteru (ich 
podpora bude umožnená v samostatnom programe). 

Zmena oproti roku 2020: Ciele programu ostávajú nezmenené. Presnejšia je rozdelenie podujatí na 
malé a veľké. Nemožnosť podpory pre žiadateľov podporených v strategickej podpore podujatí HM 
BA. Vzhľadom na COVID situáciu, umožnená bude modifikácia výstupov. Znížila sa maximálna 
suma, ktorú je možné žiadať na jeden projekt zo 7.000 EUR na 5.000 EUR. Alokácia bola znížená 
o sumu presunutú do novej oblasti podpory Rozvoj kapacít organizácií. 

ALOKÁCIA 2021  
 
120 000,00 € 

MAX. ŽIADANÁ: 
 
5000,00 €  

INDIKÁTOR: 60 podujatí  
 

GP Komunity – Komunitné aktivity  

Zámerom programu KOMUNITY je v širšom horizonte vytváranie žitých, sociálne napĺňaných 
verejných priestorov ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich 
každodennosti.  Oblasť slúži na podporu konkrétnych komunitných aktivít a projektov, ktoré 
umožňujú fungovanie komunitných iniciatív. Podporíme komunitné a susedské iniciatívy, občiansku 
angažovanosť a aktívnu účasti ľudí na spravovaní komunity. 

Zmena oproti roku 2020: Výška max. žiadanej sumy pre jeden projekt sa zvýšila na 2.000 EUR (z 
1.000 EUR). 

ALOKÁCIA 2020:  40 000,00  €  

MAX. ŽIADOSŤ:  2 000,00   

INDIKÁTO: 25 podujatí  
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GP Komunity – Komunitné priestory  

Zámerom programu KOMUNITY je tiež udržateľnosť komunitných priestorov, kde rôzne komunity 
trávia svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní komunít, v ktorých žijú a aby 
mohli vyjadrovať svoje postoje a názory. Do tejto kategórie nespadajú kultúrne centrá (ich podpora 
bola umožnená v samostatnom programe KULTÚRA), priestory zriaďované verejnou správou 
a komunitné centrá poskytujúce sociálne služby. 

Zmena oproti roku 2020: Ciele, špecifiká a náležitosti programu ostávajú nezmenené. 

ALOKÁCIA 2020:  35 000,00  €  

MAX. ŽIADOSŤ:  5 000,00  €  

INDIKÁTOR: 8 priestorov 

 

GP Komunity – Funkčnejšie verejné priestranstvá 

Zámerom je fyzická regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev na komunitné účely - 
rozširovanie priestorových kapacít komunít, oživenie a premena nevyužívaných verejných 
priestranstiev, tak aby prispeli k posilňovaniu kvality života v meste. Podporené budú projekty, ktoré 
vytvoria sociálne inkluzívne a environmentálne udržateľné verejné priestory a zlepšia tak možnosti 
trávenia voľného času vo verejnom priestore pre všetkých s dôrazom na spravodlivú distribúciu medzi 
susedstvami v celom mesta Bratislava. 
 
Zmena oproti roku 2020: Zmena názvu oblasti podpory, spolupráca s MIB na zadefinovaní kritérií 
(rozdeliť alokované financie na 5 okresov Bratislavy, kritériá pobytovej kvality verejných 
priestorov), konzultáciách prípravy projektových riešení žiadateľov (možnosť konzultovať in situ, 
katalóg riešení). Posilnená komunikačná podpora. MIB v spolupráci so Sekciou financií zabezpečí 
zmenou rozpočtu financie na transfer do Nadácie mesta Bratislavy na výzvu v objeme 100.000 EUR. 
 

ALOKÁCIA 2020:  100 000,00  €  (zmena rozpočtu HMBA 3/2021) 

MAX. ŽIADOSŤ:  FO: 2 000,00  € , PO: 5 000,00  € 

INDIKÁTOR: 20 revitalizácií VP 

 

 

Komunikácia 2021 

V roku 2021 je zámerom posilnenie komunikácie nadácie smerom k verejnosti. To bude prebehať 
v 2. fázach: 

I. polrok: nadácia na sociálnych sieťach 
II. polrok: webová stránka pre prezentáciu činnosti a podporených aktivít  
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Zámerom je: 

• Zrozumiteľné komunikovanie nadácie, ako nástroja mesta pre grantovú politiku v oblastiach 
kultúry, komunít a časom aj ďalších tém. 

• Upevnenie postavenia v kreatívnej a komunitnej sfére v nadväznosti na hodnoty Nadácie. 
• Budovanie si vlastnej identity medzi SK podpornými schémami. 
• Zvyšovanie informovanosti pre poslancov a ďalších externých aktérov (transparentnosť). 
• Posilňovanie dôveryhodnosti u širokej verejnosti (komunikovanie poslania, tém, dopadov, 

podpory). 
• Vytvorenie vlastných komunikačných formátov a adresná komunikácia s fanúšikmi. 

Samostatným cieľom je v rámci komunikácie sieťovanie a promovanie výstupov podporených 
projektov aktérov (hlavná požiadavka z vyhodnotenia činnosti a programov nadácie 2020), 
komunikácia projektov nadácie (Klub štipendistov), spoluprác a eventov (informačné semináre, 
workshopy, plánovacie stretnutia) - túto potrebu COVID ešte zintenzívnil (presun do online, 
opatrenia, zmeny v pravidlách...).  

 

 

Zasadnutia Správnej rady v roku 2021 

V zmysle nadačnej listiny zasadá Správna rada minimálne raz za 2 mesiace. Na základe plánu 
činnosti pre rok 2021, harmonogramu programov a potreby plnenia zákonných náležitostí, zasadne 
Správna rada v roku 2021 minimálne v nasledovných mesiacoch (vrátane predbežnej agendy): 

JANUÁR 2021 (27.1.) 

• Programová stratégie Nadácie mesta Bratislavy na roky 2020-2022 (aktualizácia) 
• Ročný plán činnosti nadácie pre rok 2021 
• Schválenie rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy pre rok 2021 
• Návrh na doplnenie členov hodnotiacich komisií  

MAREC 2021 (29.3.2021) 

• Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 

APRÍL 2021 (14.4.-16.4.) 

• Schválenie projektov na podporu v štipendijnom programe UMENIE 
• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KULTÚRA – Tvorba a uvedenie diela 
• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KULTÚRA – Kultúrne priestory 

MÁJ 2021 (11.5.-13.5.) 

• Schválenie Výročnej správy nadácie o činnosti a hospodárení za rok 2020 
• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KULTÚRA – Kultúrne podujatia 
• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KULTÚRA – Rozvoj kapacít 

organizácií 
• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KOMUNITY – Komunitné aktivity 
• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KOMUNITY – Komunitné priestory 
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JÚN 2021 (9.6.-11.6.) 

• Schválenie projektov na podporu v grantovom programe KOMUNITY – Funkčnejšie verejné 
priestory 

• Informácia o čerpaní rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy pre I. polrok 2021 

DECEMBER 2021 (17.12.2021) 

• Informácia o činnosti nadácie v roku 2021 
• Informácia o čerpaní rozpočtu pre rok 2021 
• Plán činnosti nadácie v roku 2022 (témy, harmonogram) 
• Návrh rozpočtu nadácie pre rok 2022 

 

Zasadnutia Dozornej rady v roku 2021 

V zmysle nadačnej listiny zasadá Dozorná rada minimálne raz za rok. Na základe plánu činnosti pre 
rok 2021, harmonogramu programov a potreby plnenia zákonných náležitostí, zasadne Dozorná 
rada v roku 2021 minimálne v nasledovných mesiacoch (vrátane predbežnej agendy): 

FEBRUÁR 2021 

• Informácia o čerpaní rozpočtu pre rok 2020 
• Informácia o ročnom pláne činnosti nadácie pre rok 2021 
• Informácia o rozpočte Nadácie mesta Bratislavy pre rok 2021 

MAREC 2021 

• Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 

MÁJ 2021 (17-18.5.) 

• Schválenie Výročnej správy nadácie o činnosti a hospodárení za rok 2020 

DECEMBER 2021 (17.12.2021) 

• Informácia o činnosti nadácie v roku 2021 
 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA: Harmonogram činnosti I. polrok 2021 

Vypracovala: Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie, 25.1.2021 


