
 

 

Dodatok č. 2  
k štatútu Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 

podporu kultúry Ars Bratislavensis  
(ďalej len „štatút“) 

 
 

1. § 1 ods. 6) štatútu znie takto:  
 

“Gestorským oddelením grantového programu je oddelenie kultúry Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy.” 

 
2. § 4 ods. 1) štatútu znie takto:  

 

“Predpísaný formulár žiadosti o dotáciu je zverejnený na webovom sídle hlavného mesta 

www.bratislava.sk, v časti chcem vedieť/granty/grantový program Ars Bratislavensis. Všeobecný 
formulár tvorí prílohu tohto štatútu a jeho súčasťou sú povinné prílohy uvedené v odseku 2.” 
 
3. § 4 ods. 2) štatútu znie takto:  

 

“Okrem vypísaného formulára žiadosti je potrebné každú žiadosť doplniť o povinné prílohy:  

 
a) kópia originálu stanov, resp. štatútu organizácie opatrená pečiatkou MV SR; prípadne iný 

doklad preukazujúci vznik právnickej osoby, 
b) kópia dokladu o pridelení IČO a DIČ, IČ DPH 
c) doklad o menovaní štatutárneho zástupcu právnickej osoby, 
d) kópia zmluvy o bežnom účte zriadenom pre účely prijatia dotácií,  
e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že ku dňu podania žiadosti spĺňa podmienky podľa § 1 bod 2 

tohto štatútu, - je súčasťou tlačiva žiadosti 
f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že projekt, na realizáciu ktorého žiada poskytnutie dotácie 

z grantového programu, nie je podporený z iných finančných prostriedkov rozpočtu hlavného 
mesta , je súčasťou tlačiva žiadosti 

g) stručné zhrnutie projektu v tabuľkovom spracovaní – je súčasťou tlačiva žiadosti.“ 
 
4. § 4 ods. 3) štatútu znie takto: 

 
“Žiadateľ doručí kompletnú žiadosť hlavnému mestu do termínu uzávierky, t. j. do 31.12. príslušného 
roka pre projekty, ktoré budú realizované v nasledujúcom kalendárnom roku. Rozhodujúcou bude 
poštová pečiatka, resp. pečiatka podateľne magistrátu, ktorá musí byť v termíne uzávierky. Žiadosti 
s oneskoreným dátumom budú automaticky vyradené tajomníčkou komisie, pričom žiadateľom i 
komisii bude ich vyradenie oznámené pred zasadnutím komisie.“ 
 
5. § 7 ods. 1) štatútu znie takto: 

 
“Žiadosti v jednom exemplári na predpísanom formulári podľa § 4 ods. 1 tohto štatútu spolu 
s požadovanými povinnými prílohami sa adresujú na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 
oddelenie kultúry, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava a súčasne sa zasielajú 
aj e-mailom vo formáte .pdf na adresu granty.ars@bratislava.sk v termíne uzávierky. Rozhodujúcim 
dátumom je poštová pečiatka, resp. pečiatka podateľne magistrátu. Žiadosti zaslané po termíne 
uzávierky budú automaticky tajomníčkou grantového programu vyradené.“ 
 
6. § 8 ods. 2) štatútu znie takto: 

 
“Odborná hodnotiaca komisia sa zriaďuje ako poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie 
projektov a navrhovanie ich podpory v súlade s platnou legislatívou. Členov odbornej hodnotiacej 
komisie menuje primátor hlavného mesta po prerokovaní zoznamu navrhovaných hodnotiteľov 
v komisii pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva mestského zastupiteľstva (ďalej len 
„komisia kultúry“).“ 

http://www.bratislava.sk/
mailto:granty.ars@bratislava.sk


 

 

 
7. § 8 ods. 5) štatútu znie takto: 

 
“Počet členov a zloženie hodnotiacej komisie odporučí primátorovi komisia kultúry na základe 
výberu z predložených návrhov gestorského oddelenia. Komisia kultúry zároveň uskutoční výber 
potrebného počtu hodnotiteľov, pričom potrebný počet hodnotiteľov navrhne oddelenie kultúry na 
základe prijatých žiadostí.“ 
 
8. § 9 štatútu znie takto: 

 
Kritériá hodnotenia predkladaných projektov 
 
Projekty sa posudzujú na základe týchto kritérií hodnotenia: 
 

a) súlad projektu s účelom grantového programu (0-5 bodov) 
b) definovanie cieľa realizácie aktivity, na ktorú žiada príspevok (0-10 bodov) 
c) definovanie cieľovej skupiny, pre ktorú je aktivita určená (0-5 bodov) 
d) prínos projektu, jeho jedinečnosť (0-20 bodov) 
e) deklarovanie spôsobilosti realizačne zabezpečiť aktivitu (0-5 bodov)  
f) reálnosť rozpočtu a jasné zadefinovanie požiadaviek na poskytovateľa (0-5 bodov).  

 
9. § 10 ods. 2) štatútu znie takto: 
 
“Každý projekt hodnotia nezávisle od seba dvaja členovia odbornej hodnotiacej komisie. Člen 
odbornej hodnotiacej komisie pridelí projektu maximálne 50 bodov aj so zdôvodnením (podľa 
váhových kritérií v § 9 štatútu). Celkové hodnotenie projektu sa vypočíta ako súčet číselných 
vyhodnotení. Pre projekty, ktoré dosiahli 70% a viac z maximálneho bodového hodnotenia, priradia 
uvedení členovia komisie odporúčanú výšku dotácie aj s písomným zdôvodnením prideleného počtu 
bodov. Pridelené počty bodov za každý hodnotený projekt budú po zasadnutí odbornej hodnotiacej 
komisie a po spracovaní výsledkov tajomníčkou komisie zverejnené na webovej stránke mesta 
https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-ars-bratislavensis, pričom tajomníčka komisie žiadateľov 
o dotáciu upozorní o zverejnení výsledkov prostredníctvom e-mailu.“ 
 
10. § 12 ods. 2) štatútu znie takto: 
 
“Prijímateľ dotácie grantového programu vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie na grantový 
program do 60 dní po ukončení projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do 5. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka.“  
 
11. § 15 ods. 2) štatútu znie takto: 

 
“Tajomník grantovej komisie bez zbytočného odkladu e-mailom informuje žiadateľa o pridelení 
dotácie.“ 
 
12. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania primátorom hlavného mesta. 
 
 
V Bratislave dňa 22.05.2019 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.  
                  primátor 

https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-ars-bratislavensis

