
 

                                
 
          

 
 
                                                                                               
     

DOBRÝ SUSED 2022 
 

4. ročník otvoreného grantového programu pre Bratislavu a okolie 
 

Ako  môžete na váš projekt  získať podporu a ako ho prihlásiť do programu 
 
 
Máte nápad, ktorý vo vašej obci alebo mestskej časti zlepší spolunažívanie a dobré medziľudské 
vzťahy, obohatí kultúrny, športový alebo komunitný život či skvalitní verejný priestor?   
 
Máte chuť postarať sa o historicky, spoločensky alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, či zorganizovať podujatie 
pre verejnosť? Chcete, aby miesto prilákalo viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho chcete dať do 
poriadku a sprístupniť verejnosti?  
 
Ak áno, prihláste sa so svojím projektom do 4. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 
a Nadácie Ekopolis s názvom Dobrý sused. V tomto ročníku programu bude medzi najlepšie projekty 
rozdelená suma 30 000 eur.  
 

Cieľ programu 

 

Grantový program Dobrý sused je zameraný na podporu spolupráce aktívnych občanov, udržovanie 
a rozvoj dobrých susedských vzťahov na lokálnej úrovni v mestských častiach Bratislavy v okolí rafinérie 
Slovnaft a v priľahlých obciach. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev 
samospráv, školských zariadení a občianskych združení na lokálnej úrovni.  

Program podporuje napĺňanie a trvalú starostlivosť o potreby miestnych komunít v oblasti sociálneho, 
kultúrneho a komunitného rozvoja.  
 

Cieľové územia 
 
Program je primárne určený pre obyvateľov nasledujúcich mestských častí Bratislavy: Ružinov, Vrakuňa, 
Podunajské Biskupice a obce Rovinka. 
 
Ide o presne vymedzené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí Bratislavy (verejné 
parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, trasy pre nemotorovú dopravu, historicky 
a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a iné 
verejné alebo verejnosťou využívané priestory).  
 

Grantový program podporuje 
 

• sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít,  

• organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov  
na lokálnej úrovni,    

• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce spoločné trávenie voľného času,  

• budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod., 

• podpora inovatívnych, netradičných aktivít zameraných na naplnenie cieľov programu,  

• výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých 
porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov,  

• podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond,  

• vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné,  
školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre 



 

                                
 
          

 
 
                                                                                               
     

potreby produkčných alebo okrasných záhrad alebo malých vodných prvkov. 
 

Kto môže žiadať o grant 
 

• registrované mimovládne neziskové organizácie, 

• základné, stredné a materské školy a školské organizácie, 

• centrá voľného času a komunitné centrá, 

• vyššie uvedené mestské časti a obce. 
 

Podmienky pridelenia grantu  
 
Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

• do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej 
práce, aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu, 

• žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (finančne min. 20 % z celkového rozpočtu, alebo 
materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje 
dobrovoľná práca, 

• územie musí byť vo verejnom vlastníctve a/alebo prístupné širokej verejnosti,  

• premyslené a efektívne následné využívanie výsledkov projektu, 

• vyvážený a realistický rozpočet odrážajúci konkrétne ciele a aktivity, 

• písomný súhlas/vyjadrenie vlastníka, alebo správcu pozemku s realizáciou projektu, 

• zabezpečenie následnej starostlivosti. 
 

Realizácia podporených projektov  
 
Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu. 
 

Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu: 
 

• výsadbový materiál a pomocný materiál na výsadbu, 

• predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, oprava – nákup/výroba týchto prvkov v súlade 
s kultúrno-spoločenským a sociálnym zámerom projektu,  

• materiál, náradie a iné potreby, 

• náklady na dopravu, cestovné (maximálne 10% z požadovanej sumy), 

• produkčné náklady na zabezpečenie organizovaných podujatí, 

• kampane, náklady na mediálnu propagáciu a výstupy projektu (maximálne 10% z požadovanej sumy), 

• bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu projektu. (maximálne 
10% z požadovanej sumy) 

 

Prostriedky grantu nie je možné použiť na:  
 

• výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene, (jednoročných  
a dvojročných rastlín), kultivary neschopné rozmnožovania, mobilnú zeleň. 

• nákup chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farebnej  
mulčovacej kôry, 

• neodbúrateľné geotextílie a iné plastové prvky zabraňujúce rast zelene, 

• mzdové náklady, 

• výkup pozemkov, 

• následnú pravidelnú údržbu realizovaného projektu, 

• náhradné výsadby podľa  § 48 zákona 543 o ochrane prírody a krajiny z roku 2002, 
 



 

                                
 
          

 
 
                                                                                               
     

Výška grantu 
 
Grantový program má otvorený charakter a žiadosť je možné zaslať kedykoľvek počas roka. O podpore 
projektov sa rozhoduje do 1 mesiaca od podania žiadosti.  
 
Grant môže byť poskytnutý vo výške maximálne 4 000 eur na jeden projekt. Pri zostavovaní rozpočtu, 
ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.  
 
Na udelenie grantu neexistuje právny nárok a proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. 
 

Žiadosť - podrobný opis projektu 

(štruktúra textovej časti)  
 
Opis projektu musí obsahovať 
 

• Praktické odôvodnenie vami navrhovaného riešenia. 

• Opis cieľového stavu a funkcie územia po realizácii projektu.  

• K jednotlivým aktivitám uveďte, kto bude za ne zodpovedný a ako budú realizované (napr.  
dobrovoľníckou prácou, na zákazku, bezplatné/platené, ...).  

• Spolupracovníkov, partnerov organizácií a odhadovaný počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách 
projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, seniori, športovci atď.). 

• Spôsob, akým bude zabezpečená následná starostlivosť aj po skončení realizácie (údržba priestoru,  
jeho využívanie a podobne). 

• Spôsob prezentácie projektu a aktivít (ako chcete so zámerom oboznámiť verejnosť v lokalite),             
fotodokumentácia. 
 

Odporúčania:  
 

• Sústreďte sa hlavne na samotný spôsob realizácie projektu (na opis konkrétnej spolupráce partnerov 
/podporovateľov /občanov na lokálnej úrovni /samosprávy /školských zariadení...).  

• Sústreďte sa na zaujímavé nápady, originalitu riešenia, ale aj na jeho jednoduchosť a na estetickú  
stránku, či sa hodí do daného prostredia, aby riešenie nenarušilo tzv. „Genius loci“.  

• Pri výsadbe stromov a kríkov odporúčame uprednostniť pôvodné rastlinné druhy, ktoré sú pre región 
typické a tradičné.  

• Výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi - dendrológmi, arboristami,  odborníkom. 
 

Prílohy úplnej žiadosti:  
 

• Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci (uveďte konkrétne príklady  
spolupráce, konkrétne aktivity podpory). 

• Vyhlásenie školy o účasti na projekte s opisom konkrétnych aktivít (LEN, ak je škola partnerom  
projektu). 

• Doklad preukazujúci súhlas vlastníka (nájomcu, správcu) pozemku s aktivitami.  

• Súhlas správcu vodného toku v prípadoch, kedy to vyžaduje Zákon o vodách (zákon 364 / z roku 
2004)  Súhlas je potrebný len v prípade pokiaľ sa projekt realizuje na vodnom toku, v jeho okolí, 
ochrannom pásme.) 

• Fotografie súčasného stavu lokality z ktorých je možné si spraviť dobrú predstavu o mieste kde 
má byť projekt realizovaný. Nákres, plán, alebo vizualizácia navrhovaného riešenia či výsadby.  

• Presné umiestnenie, druh, počet a veľkosť drevín, resp. výsadbový plán. 

 



 

                                
 
          

 
 
                                                                                               
     

Ako zaregistrovať žiadosť o grant a ako sa žiadosti hodnotia 
 
Pri príprave žiadosti odporúčame podrobne sa oboznámiť s dokumentom  Propozície programu Dobrý 
sused.  
Žiadateľ vyplnení formulár grantového programu Dobrý sused v elektronickej  forme.  
Formulár nájdete na www.ekopolis.sk alebo www.slovnaftludom.sk.  
Prosíme vás tiež, aby ste neposielali nevyžiadané prílohy (stanovy OZ, stanoviská úradov a pod.).  
Žiadosti sa hodnotia v takom poradí, v akom boli zaregistrované. 
 
Pred odoslaním žiadosti o grant, prosím, konzultujte vami pripravovaný projekt s manažérkou grantového 
programu z Nadácie Ekopolis. Dohodnite si konzultáciu, radi vám s prípravou projektu poradíme. 
 
Kontaktná osoba:  
Ľubica Štúberová, email: stuberova@ekopolis.sk, tel. 048/470 10 96 alebo 0902 526 755. 
 
Po vyhodnotení žiadostí (hodnotenie vykoná  Nadácia Ekopolis a Slovnaft) budú žiadatelia oboznámení 
s výsledkom. Žiadosti s najlepším hodnotením budú finančne podporené. Žiadosti sa hodnotia podľa 
podmienok na udelenie grantu, uvedených vyššie.   
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri hodnotení a výbere projektov zohľadniť názor širokej verejnosti.  
 
Dôležité termíny grantového programu Dobrý sused  
 

• Vyhlásenie 4. ročníka grantového programu Dobrý sused - máj  2022. 

• Grantový program je otvorený od mája 2022 do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 
30 000 eur. 

• Projekty podporené v tomto ročníku programu musia byť zrealizované, ukončené a vyúčtované  
do  6 mesiacov od schválenia grantu. 
 

 
Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu. 
#SpoluDokazemeVela 

       Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.  

https://www.ekopolis.sk/engine/wp-content/uploads/2018/10/DS-21_Propoz%C3%ADcie-grantov%C3%A9ho-programu.pdf
https://www.ekopolis.sk/engine/wp-content/uploads/2018/10/DS-21_Propoz%C3%ADcie-grantov%C3%A9ho-programu.pdf
http://www.ekopolis.sk/
http://www.slovnaftludom.sk/
mailto:stuberova@ekopolis.sk

