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Výzva na predkladanie projektov  

v grantovom programe pre zamestnancov 

#mamnato  
 

Cieľ grantového programu 

Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava (ďalej len „Nadácia SLSP“), 

vyhlasuje zamestnanecký grantový program pre rok 2019 pod názvom #mamnato. Cieľom 

programu je prispieť k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu.  

 
Grantový program je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja 

hrdinovia lokálnych komunít prepojení na neziskovú organizáciu, s ktorou spolupracujú. V rámci 

grantového programu Nadácia rozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 50 000 eur.  

 
Zámerom je nájsť hrdinov ─ aktívne angažované osobnosti v regiónoch Slovenska, ktoré v rámci 

svojho pôsobenia v iniciatívach či inovatívnych programoch neziskových organizácií výrazne 

prispievajú k skvalitňovaniu života v lokálnej komunite, a tým prispievajú k pretváraniu našej krajiny. 

 

Nominujte vášho hrdinu a predložte projekt spolu s ním projekt, ktorý by ste chceli realizovať 

v termíne od 1. 3. do 31. 10. 2019 v zmysle podmienok grantového programu 

PODMIENKY GRANTOVÉHO PROGRAMU 
 
Lokálny hrdina 
 
Kto ním môže byť? 
Zamestnanec Slovenskej sporiteľne (ďalej SLSP), alebo dcérskej spoločnosti SLSP, alebo niekto z jeho 

najbližších rodinných príslušníkov (manžel/manželka, syn/dcéra nad 18 rokov), ktorý spĺňa tieto 

kritériá: 

 je lokálne známa osobnosť v komunite, v ktorej pôsobí; 

 je pozitívnym príkladom, inšpiruje mladých ľudí; 

 je motivátorom k pozitívnym zmenám vo svojej komunite; 

 má inovatívny, moderný prístup k progresívnym aktivitám vo svojom okolí; 

 aktivizuje a zapája ďalších ľudí do skvalitňovania života; 

 nie je politicky aktívna osobnosť, ani na lokálnej úrovni; 

 je aktívne prepojený s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva verejnoprospešné aktivity, 
pričom nemusí byť jej zamestnancom. 
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Kto ho môže nominovať? 
Zamestnanec SLSP alebo dcérskej spoločnosti SLSP, môže nominovať: 

 seba, 

 iného zamestnanca SLSP alebo dcérskej spoločnosti SLSP, 

 svojho najbližšieho rodinného príslušníka (manžel/manželka, syn/dcéra nad 18 rokov). 
 
Zamestnanec SLSP, resp. dcérskej spoločnosti, ktorý je nominovaný alebo nominuje, nie je vo 
výpovednej dobe, nedal alebo neobdržal výpoveď, resp. nepožiadal alebo už sa nedohodol so SLSP 
resp. dcérskou spoločnosťou na skončení pracovného pomeru, resp. jeho pracovný pomer nekončí 
uplynutím doby určitej ku dňu 30. 11. 2018. 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne si vyhradzuje právo neposkytnúť finančnú podporu projektu, ak v čase 
jeho realizácie v roku 2019 nebude nominovaný hrdina v pracovnom pomere so SLSP, resp. dcérskou 
spoločnosťou SLSP. 

 
Organizácia, ktorej lokálny hrdina pomáha  
 
Do projektového zámeru je potrebné uviesť organizáciu, s ktorou je hrdina úzko prepojený a ktorá 
bude realizátorom projektu.  
 
Môže to byť občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, účelové zariadenie cirkvi, 
neinvestičný fond, záujmové združenie právnických osôb, škola, mesto, obec alebo centrum 
voľného času. Neformálne skupiny bez právnej subjektivity nemôžu byť podporené. 
 

Projekt, ktorý pomôže zmeniť Slovensko 

 
Projekt musí byť zameraný na jednu z oblastí: 

 rozvoj komunity – verejnoprospešné projekty so zameraním na vzdelávanie alebo kultúru; 

 ochrana životného prostredia; 

 aktívne využitie voľného času. 
 
Výsledky projektu 

 projekt prispieva k tomu, aby Slovensko bolo modernou a zodpovednou krajinou; 

 predstavuje pozitívny spoločenský dopad udržateľného charakteru v danej lokalite a cieľovej 
skupine; 

 prispieva k skvalitneniu života v komunite.  
 
Piliere projektu 
Projekt zahŕňa 3 hlavné piliere ─ a to: inovatívnosť, zodpovednosť a komunita. 
 

Inovatívnosť 

 využívanie iných spôsobov a metód ako doteraz;  

 využívanie aktuálnych trendov a techník; 

 originálnosť; 

 kreatívne riešenia. 
 

Zodpovednosť 

 prehlbovanie zodpovednosti;  
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 prispievanie k skvalitňovaniu života ľudí okolo seba; 

 angažovanosť; 

 udržateľnosť projektu. 
 

Komunita 

 realizácia aktivít v prospech komunity; 

 úžitok pre komunitu; 

 aktivizovanie ľudí s dôrazom na mladých; 

 rozširovanie spolupráce.  

 

Výška grantu  

Nadácia SLSP poskytne v tomto programe granty vo výške 5 000 eur na projekt, spolu bude 

podporených 10 projektov v celkovej výške 50 000 eur.  

 
Časový harmonogram 
 
24. 7. 2018   informácia o zamestnaneckom grantovom programe 

7. 8. ─ 24. 9. 2018  prihlasovanie projektov 

25. 9.  ─ 15. 10. 2018   1.fáza hodnotenia projektov  

16. 10. ─ 23. 11. 2018   2. fáza hodnotenia projektov – užší výber  

5. 12. 2018  vyhlásenie výsledkov na infoportáli a na webovej stránke grantového 

programu 

1. 1. ─ 28. 2. 2019  finalizácia projektov a zmluvný proces 

1. 3. ─ 31. 10. 2019  realizácia projektov 

do 31. 10. 2019   podanie záverečnej správy vrátane vyúčtovania 

Podávanie projektov 
Projekty sa podávajú výlučne elektronicky. Na webovej stránke grantového programu 

www.mamnato.sk/zamestnanci/grant treba vyplniť on-line formulár. Iné formy žiadostí nebudú 

akceptované.  

 

 Pred podaním projektu sa oboznámte so Všeobecnými grantovými pravidlami Nadácie 

Slovenskej sporiteľne a Informáciami o spracúvaní osobných údajov. 

Všetky oprávnené projekty budú zverejnené v skrátenej forme (fotografia, informácia o hrdinovi, 

organizácia, popis projektu) interne v sieti SLSP do 5 pracovných dní od podania projektu.  

Projekty, ktoré nespĺňajú niektoré z podmienok grantového programu, budú vyhodnotené ako 

neoprávnené. Žiadatelia budú vyrozumení e-mailom a ich žiadosti nebudú zverejnené. 

https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/nadacia/documents/nadacia-SLSP-vseobecne-grantove-pravidla.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/nadacia/documents/nadacia-SLSP-vseobecne-grantove-pravidla.pdf
https://www.slsp.sk/content/dam/sk/slsp/nadacia/documents/nadacia-SLSP-ochrana-osobnych-udajov-vyhlasenie-na-web.pdf
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Jedna organizácia môže prihlásiť len jeden projekt, v ktorom je nominovaný jeden hrdina. V prípade 

viacnásobného nominovania jedného hrdinu, bude akceptovaná tá žiadosť, ktorá bola podaná ako 

prvá. Ostatné nebudú zaradené do hodnotenia.  

Zamestnanec sa môže zapojiť len do jedného grantového programu #mamnato, buď do interného 

alebo do externého. 

Projekt je potrebné pred odoslaním dôkladne skontrolovať, či spĺňa všetky náležitosti. Po odoslaní 

projektu dodatočné opravy nie sú možné. 

Povinné prílohy 

 fotografia nominovaného hrdinu (fotografie, ktoré nezobrazujú hrdinu, nebudú akceptované); 

 vlastnoručne podpísaný informovaný súhlas nominovaného hrdinu; 

 informovaný súhlas podpísaný štatutárom organizácie, ktorá bude projekt realizovať. 
 

Oba informované súhlasy na vyplnenie je nutné stiahnuť z webovej stránky grantového programu 

#mamnato pri vypĺňaní elektronického formulára projektu. Po ich vyplnení a podpise je potrebné 

naskenované ich vložiť do elektronického formulára. Iné formy informovaného súhlasu nebudú 

akceptované.  
 

Tieto povinné súčasti je potrebné nahrať do elektronického formulára pri podávaní projektu.  

Povolené formáty: PDF, JPG, GIF, PNG. 

 

Hodnotenie projektov  

 

Z  hodnotenia budú vylúčené projekty, ktoré: 

 predloží neoprávnený subjekt; 

 nebudú spĺňať tematické zameranie a podmienky grantového programu; 

 nie sú verejnoprospešného charakteru; 

 sú zamerané na jednorazové podujatia (jarmoky, oslavy výročí, folklórne a iné slávnosti, 
koncerty a pod.); 

 sú z oblasti zdravotníctva so zameraním na podporu zdravotníckych služieb; 

 sú zamerané na financovanie infraštruktúry – cesty, chodníky a pod; 

 prinášajú prospech pre úzku skupinu obyvateľov; 

 nebudú obsahovať vyššie uvedené povinné súčasti;  

 sú v rozpore s víziou, hodnotami a stratégiou nadácie; 

 sú politicky motivované. 
 

Všetky oprávnené projekty vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:  

 projekt má dlhodobý prínos pre komunitu; 

 projekt je inovatívny; 

 projekt prehlbuje zodpovednosť členov komunity;  

 vysoká miera angažovanosti lokálneho hrdinu v komunite; 

 projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané 
výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;  

 rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.  
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Neoprávnené výdavky 

 

Z grantu nie je možné hradiť: 

 cestovné náklady, ktoré nesúvisia priamo s realizáciou projektu; 

 prevádzkové náklady organizácie (nájomné, energie, telefóny a pod.); 

 odmenu pre externé agentúry alebo sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu 
alebo spracovanie správy projektu; 

 bankové poplatky. 
 

Ak v prípade udelenia grantu z jeho vyúčtovania vyplynie, že peniaze z grantu neboli využité 

efektívne, Nadácia SLSP má právo požadovať jeho vrátenie v čiastočnej alebo plnej výške. * 

 

* Organizácia a ňou nominovaný hrdina nemajú právny nárok na grant a nie je možné vymáhať ho súdnou 

cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení podmienok udelenia grantu rozhodne o ďalšom postupe 

Nadácia SLSP, ktorá si súčasne vyhradzuje právo v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre získanie grantu 

zmeniť Podmienky grantového programu. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby, 

týkajúcej sa riadneho usporiadania grantového programu, Nadácia SLSP si vyhradzuje právo tento grantový 

program ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať 

účasť na grantovom programe tým účastníkom, ktorí sa ho zúčastňujú v rozpore s dobrými mravmi alebo v 

rozpore s touto grantovou výzvou, resp. so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Kontakt 

 

Michaela Kučová  

koordinátorka grantového programu #mamnato 

info@mamnato.sk 

0904 519 344 ─ v pracovných dňoch v čase od 13:00 do 17:00 h  
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