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Opis udeľovania grantov  
 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne udeľuje granty v týchto oblastiach: vzdelávanie, sociálna pomoc, zdravie, 
kultúra, šport, tvorba a ochrana životného prostredia, veda a výskum, ochrana ľudských práv a podpora 
dobrovoľníckej činnosti; a to prostredníctvom grantových programov a partnerstiev. 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje informácie o grantových programoch prostredníctvom svojej 
webovej stránky www.nadaciaslsp.sk a interného infoportálu pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne. 

 

Každá grantová výzva obsahuje informácie: 

 popis a cieľ grantového programu, 
 kto sú oprávnení žiadatelia, 
 minimálna a maximálna výška grantu, 
 časový harmonogram grantového programu, 
 informácie o zasielaní projektov a povinných príloh, 
 spôsob hodnotenia projektov (kritériá), 
 informácie o zverejnení výsledkov, 
 kontakt na osobu zodpovednú za konzultácie. 

 
 
Všetci oprávnení žiadatelia o grant vypĺňajú online projektový formulár v podateľni nadácie. 
 
Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré sú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín 
uzávierky grantového programu, neobsahujú povinné prílohy alebo nespĺňajú tematické zameranie  
a kritériá grantového programu. 
 
V zmysle schválenej koncepcie nie je v možnostiach Nadácie Slovenskej sporiteľne podporovať žiadosti 
fyzických osôb. 
 
Projekty hodnotí odborná grantová komisia na základe kritérií stanovených v grantovej výzve, pričom 
každý grantový program má vlastnú komisiu.  
 
V súlade s nadačnou listinou podporu vybraných projektov do 7 000 eur schvaľuje špeciálna Hodnotiaca 
komisia Nadácie Slovenskej sporiteľne a podporu projektov nad 7 000 eur schvaľuje Správna rada 
Nadácie Slovenskej sporiteľne. 
 
Všetci žiadatelia sú vyrozumení o rozhodnutí Hodnotiacej komisie/Správnej rady najneskôr do 60 dní odo 
dňa podania projektu prostredníctvom elektronickej podateľne, pokiaľ nie je vo výzve uvedený iný časový 
harmonogram.  
 
So schválenými žiadateľmi Nadácia Slovenskej sporiteľne uzatvorí darovaciu zmluvu (Zmluva o poskytnutí 
peňažného daru) a zabezpečí prevod daru na účet obdarovaného. Podpisom darovacej zmluvy sa 
obdarovaný žiadateľ zaväzuje využiť financie podľa predloženého rozpočtu v projektovom zámere, ktorý 
tvorí prílohu darovacej zmluvy.  
 
Obdarovaný sa ďalej zaväzuje v dohodnutej lehote predložiť Nadácii Slovenskej sporiteľne záverečnú 
správu o priebehu a výsledkoch projektu. Zároveň musí žiadateľ predložiť kompletné vyúčtovanie 
použitia peňažného daru. Súčasťou záverečnej správy je fotodokumentácia podporeného projektu.  
V prípade, ak obdarovaný nepreukáže účelovosť použitia daru alebo jeho časti, je povinný dar vrátiť alebo 
jeho časť. 
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Cieľom Nadácie Slovenskej sporiteľne je podporovať verejno-prospešné projekty s pozitívnym dopadom 
na spoločnosť, a preto si nadácia vyhradzuje právo monitorovať podporené projekty. Vybrané projekty 
môžu byť monitorované aj osobnou návštevou zástupcami nadácie po vzájomnej dohode oboch strán. 
Na základe zistených nedostatkov nadácia môže pristúpiť k úprave darovacej zmluvy alebo plnenia 
vyplývajúceho z darovacej zmluvy.  
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytuje aj priamu podporu partnerským projektom mimo grantových 
výziev v súlade so stratégiou nadácie; a to prostredníctvom programov Partnerstvá (v prípade dlhodobej 
spolupráce) alebo Jednorazová pomoc.  


