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Zamestnanecký grantový program 2020 

 

Angažovanosť zamestnancov skupiny ZSE je dlhodobo jedným z pilierov aktivít v rámci spoločenskej 

zodpovednosti. Nielen otvorené grantové programy a  partnerstvá, ale úsilie a iniciatíva našich kolegov nám 

pomáhajú prispievať k zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijeme a v ktorom naša spoločnosť pôsobí. Už 15 

rokov sa dobrovoľníci z radov zamestnancov zapájajú do projektov s cieľom prinášať pozitívnu a viditeľnú 

zmenu. Aby sme ich v tomto úsilí povzbudili či umožnili pokračovať, vyhlasuje Nadácia ZSE už štvrtý ročník 

Zamestnaneckého grantového programu, ktorý má takisto ambíciu podporovať komunitné 

a verejnoprospešné aktivity zamestnancov.  Program je zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít tých 

zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem angažovať sa v prospech 

svojej komunity. Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch, opätovne bude možné v programe získať 

podporu na športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v západoslovenskom regióne. 

Podmienkou získania finančného príspevku z programu je aktívne zapojenie zamestnanca do realizácie 

aktivít projektu.  

 

O podporu z programu sa môžu uchádzať: 

• mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, 

neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví) 

• školy a školské zariadenia 

• obce a mestá 

• kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...) 

• športové kluby 

Jeden subjekt môže v programe predložiť len jeden projekt. 

 

V programe môžu byť podporené nasledovné typy projekty: 

• verejnoprospešné projekty, zamerané na zlepšenie prostredia, projekty revitalizácie detských ihrísk, 

úpravy vonkajšieho prostredia v obci, obnovy turistických chodníkov a značenia, opravy historických 

objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu, ochrany životného prostredia alebo iné komunitné 

projekty; 

• vzdelávacie projekty, projekty zamerané na zlepšenie kvality vyučovania na školách, spolupráca 

zamestnanca s vybranou materskou, základnou alebo strednou školou, podpora voľnočasových 

aktivít miestnych organizácií, klubov alebo centier voľného času;  

• športové projekty, realizované v spolupráci s miestnym športovým klubom na zlepšenie podmienok 

športovania detí a mládeže. 

 

V programe nebudú podporené:  

• projekty, ktoré slúžia len jednému človeku alebo malej skupine ľudí  

• študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty  

• budovanie infraštruktúry (kanalizácia, plynofikácia a iné)  

• rekonštrukcie  budov  (napr.  výmena  okien,  podláh,  oprava  strechy,  oprava  sociálnych zariadení 

a pod.) 

• zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb 
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• samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu verejnoprospešné aktivity  

• spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy 

 

Odporúčanie zamestnanca  

O podporu zo Zamestnaneckého grantového programu sa môže uchádzať len projekt, ktorý bude odporúčaný 

zo strany zamestnanca skupiny ZSE. Predkladateľom projektu je subjekt oprávnený uchádzať sa o podporu 

z programu (mimovládna organizácia, miestny úrad, škola,...). Predkladateľ uvedie v projekte meno a KID 

zamestnanca a opíše, akým spôsobom sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.  

 

Výška grantu  

Na podporu projektov v štvrtom ročníku Zamestnaneckého grantového programu je vyčlenená celková suma 

vo výške 70 000 eur. V aktuálnom ročníku programu bude možné na jeden projekt získať podporu do výšky 

700 eur.  

 

Zamestnanec skupiny ZSE sa musia priamo aktívne podieľať na samotnej realizácii projektu, či už formou 

odpracovaných dobrovoľníckych hodín alebo poskytnutím odborných konzultácií atď. Jeden žiadateľ môže 

predložiť len jeden projekt.  

 

Časový harmonogram 

3. február 2020 Vyhlásenie grantového programu  

3. marec 2020 o 24:00  Uzávierka pre prijímanie žiadostí  

4. marec – 24. marec 2020  Hodnotenie projektov  

25. marec 2019  Oznámenie výsledkov grantového programu  

26. marec – 30. november 2020  Realizácia projektov  

30. november 2020  Záverečné správy a vyúčtovanie podporených 

projektov 

 

Podmienky predkladania projektov 

Projekty je možné predkladať len prostredníctvom online formuláru. Vyplnenie online formuláru je 

jednoduché. Kliknite na www.nadaciazse.sk a postupujte podľa nasledovných krokov: 

KROK 1. Registrujte sa (v pravom hornom rohu). Registráciu je potrebné vyplniť len raz, na jej základe bude 

na zaregistrovanú e-mailovú adresu odoslaný e-mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak sa vám e-mail nezobrazil 

v prijatej pošte, skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty/spam. Registrácia na stránke je potrebná aj 

v prípade, že ste sa o podporu z programu uchádzali v predchádzajúcich ročníkoch programu. V aktuálnom 

ročníku programu je potrebné si zvoliť nové prihlasovacie meno aj heslo. Nezabudnite si ich zapamätať :)  

KROK 2. Prihláste sa do formulára svojimi prihlasovacími údajmi. 

KROK 3. Vyplňte a odošlite formulár.  

Na prácu s online formulárom odporúčame používať internetové prehliadače Mozilla Firefox a Google 

Chrome. Prehliadač Internet Explorer nemusí podporovať všetky funkcie formulára. 

Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky, resp. 

do odoslania svojej žiadosti. Po dátume uzávierky, resp. po odoslaní vašej žiadosti si budete môcť svoj 

projekt už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien. 

http://www.nadaciazse.sk/
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K projektu je potrebné doložiť kópie nasledovných príloh:  

1. Štatút, zriaďovaciu listinu alebo stanovy organizácie 

2. Potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu 

3. Doklad o pridelení IČO 

4. Zmluva o vedení bankového účtu alebo hlavička výpisu bankového účtu, na ktorý môže 

predkladateľ/organizácia prijímať finančné dary 

Naskenované dokumenty je potrebné priložiť priamo do online formuláru. Povinné prílohy je potrebné 

predložiť aj v prípade, že ste ich už predkladali v predchádzajúcich ročníkoch programu. 

 

Uzávierka prijímania projektov 

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke 

www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 3.3.2020 do 23:59. 

 

Bližšie informácie a konzultácie k programu poskytne v pracovných dňoch Erika Škultétyová e-mailom: 

nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093. Oprávnenosť projektového zámeru a jeho vypracovanie 

je potrebné konzultovať ešte pred finálnym odoslaním formuláru.  

 

Hodnotenie projektov  

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia termín 

uzávierky, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo nebudú spĺňať tematické zameranie projektu.  

Projekty bude hodnotiť nezávislá komisia. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:  

✓ dobrovoľnícka práca – predkladateľ projektu prispieva do projektu vlastnou dobrovoľníckou prácou;  

✓ aktívne zapojenie zamestnanca – v projekte je jasne uvedené, akým spôsobom bude zamestnanec 

skupiny ZSE participovať na realizácii aktivít 

✓ realizovateľnosť projektu – projekt je realizovateľný, postavený na reálnych cieľoch, predkladateľ 

projektu je zároveň aj jeho realizátorom; 

✓ finančná efektívnosť projektu – rozpočet projektu je zvolený efektívne a každá položka rozpočtu súvisí 

s reálnymi aktivitami projektu a napĺňaním jeho cieľov.  

 

Realizácia projektov  

Nadácia ZSE uzavrie s podporenými subjektmi Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku, v ktorej budú 

okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:  

• príjemca predloží spolu so záverečnou správou kópie účtovných dokladov,  

• súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, 

kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely.  

 

http://www.nadaciazse.sk/
mailto:nadaciazse@zse.sk

