
 
 
Najčastejšie kladené otázky (FAQ) 
  

 Minulý rok (2021) mi bola poskytnutá dotácia z grantovej schémy mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, mám v tomto roku 2022 nárok na poskytnutie dotácie 

z grantovej schémy neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o.?  
 
V zmysle článku 3 ods. 3 Internej smernice č. 01/2022, o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o. zo dňa 26.01.2022 (ďalej len 
„Interná smernica): „Oprávneným žiadateľom nemôže byť osoba, ktorej bola na ten istý 
účel poskytnutá dotácia z grantovej schémy mestskej časti.“ Interná smernica upravuje 
účel poskytnutia dotácie, avšak neupravuje ďalšie podmienky (obdobie poskytnutia, 
výška poskytnutia a pod). Vzhľadom na to uvádzame, že o poskytnutie dotácie 
z grantovej schémy neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. môžete žiadať v tom 
prípade, ak Vám v danom roku (na rovnaký účel) nebola poskytnutá dotácia z grantovej 
schémy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ak ste teda (na rovnaký účel) dostali 
dotáciu z grantovej schémy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2021, v roku 
2022 môžete žiadať o poskytnutie dotácie z grantovej schémy neziskovej 
organizácie Dobrý dom, n.o. Pokiaľ ste však (na rovnaký účel) dostali dotáciu 
z grantovej schémy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2022, dotácia 
z grantovej schémy neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. Vám už v roku 2022 
nemôže byť poskytnutá.  
Pripomíname, že v zmysle článku 3 ods. 7 Internej smernice na poskytnutie dotácie 
nie je právny nárok. 
 

 Medzi neoprávnenými výdavkami sú v rámci vašej dotačnej schémy náklady na 
mzdy, platy. Patria medzi oprávnené výdavky náklady na honoráre/odmeny pre 
umelcov, lektorov? 

 
Za neoprávnené výdavky v zmysle čl. 2 písm. n bod vii Internej smernice neziskovej 
organizácie Dobrý dom, n. o. sa pokladajú náklady na mzdu predovšetkým v zmysle § 
118 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce resp. náklady na platy napr. 
v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Odmena, ktorá je však účelovo viazaná a najčastejšie vyplácaná ako honorár alebo 
jednorazovo, pričom prináleží osobe napríklad v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon, však nie je zaradená medzi neoprávnené výdavky, a je preto 
možné zahrnúť ju ako oprávnené výdavky do žiadosti o udelenie dotácie z dotačnej 
schémy neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o. 
 

 Sú cestovné náklady oprávnené výdavky projektu?  

 
Áno, cestovné náklady (lístky za mestskú hromadnú dopravu (MHD), lístky na 
autobus, vlak, výdavky na letenku a pod.) a náklady na pohonné hmoty sa 
podkladajú za oprávnené výdavky. Avšak, ako je uvedené v čl. 2 písm. n bod xii 
Internej smernice neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o. tzv. diéty v zmysle zákona 
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách sa nepokladajú za oprávnené výdavky.  

 
 Patria medzi oprávnené náklady propagácia v médiách, plagáty, zborníky?  

 
V zmysle čl. 2 písm. n bod xiv Internej smernice neziskovej organizácie Dobrý dom, n. 
o., neoprávneným výdavkom sa rozumie aj „propagácia“. Propagáciou ako 
neoprávneným výdavkom na účely dotačnej schémy možno rozumieť vlastný 



marketing, reklamu, propagáciu, ktorej cieľom je informovať ohľadom vlastnej 
činnosti, nastávajúcej udalosti a pod.  
Za propagáciu ako neoprávnený výdavok v zmysle Internej smernice sa však 
nepokladajú výdavky na vyhotovenie publikácií a zborníkov, ktoré (spätne) 
informujú ohľadom zrealizovanej udalosti, projektu a pod.  

 
 


