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Názov projektu poskytovateľ výška požadovaného grantu/dotácie
maximálna možná 
výška grantu

vyhodnotenie úspešnosti

Ján Boťán Fond na podporu umenia
podané elektronicky 17.1.2020/poštou 
20.1.2020 (MsKS)

celkový rozpočet: 35020 EUR
požadované: 32320 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 2700 EUR

Max. 60 000€ , min. 5% 
spolufinancovanie

Úspešný 10000 EUR, kvôli
covidu sa projekt

nerealizoval, prostriedky
boli vrátené

Zlatá priadka – Šaľa 2020 
(49.ročník celoštátnej postupovej
súťaže a prehliadky súborov 
a sólistov divadla hraného deťmi

Ministerstvo kultúry SR žiadosť 
o poskytnutie dotácie program 5 Podpora
miestnej a regionálnej kultúry,
odoslané:  3.2.2020  (MsKS)

celkový rozpočet:21800 EUR
požadované: 17300 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 4500 EUR

min. 5% 
spolufinancovanie

Úspešný, schválená dotácia
v plnej výške 17300 EUR,

Vyhlasovateľ a odborný
garant „Zlatej priadky –

Šaľa 2020“ Národné
osvetové centrum
Bratislava zrušilo

oznamom dňa 1.10.2020
tohtoročnú prehliadku

prostriedky sa nečerpajú.
Šaliansky mlynár od Váhu Ministerstvo kultúry SR v rámci 

mimoriadnej výzvy programu 5 Podpora 
miestnej a regionálnej kultúry.
Odoslané: 10.2.2020 (MsKS)

celkový rozpočet: 61882 EUR
požadované: 40650 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 21232 EUR

min. 5% 
spolufinancovanie

Neúspešný - na základe
návrhu odbornej komisie,

ktorá posudzovala
predložené projekty nielen
v kontexte celkovej výšky

disponibilných finančných
prostriedkov účelovo
určených na podporu

v danom programe, ale aj
v kontexte kvality ostatných

predložených projektov
rozhodlo nepodporiť

predloženú žiadosť 
Viac kvetov v centre mesta Raiffeisen banka, program Gesto pre 

mesto, výzva v oblasti skvalitnenia 
prírodného a sociálneho prostredia
Odoslané online: 14.2.2020

celkový rozpočet: 1000,-EUR
požadovaná dotácia: 1000,-EUR
spolufinancovanie: 0,- EUR 

Max.1000 EUR Neúspešný po verejnom
hlasovaní

Koordinátor mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky, odbor 
mládeže, výzva na predkladanie žiadostí 
o dotáciu v rámci Programov pre mládež 
(Komunita mladých)č.
 komunita/D/1/2020
Odoslané elektronicky prostredníctvom 

Celkový rozpočet projektu: 17 791,36 
Eur
Požadovaná dotácia: 16011,44 Eur
Spolufinancovanie : 1779,92 Eur

Min.  10% 
spolufinancovanie

Neúspešný, komisia
MSVVaŠ  odporučila

neposkytnúť dotáciu pre
nízko definované

merateľné ukazovatele,
rozpočet nespĺňajúci

podmienky výzvy, nepočíta

1



dotačného systému a poštou 27.2.2020, sa so zapojením
neziskového sektora.

K uvedenému odôvodneniu
sme zaslali žiadosť

o vysvetlenie, ktoré sme
podložili argumentami. 

SafeCyckling –Bicyklujme sa 
spoločne bezpečne 
/Kerékpározzunk együtt 
biztonságosan (obstaranie 
mobilného dopravného ihriska, 2
workhopy, 3+3 návštevy 
družobných miest, vytvorenie 
učebnej pomôcky pre dopravnú 
výchovu) 

Fond malých projektov, Prioritná os 4 
Podpora cezhraničnej spolupráce 
orgánov verejnej správy a osôb žijúcich 
v pohraničnej oblasti, Mesto 
Šaľa=hlavný partner, Mesto Oroszlány 
partner s rozpočtom+ 1 partner z mesta 
Oroszlány bez rozpočtu ( Nadácia Szülők
és pedagógusok gyermekekért)
odoslané poštou 28.2.2020

celkový rozpočet: 49990,94 EUR
požadované: 42492,29 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 7498,65 EUR, 
v tom priamo mesto Šaľa ako vedúci 
partner má rozpočet: 
celkový rozpočet: 24992,52 EUR
požadované: 21243,63 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 3748,89 EUR, 

Max. rozpočet projektu 
50000 EUR, min. 
spolufinancovanie 15 %

Úspešný, schválený NFP
v plnej výške 42 492,29

EUR pre obe samosprávy

E-Sport – E-Sporttal határokon 
át/  E-šport – S E-športom cez 
hranice (vytvorenie E-šport 
klubu a jeho vybavenie hernými 
konzolami, IKT vybaveným + 2 
workshopy, 3+3 návštevy  
(súťaže) družobných miest

Fond malých projektov, Prioritná os 4 
Podpora cezhraničnej spolupráce 
orgánov verejnej správy a osôb žijúcich 
v pohraničnej oblasti, Mesto Šaľa= 
partner s rozpočtom, Mesto Oroszlány= 
hlavný partner + 1 partner z mesta 
Oroszlány bez rozpočtu ( kultúrne 
centrum a knižnica  F. Kölcseyho.+1 
partner bez rozpočtu zo Šale - CVČ
Podal osobne hlavný partner: 28.2.2020

celkový rozpočet: 49060,55 EUR
požadované: 41701,46EUR
vl. vklad + iné zdroje: 7359,09 EUR, 
v tom priamo mesto Šaľa ako vedúci 
partner má rozpočet: 
celkový rozpočet 24999,70 EUR
požadované: 21249,74 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 3749,96 EUR, 

Max. rozpočet projektu 
50000 EUR, min. 
spolufinancovanie 15 %

Neúspešný, rozhodnutie
bolo doručené mestu

Oroszlány ako hlavnému
partnerovi a žiadateľovi

Šaľa na ceste k zmierňovaniu 
klimatických zmien

Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky v rámci programu 
SK-Klíma, Výzva ACC02- Akčné plány 
na zmierňovanie a prispôsobenie sa 
zmenám klímy implementované 
miestnymi orgánmi v mestských 
územiach (ClimaUrban)
odoslané poštou 28.2.2020

Celkový rozpočet projektu: 
1 473 700 EUR
Požadované: 1 400 000 EUR
Spolufinancovanie mesta: 73 700 EUR

Min. 5% 
spolufinancovanie

Doručené rozhodnutie
o neschválení žiadosti

o projekt z dôvodu
nedostatočnej alokácie na
výzvu a zaradení projektu
do rezervného zoznamu.

Po schválení dodatku
k Programovej dohode
a zvýšení alokácie pre

výzvu bude žiadateľovi
možné poskytnúť žiadaný

projektový grant v zníženej
výške 858 814 EUR

Úspešný, schválených 
 858 814 EUR.

Odôvodnenie zníženia
grantu: z dôvodu

nedostatočnej alokácie na
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výzvu.
Vojnové hroby- 
- Pomník padlým vojakom 

v 1. a 2. sv. vojne 
- Pomník obetiam 2 sv. 

vojny 

Úrad vlády Slovenskej republiky
Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej 
republiky na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie na obnovu 
vojnových hrobov na rok 2020
Odoslané emailom:  26.3.2020

Celkový rozpočet projektu: 20 000 EUR
Požadované: 20 000 EUR
Spolufinancovanie mesta: 0 EUR

Max. 20 000 EUR Úspešný. Komisia pre
vyhodnocovanie žiadostí

odporučila projekt na ďalší
schvaľovací proces,

schválená výška 7500 EUR

Zlepšenie hygienického zázemia 
nakladania s odpadmi – Šaľa

Výzva na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie v oblasti podpory 
regionálneho rozvoja 
6407/2020/OSMRR - aktivity zamerané 
na zmiernenie dopadov koronakrízy 
podporou tvorby a udržania pracovných 
miest a aktivitami na podporu lokálnych 
komunít, vyhlasovateľ: Úrad 
podpredsedu Vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu
Odoslané: 16.6.2020

Celkový rozpočet projektu: 
55 821,44 EUR
Požadované: 50 000 EUR
Spolufinancovanie mesta: 5821,44 EUR 

Min., 10000 EUR
Max. 50000 EUR, 
min 10 % vlastné 
spolufinancovanie

Neúspešný, oznámenie
neprišlo, ale projekt nie je

uvedený v zoznamu
schválených žiadosti na

web stránke.

Záchytné parkovisko – 
predstaničný priestor v Šali – 
prestupný uzol

IROP – 1.2.1.Zvyšovanie atraktivity 
a konkurencieschopnosti verejnej 
osobnej dopravy
Výzva  IROP-PO1-SC121-2019 – 48
Odoslané v ITMS 24.8.2020
Podané: 25.8.2020

Celkový rozpočet projektu: 5 854 873,08
EUR
Požadované: 5 562 129,43 EUR
Spolufinancovanie mesta: 292 743,65 
EUR 

Min. 5 % 
spolufinancovanie
Minimálna výška 
pomoci: nie je 
stanovená. 
Maximálna výška 
pomoci: nie je stanovená

Dňa 29.4.2021 doručené
rozhodnutie o neschválení

žiadosti o NFP pre
nedostatok finančných

prostriedkov určených na
čerpanie vo výzve,

(rozhodnutie môže byť
preskúmané v budúcnosti

v prípade disponovania
finančnými prostriedkami

=zaradený do zásobníka
projektov)

Moderné technológie – Šaľa na 
ceste SMART

Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu – Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra, ŠC 
7.4. – Zvýšenie kvality, štandardu 
a dostupnosti eGovernmentu služieb pre 
občanov – kód výzvy: OPII – 2020/7/11-
DOP, Odoslané 26.8.2020

Celkový rozpočet projektu: 869401 EUR
Požadované: 825930,95 EUR
Spolufinancovanie mesta: 43 470,05 
EUR 

Min. 5 % 
spolufinancovanie
Minimálna výška 
pomoci: 200000 EUR 
Maximálna výška 
pomoci: 1000 000 EUR

Úspešný, 18.6.2021
doručené rozhodnutie

o schválení NFP v
 825 786,34 EUR

Protecting the infrastructure and 
public space, providing safety 
for citizens in the European 
Union with harmonized and 

Horizon 2020 Call: H2020-SU-INFRA-
2018-2019-2020  (Protecting the 
infrastructure of Europe and the people 
in the European smart cities) Topic: SU-

Celkový rozpočet projektu za mesto 
Šaľa: 1 444 524,25 EUR
Požadované: 1 444 524,25 
Rozpočet za tretie strany naviazané na 

Nie je stanovená, 
odporúčaná výška cca 7-
8 mil. EUR za projekt.

Neúspešný, emailové
oznámenie 18.1.2021, bude

možnosť znova projekt
predložiť.
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standardized procedures 
(Ochrana infraštruktúry 
a verejného priestoru, zaistenie 
bezpečnosti občanov v EU 
pomocou harmonizovaných 
a štandardizovaných postupov.

INFRA01-2018-2019-2020 Type of 
action: IA    Proposal number: SEP-
210706085 Proposal acronym: ISOC 
project.  
Deadline Id: H2020-SU-INFRA-2020
Hlavný partner a žiadateľ je Mesto 
Tatabánya, mesto Šaľa je partnerom 
projektu
Odoslané 27.8.2020

mestu Šaľa: 499 275  EUR
Požadované: 499 275  EUR
Spolu za mesto Šaľa a tretie strany: 1 943
799,25 EUR
Požadované spolu: 1 943 799,25  EUR

Oprava vstupu do kaštieľa Občianske združenie JUVAMEN Celkový rozpočet: 5173,89 EUR
Grant: 5000 EUR
Spolufinancovanie mesta:173,89 EUR

5000 EUR Zmluva o poskytnutí
finančných prostriedkov,

grantová zmluva  na 5000
EUR

Výmena okien v budove 
kolkárne v meste Šaľa

SAMSUNG Galanta, občianske 
združenie

Celkový rozpočet: 41152,02 EUR
Poskytnuté: 20000 EUR
Spolufinancovanie mesta 21152,02 EUR

20000 EUR Zmluva o spolupráci
prostriedky na projekt

20000 EUR

Šaliansky jarmok – slávnosti 
2021

ÚNSK – dotácie na podporu kultúry
odoslané 28.9.2020 elektronicky

celkový rozpočet:       8900  EUR
požadované:                3320 EUR
vl.vklad+iné zdroje:   5580 EUR

max.3320 EUR Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov 

Pohyb pre všetkých Šaľa 2021 ÚNSK – dotácie na podporu športu
odoslané 28.9.2020 elektronicky

celkový rozpočet:       3900 EUR
požadované:                3320 EUR
vl.vklad+iné zdroje:   580 EUR

max.3320 EUR Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov
Víno Terra Wag – Šaľa 2021 ÚNSK – dotácie na podporu cestovného 

odoslané 28.9.2020 elektronicky
celkový rozpočet:       11688 EUR
požadované:                3320 EUR
vl.vklad+iné zdroje:    8368  EUR

max.3320 EUR Úspešný, schválených
3320 EUR. 

PODPORA IMPLEMENTÁCIE 
MODELU CAF v podmienkach 
MsÚ Šaľa (14 mesiacov so 
začiatkom od júna 2021, teda 
06/2021 – 07/2022)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo SR, - výzva na zapojenie sa
do národného projektu - 3. kolo – 
Podpora implementácie modeli CAF 
v organizáciách verejnej správy v rámci 
projektu s názvom: Zavádzanie a 
podpora manažérstva kvality v 
organizáciách verejnej správy, kód 
projektu v ITMS2014+:  314011R809, 
ktorá je určená pre úrady vyšších 
územných celkov, mestá a obce. List 
s prejavom záujmu o zapojenie sa: 
25.11.2020

Nutné spolufinancovanie zo strany mesta 
0 EUR, len zapojenie vlastných 
pracovníkov.  Refundovať náklady 
ÚNMS SR nutné len v prípade 
nedokončenia a predčasné odstúpenia od 
projektu a nedosiahnutia udržateľnosti.

Predpokladané náklady  
ÚNMS SR - 10 947,14 
EUR

9.12.2020 doručené
oznámenie o úspešnosti

mesta a informácia o
zaradení medzi

organizácie, ktoré získajú
podporu pri implementácii

modelu CAF

Zlepšenie stavu ovzdušia v 
meste Šaľa – nákup 
komunálneho vozidla

Environmentálny fond - ŽIADOSŤ O 
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU 
DOTÁCIE v súlade so Špecifikáciou 
činností podpory formou dotácie pre rok 

celkový rozpočet: 272 886,00 EUR
požadovaná dotácia 200 000  EUR
vl. Vklad+ iné zdroje: 72 886,00 EUR

Max. 200 000 EUR 
spolufinancovanie min. 
5 %

O žiadosti minister
nerozhodol.
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2021 (Činnosť ) - ČINNOSŤ: A3. 
Podpora projektov zameraných na 
zlepšenie kvality ovzdušia 
prostredníctvom adaptačných opatrení, 
najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia
podané: 14.12.2020 online elektronicky a
odoslané poštou 

Dotácia na podporu rozvoja 
sociálnych služieb 

MPSVaR SR - Žiadosť o poskytnutie 
dotácie na podporu rozvoja sociálnych 
služieb na rok 2021 (materiálno-
technické vybavenie detských jaslí –
odoslané online aj poštou 29.12.2020

celkový rozpočet: 14 615,38 EUR
požadované: 13 153,84 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 1 461,54 EUR 

max 90% celk. 
nákladov. max. 50000 
EUR

Úspešný, schválených
10000 EUR. Uvedený

v zozname schválených
žiadostí na webovej stránke

ministerstva.
Rekonštrukcia strešného plášťa 
na telocvični ZŠ s MŠ 
Bernolákova 1, Šaľa

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 9.1.2020
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 33 784,80 EUR
Požadované: 32 000,00 EUR
Vlastný vklad: 1 784,80 EUR

Bez limitu Žiadosť bola podaná
a následne 5.2.2021

zrušená, nakoľko sa mesto
Šaľa uchádza o poskytnutie

podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu
na rok 2021 činnosť L7 pre

všetky objekty
Zlepšenie vybavenia školských 
jedální 2020 – ZŠ s MŠ 
Bernolákova

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 3.11.2020
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 4 622,00 EUR
Požadované: 4 622,00 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. 1 701 EUR

Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov
Zlepšenie vybavenia školských 
jedální 2020 – ZŠ Hollého

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 3.11.2020
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 5 000 EUR
Požadované: 5 000 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. 1 701 EUR

Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov
Zlepšenie vybavenia školských 
jedální 2020 – ZŠ s MŠ J. 
Murgaša

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 3.11.2020
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 3 600 EUR
Požadované: 3 600 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. 1 701 EUR

Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov
Zlepšenie vybavenia školských 
jedální 2020 – ZŠ Ľ. Štúra

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 3.11.2020
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 4 200 EUR
Požadované: 4 200 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. 1 701 EUR

Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov
Zlepšenie vybavenia školských 
jedální 2020 – ZŠ J. C. 
Hronského

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 3.11.2020
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 4 930 EUR
Požadované: 4 930 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. 1 701 EUR

Neúspešný, nie je uvedený
v zozname schválených

projektov

2021

Názov projektu poskytovateľ výška požadovaného grantu/dotácie
maximálna možná 
výška grantu

vyhodnotenie úspešnosti

Rekonštrukcia strešného plášťa 
a zateplenie objektu telocvične 
v ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 7.1.2021
(Spoločný školský úrad)

Celkový rozpočet 83 645,87 EUR
Požadované: 82 000,00 EUR
Vlastný vklad: 1 645,87 EUR

Bez limitu Žiadosť bola podaná
a 5.2.2021 zrušená,

nakoľko sa mesto Šaľa
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uchádza o poskytnutie
podpory formou dotácie

z Environmentálneho fondu
na rok 2021 

Zlatá priadka Šaľa 2021 Fond na podporu umenia
odoslané elektronicky 8.1.2021 /poštou 
11.1.2021 (MsKS)

celkový rozpočet: 25 600 EUR
požadované: 19 900 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 5 700 EUR

Max. 40 000€ Projekt bol, podaný
a následne späť vzatý

nakoľko Zlatá priadka sa
v roku 2021 neuskutoční

Havarijný stav podlahy objektu –
ZŠ Ľ. Štúra

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 18.1.2021

Celkový rozpočet 58 525,75 EUR
Požadované: 58 000 EUR
Vlastný vklad: 525,75 EUR

Bez limitu V posudzovaní

Zníženie energetickej náročnosti 
Základnej školy Bernolákova, 
Šaľa - Veča

Environmentálny fond - ŽIADOSŤ O 
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU 
DOTÁCIE v súlade s I. rozšírením 
špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2021 
(Činnosť L7) - Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich verejných budov 
vrátane zatepľovania
podané: 26.2.2021 online elektronicky
osobne do podateľne: 26.2.2021

celkový rozpočet: 553 815,79 EUR
požadovaná dotácia 400 000  EUR
vl. Vklad+ iné zdroje:153 815,79 EUR

Max. 400 000 EUR 
spolufinancovanie min. 
5 %

O žiadosti minister
nerozhodol.

Obnova detského ihriska  Šaľa 
(ul. P.J. Šafárika)

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny 
SR, výzva: Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu plnenia funkcií rodiny.
Podané online a odoslané poštou: 
1.3.2021

celkový rozpočet: 38 822,28 EUR
požadované: 34 500 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 4 322,28 EUR

spolufinancovanie min. 
10 %. Dotáciu na 
podporu plnenia funkcií 
rodiny možno poskytnúť
najviac v sume 10 000 
eur. Ak ide o dotáciu na 
výdavky na kúpu alebo 
prenájom pozemku 
určeného na podporu 
socializácie a inklúzie 
detí formou detského 
ihriska a na výdavky 
spojené so stavebnými 
úpravami a zariadením 
detského ihriska vrátane 
výdavkov spojených s 
bezbariérovým 
usporiadaním a 
vybavením týchto 
priestorov podporujúcim
inklúziu detí so 
zdravotným 

Úspešný. 
Bolo doručené oznámenie

o schválení dotácie vo
výške 34500 EUR. 

S ohľadom na rozmery
prvkov, ktoré ministerstvo
navrhuje - zmena lokality.
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znevýhodnením 
najviac v sume 50 000 
eur.

JÁN BOŤÁN Fond na podporu umenia,
podaná elektronicky 26.2.2021, 
poštou 3.3.2021 (MsKS)

celkový rozpočet: 41 420 EUR
požadované: 32 320 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 2700 EUR 

Max. 60000 EUR Žiadosť podaná po termíne.
Projekt bol preto vyradený zo

žiadostí o dotáciu z FPU.

BAHOTA  - Mesto kultúry 2022
- prípravná fáza

Fond na podporu umenia
výzva č. 4/2021: program 6.1.1 – Mesto 
kultúry - prípravná fáza,
Podané: elektronicky 19.3.2021, poštou 
22.3.2021 (MsKS)

celkový rozpočet: 13 000 EUR
požadované: 10 000 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 3 000 EUR

Max. 10000 EUR Neúspešný, emailové
oznámenie 16.5.2021, žiadosť
- Bahota“ zaregistrovaná pod

č. 21-611-03948.
Odborná komisia odporučila

žiadosť nepodporiť vzhľadom
na slabý dramaturgický plán a
orientáciu zväčša na komerčné

aktivity a tradičnú kultúru. 
Aktívne aj na vozíku Nadácia SPP, Program: Grantový 

program Športuj aj Ty! 2021
podané 30.3.2021

celkový rozpočet: 8 460 EUR
požadované: 5 000 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 3 460 EUR

Max. 5000 EUR Neúspešný, projekt nie je
uvedený v zozname

schválených projektov na
web stránke Nadácie SPP

Mlynárov žarnov (GPS hra) - Nadácia COOP Jednota 
podané elektronicky 30.3.2021 (MSKS)

celkový rozpočet: 6 000 EUR
požadované: 6 000 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 0 EUR

Max. 6000 EUR Postup do hlasovacej fázy
2. šanca, neúspešný 

Havarijný stav sociálnych 
zariadení – severovýchodné 
krídlo – ZŠ J. C. Hronského

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 20.4.2021, (SŠÚ)

Celkový rozpočet 33 990,76 EUR
Požadované: 33 000 EUR
Vlastný vklad: 990,76 EUR

Bez limitu V posudzovaní

Havarijný stav sociálnych 
zariadení – juhovýchodné krídlo-
ZŠ J. C. Hronského

MŠVVaŠ SR
Podané poštou 20.4.2021, (SŠÚ)

Celkový rozpočet 33 990,76 EUR
Požadované: 33 000 EUR
Vlastný vklad: 990,76 EUR

Bez limitu Dňa 1.7.2021 pridelených
33 000 eur na riešenie

havarijnej situácie.
V priebehu prázdnin

odstraňovanie havarijného
stavu. Ešte prebiehajú

dorábky – obklady
a podlaha.

Výsadba nového záhona – 
skrášlenie vstupu

Tesco, Nadačný fond Tesco v Nadácii 
Pontis, program: Vy rozhodujete, my 
pomáhame. Online podané:  30.4.2021

celkový rozpočet: 1464 EUR
požadované: 1300 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 164 EUR

Max. 1300 EUR Úspešný 1300 EUR

Dotácie MŠVVaŠ SR na 
inovatívne prístupy 
priestorových riešení a výučby v 
základných a stredných 
školách „Modernejšia škola“
 ZŠ s MŠ Bernolákova

MŠVVaŠ SR
Podané 24.5.2021
Vypracovala škola a podala spoločne so 
SŠÚ

Celkový rozpočet 5000 EUR
Požadované: 5000 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 30 000,00 EUR V posudzovaní

Dotácie MŠVVaŠ SR na 
inovatívne prístupy 

MŠVVaŠ SR
Podané 26.5.2021

Celkový rozpočet 29700 EUR
Požadované: 29700 EUR

Max. 30 000,00 EUR V posudzovaní
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priestorových riešení a výučby v 
základných a stredných 
školách „Modernejšia škola“
ZŠ J. Hollého

Vypracovala škola a podala spoločne so 
SŠÚ

Vlastný vklad: 0 EUR

Dotácie MŠVVaŠ SR na 
inovatívne prístupy 
priestorových riešení a výučby v 
základných a stredných 
školách „Modernejšia škola“
ZŠ s MŠ J. Murgaša

MŠVVaŠ SR
Podané 26.5.2021
Vypracovala škola a podala spoločne so 
SŠÚ

Celkový rozpočet 2240 EUR
Požadované: 2240 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 30 000,00 EUR V posudzovaní

Dotácie MŠVVaŠ SR na 
inovatívne prístupy 
priestorových riešení a výučby v 
základných a stredných 
školách „Modernejšia škola“
ZŠ Ľ. Štúra

MŠVVaŠ SR
Podané 26.5.2021
Vypracovala škola a podala spoločne so 
SŠÚ

Celkový rozpočet 17932 EUR
Požadované: 17932 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 30 000,00 EUR V posudzovaní

Dotácie MŠVVaŠ SR na 
inovatívne prístupy 
priestorových riešení a výučby v 
základných a stredných 
školách „Modernejšia škola“
ZŠ J. C. Hronského

MŠVVaŠ SR
Podané 20.5.2021
Vypracovala škola a podala spoločne so 
SŠÚ

Celkový rozpočet 29151 EUR
Požadované: 29151 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 30 000,00 EUR V posudzovaní

Dotácie MŠVVaŠ SR na 
inovatívne prístupy 
priestorových riešení a výučby v 
základných a stredných 
školách „Modernejšia škola“
ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM

MŠVVaŠ SR, 
Podané 24.5.2021
Vypracovala škola a podala spoločne so 
SŠÚ

Celkový rozpočet 4396 EUR
Požadované: 4396 EUR
Vlastný vklad: 0 EUR

Max. 30 000,00 EUR V posudzovaní

Enviroprojekt 2021 – Základná 
škola Jozefa Cígera Hronského 
(Zdravé životné prostredie 
v škole)

Žiadosť o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvojový projekt pre 
základné a stredné školy: Enviroprojekt 
2021“ - Vypracovala škola a podala 
spoločne so SŠÚ
Online podané 14.6.2021

Celkový rozpočet 2100 EUR
Požadované: 2000 EUR
Vlastný vklad: 100 EUR

Max 2000 EUR pre 
jednu školu

Nie je uvedený v zozname
úspešných

Spoločne pre amfiteáter Nadácia SPP – SPPoločne pre komunity
Podané online 25.6.2021

Celkový rozpočet: 3697 EUR
Požadované:  3000 EUR
Vlastný vklad: 697 EUR

Max. 3000 EUR Neúspešný
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