
 
 

 

 
 

 

Podmienky pre podporu organizovania 
programov, služieb a ďalších produktov 

 
 
 
Predmetom nasledujúceho oznámenia je informácia o možnostiach poskytovania 
nefinančnej podpory pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti 
kultúry, cestovného ruchu a spoločenského života v Hlavnom meste SR Bratislave. 

 

BKIS je príspevková organizácia limitovaná výškou príspevku a rozpočtom na jednotlivé 
roky. Tieto podmienky platia do konca roka 2020 a výška podpory závisí od veľkosti  
a čerpania príspevku mesta na organizovanie programov, služieb a ďalších produktov. 
 

 

• Kto a ako môže žiadať o podporu: 
 

o Kto: každý subjekt – fyzická aj právnická osoba, neziskový aj 
podnikateľský subjekt 

o Ako: vyplnením formuláru na stránke BKIS alebo poštou na adresu 
BKIS 

 

• Štruktúra žiadosti:  
o Žiadateľ – údaje 
o Projekt – popis, význam pre BA a jej obyvateľov, cieľová skupina (aj 

počet), rozpočet 
o Požadovaná účasť mesta Bratislava prostredníctvom BKIS - mediálna, 

programová, technická 

 

Pri akciách, ktoré sú v súlade so Zriaďovacou listinou BKIS je možné žiadať o podieľanie 
sa na organizovaní podujatia. Pri ostatných podujatiach je podpora možná len v rámci 
platných cenníkov BKIS. 

 

BKIS každú žiadosť vyhodnotí a zaradí/nezaradí akciu do svojho dramaturgického plánu. 
S rozhodnutím bude žiadateľ oboznámený. 



 
 

 

 

 

Vnútorné pravidlá BKIS pre posudzovanie žiadostí 
o podporu: 
 
 

 

BKIS v rámci svojho poslania a úloh, na ktoré bolo zriadené, vytvára podmienky, 
organizuje a iniciuje programy, služby a produkty v oblasti kultúry, cestovného ruchu, 
športu a spoločenského života. 

 

V oblasti kultúry vytvára podmienky pre organizovanie alebo samo organizuje rôzne 
kultúrne, spoločenské podujatia, festivaly, koncerty, výstavy, divadelné 
predstavenia, prehliadky, súťaže a za týmto účelom spolupracuje s domácimi  
a medzinárodnými organizáciami podobného zamerania. 
 

Podporu podujatia môže žiadať: 
 

 

I. Hl. mesto Bratislava prostredníctvom štatutára - primátora mesta 
(prípadne primátor prostredníctvom riaditeľa kancelárie primátora); 

 

II. Tretia osoba; v prípade žiadosti alebo záujmu o spoluprácu treťou osobou sa pre 
pristúpenie na spoluprácu alebo podporu kladie dôraz najmä na tieto kritériá: 
 

• Význam projektu a dosah projektu: 
celospoločenský, celomestský, lokálny, plniaci funkcie hl. mesta Bratislavy, 
presahujúci mestský rozsah apod. 
 

• Cieľová skupina: 
vyhodnotenie kvantitatívneho podielu cieľovej skupiny, doterajšie pokrytie v rámci 
aktivít (zohľadniť nielen marginalizovanú, ale aj „väčšinovú skupinu“ obyvateľov 
mesta) 

 

• Požiadavky partnera: 
vplyv na rozpočet BKIS, kapacitné možnosti BKIS, termíny 
 

• Perspektíva spolupráce, udržateľnosť projektu 
 

• Referencie žiadateľa (skúsenosti, referencie, mestské organizácie) Spôsob riešenia - 
schvaľovania: 

 

Doručená žiadosť o podporu podujatia je prerokovávaná na operatívnej porade riaditeľa, 
kde je posudzovaná odbornými úsekmi BKIS. Akceptovaná žiadosť je zahrnutá do 
kalendára podujatí BKIS. 


