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Sumarizácia prijatých žiadostí 

 
 
 
 

 
Počet prijatých žiadostí o grant  v rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant 

 
 
Témy Typ projektu / Počet prijatých žiadostí 
Téma 1 základný 26 
Téma 2 základný  15 

 strategický  11 
Téma 3 základný 31 
Téma 4 malý 13 

 základný 30 
Téma5 základný 25 

 strategický  15 
Bilaterálny fond malý 1 

Spolu 167 



Téma 1 – Občianska participácia 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

    
Číslo žiadosti o 
grant 
 

Žiadateľ Názov projektu Typ projektu 

T1_2019_002 Občianske združenie TATRY Životné prostredie – res publica základný 
T1_2019_003 NAŠA SOBOTA občianske združenie Re-Start základný 

T1_2019_004 
ASTRA - združenie pre inovácie a 
rozvoj Občianska participácia mladých do 25 rokov: OP_25 základný 

T1_2019_005 Legend Foto Kreatívne Centrum Košice základný 

T1_2019_006 
Občianske združenie Vidiecky 
parlament na Slovensku Realizujeme zmenu základný 

T1_2019_007 
Centrum pre výskum etnicity a 
kultúry 

PARTIa pre všetkých - podpora participácie na stredných 
školách základný 

T1_2019_009 Stará jedáleň Nová Stará jedáleň základný 

T1_2019_010 
Združenie občanov miesta a obcí 
Slovenska Zorientuj sa v samospráve základný 

T1_2019_011 Občianske združenie HANUŠÁČIK Nie je žiak ako žiak základný 

T1_2019_012 
občianske združenie Pre Prírodu 
priaznivci&verejnosť&profesionáli MISIA MÚSES základný 

T1_2019_013 Občianske združenie Ekoenergia 
Praktická environmentálna výchova a vzdelávanie smerom 
k adaptácii na klimatickú zmenu základný 

T1_2019_014 OTVOR DVOR 
Regionálne co-workingové centrum občianskej 
participácie základný 

T1_2019_015 Slovensko.Digital Aj Ty si Slovensko.Digital základný 

T1_2019_016 GLOBSEC, o.z. 
GLOBSEC Tatra Summit 2019 a GLOBSEC Tatra Summit 
2019 City Talks základný 

T1_2019_017 MESA10 
Participácia verejnosti pri tvorbe a realizácií verejného 
rozpočtu základný 

T1_2019_018 
Asociácia komunálnych ekonómov 
Slovenskej republiky Zapojenie mladých ľudí do tvorby verejných politík základný 

T1_2019_019 Únia materských centier Aktívni v komunite základný 
T1_2019_020 VIA IURIS Aktívni občania ako základ dobre fungujúceho štátu základný 
T1_2019_021 Green Foundation, nadácia VUR4SK základný 
T1_2019_022 CHARTA 017 Aktívny občan základný 
T1_2019_023 Centrum environmentálnych aktivít Objekt(ív) 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť základný 
T1_2019_024 CoWorking Banská Bystrica Social Impact Academy základný 

T1_2019_025 Punkt o.z. 
Metropolitná občianska/odborná platforma pre 
udržateľný rozvoj mesta Bratislava základný 

T1_2019_026 tichá voda Sieť Bielej vrany základný 
T1_2019_027 Zoulus, občianske združenie Dolná Nitra - región pre ľudí základný 

T1_2019_028 Nadácia Cvernovka 
Nestrácajme čas! - iniciatíva na podporu témy klimatickej 
krízy v slovenskom verejnom a mediálnom priestore základný 



Téma 2 – Obhajoba verejných záujmov 
 
Strategické projekty 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T2_2019_003 
Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy Podpora nezávislosti a odbornosti verejných inštitúcií strategický 

T2_2019_008 Informačný a vzdelávací inštitút 
Vplyv eurofondov a dotácií na rozvoj miest a obcí na východnom 
Slovensku strategický 

T2_2019_009 OZ Proti korupcii Strážca transparentnosti strategický 

T2_2019_010 Občan, demokracia a zodpovednosť 
Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme 
ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia strategický 

T2_2019_015 
Aliancia združení na ochranu zvierat 
o.z. Prevencia násilnej kriminality mládeže páchanej na zvieratách strategický 

T2_2019_018 Aliancia Fair-play, o.z. 

Návrhy na: zvýšenie dôveryhodnosti a vytvorenie podmienok pre 
dosiahnutie efektívnejšieho a rýchlejšieho postupu orgánov 
činných v trestnom konaní strategický 

T2_2019_019 
Transparency International 
Slovensko Reštart boja proti korupcii na Slovensku strategický 

T2_2019_020 
Konzervatívny inštitút M. R. 
Štefánika Eurofondy otvorene - Vizualizácia a monitoring fondov EÚ strategický 

T2_2019_022 
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a 
komunikáciu (ACEC) Roma Spirit - Inklúzia Rómov na Slovensku strategický 

T2_2019_027 PRALES Chceme lepšiu a efektívnejšiu ochranu prírody strategický 

T2_2019_028 LIPANA, n.o. Deti nepočkajú! strategický 
 
 
Základné projekty 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T2_2019_004 Mládež ulice slovensko.social základný 

T2_2019_005 
Škola dokorán - Wide Open School 
n. o. 

REYN Slovensko - Sieť edukátorov pracujúcich s rómskymi deťmi v 
ranom veku základný 

T2_2019_006 
Európsky inštitút - regionálneho 
rozvoja, n.o. 

Návrh zosúladenia organizačných štruktúr VÚC ako nástroja na 
účasti občianskej spoločnosti na verejných politikách základný 

T2_2019_007 
Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť 

Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: 
Pilotný projekt Karlova Ves základný 

T2_2019_011 Občianske združenie Druživa Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku základný 

T2_2019_012 
Bratislavský inštitút pre politickú 
analýzu Atlas extrémizmu základný 

T2_2019_013 
Poradňa pre občianske a ľudské 
práva 

Zlepšovanie ochrany ľudských práv rómskej menšiny s využitím 
právnych nástrojov základný 

T2_2019_014 Inštitút hospodárskej politiky, n.o. Manažment rizika korupcie na úrovni samosprávy základný 
T2_2019_016 Priatelia Zeme - SPZ Dajme šancu recyklácii základný 



T2_2019_017 

Stredoeurópsky inštitút pre výskum 
práce (Central European Labour 
Studies Institute, CELSI) 

Chcem pracovať, kto mi pomôže? Posilnenie spolupráce medzi 
tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii zdravotne 
znevýhodnených ľudí na trhu práce základný 

T2_2019_021 Imobilio, občianske združenie Prvá kvapka základný 
T2_2019_023 OZ Za našu vodu Pitná voda ako existenčný verejný záujem základný 
T2_2019_024 O.Z.Slovenská sieť proti chudobe Životné zručnosti a vyššia kvalita života základný 
T2_2019_025 Aevis n.o. MENEJ BARIÉR PRE VIAC ÚŽITKU Z PRÍRODY základný 
T2_2019_026 Cyklokoalícia Obhajoba verejných záujmov v oblasti udržateľnej mobility základný 

 
 
 

Téma 3 – Ľudské práva 
 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T3_2019_002 Klub absolventov Vzdelávací program osvety a ochrany ľudských práv a slobôd základný  

T3_2019_003 Inštitút pre verejné otázky 
Zvýšenie občianskeho a ľudskoprávneho povedomia mladých 
ľudí základný  

T3_2019_004 LIVING MEMORY Minulosť je pred nami?/ Diskusiou proti extrémizmu základný  

T3_2019_005 Ulita Sociálna medicína základný  

T3_2019_006 
TeCeMko - Trenčianske centrum 
mládeže o. z. Nebuď kritický - mysli kriticky základný  

T3_2019_007 Pôtoň Psota na Slovensku základný  
T3_2019_008 Islamská nadácia na Slovensku MY = SPOLOČNE základný  
T3_2019_009 KLUB 89, občianske združenie November 89 a MY (Odkaz Novembra 89 mladej generácii) základný  
T3_2019_010 Centrum komunitného organizovania Deradikalizácia regiónov - DeRaRe základný  
T3_2019_011 VERTIGOS o.z Nová normalizácia (pracovná verzia) základný 

T3_2019_012 Digitálna inteligencia Metodiky pre učiteľov podľa ľudskoprávneho kalendára základný 
T3_2019_013 Slovenská debatná asociácia Podpora a zakladanie debatných klubov základný 

T3_2019_014 
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj 
mládeže Kto je vedľa teba? základný 

T3_2019_015 Post Bellum SK Bez pamäti niet identity (zážitkové vzdelávacie workshopy) základný 

T3_2019_016 Centrum pre európsku politiku #SaveSlovakia #ŠírLáskuNieNenávisť základný 

T3_2019_017 
Základná škola s materskou školou, 
Riazanská 75, 83103 Bratislava Školský ombudsman základný 

T3_2019_018 
ADRA – Adventistická agentúra pre 
pomoc a rozvoj, o.z. Poznaj ľudské práva: sprava, zľava základný 

T3_2019_019 IPčko Dobrý internet základný 

T3_2019_020 MyMamy, o. z. FemFest základný 

T3_2019_021 NOMANTINELS 
Vzdelávanie a informačná kampaň prostredníctvom 
multimediálneho a komunitného centra pre LGBTI ľudí základný 

T3_2019_022 Montessori cesta, o.z. Výchova k mieru. základný 



T3_2019_023 Film Generácia oz Spýtaj sa vašich 89 základný 
T3_2019_024 Nadácia Antona Tunegu Partnerstvo za občianske vzdelávanie základný 

T3_2019_025 SLOVANISTKY-FUTBALISTKY SME LEPŠIE S VAMI! základný 
T3_2019_026 Nadácia Milana Šimečku Revolutions Reloaded základný 

T3_2019_027 TVORenie Kreatívne družiny základný 

T3_2019_028 Komunitná nadácia Bardejov Krutosť naša každodenná, alebo ako si chrániť ľudskú dôstojnosť základný 

T3_2019_029 EsFem VLASTNÁ  IZBA základný 

T3_2019_030 Občiansko-Demokratická mládež Konfrontovanie diskriminácie vo verejnom priestore základný 

T3_2019_031 Protect work Tolerantný euroobčan(ka) základný 

T3_2019_032 Antikomplex.sk - občianske združenie Malé príbehy pod ťarchou veľkých dejín základný 
 
 

Téma 4 – Zraniteľné skupiny 
 

Malé projekty 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T4_2019_004 Občianske združenie Gaštanový koník Školské záhrady na Zemplíne malý  
T4_2019_005 "Hviezdička" tanečné štúdio Tanec bez bariér malý  
T4_2019_010 VOLTILAND Košice, o.z. Na koni - hravo a zdravo malý  

T4_2019_014 Detstvo deťom 
Rodičovské centrum - raná starostlivosť o dieťa v domácom 
prostredí malý  

T4_2019_016 Občianske združenie Odyseus 
Sociálna asistencia – krok k zlepšeniu postavenia 
zraniteľných skupín malý  

T4_2019_018 Bol raz jeden človek Hento Toto malý  
T4_2019_030 Centrum dobrovoľníctva, n.o. Ruka v ruke, krok za krokom malý  
T4_2019_032 Keď môžem pomôžem Keď môžem športujem malý  
T4_2019_033 Miestne združenie YMCA Revúca Jeden za všetkých, všetci za komunitu malý  
T4_2019_035 KPTL, občianske združenie Angažovaný Kapitál malý  

T4_2019_037 Dúhový PRIDE Bratislava 
Zvýšenie akceptácie LGBTI ľudí prostredníctvom 
pozitívnych príkladov a politík na lokálnej úrovni malý  

T4_2019_040 Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých Príležitosť získať prácu malý  

T4_2019_042 
Centrum osvety a poradenstva - doškoľovacie 
centrum pre ďalšie vzdelávanie. Stand up malý  

 
Základné projekty 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T4_2019_002 Občianske združenie Prima Ženy ulice II základný 
T4_2019_003 Centrum Koburgovo, n.o. Romane čhavore jilestar základný 
T4_2019_006 Nezisková organizácia EPIC U nás máte zelenú základný 



T4_2019_007 Nitrianska komunitná nadácia 
Vytvorenie komunitného centra pre pracovnú a 
vedomostnú mobilitu v Nitre. základný 

T4_2019_008 Komunitné Centrum Menšín 
Posilnenie postavenia marginalizovaných skupín 
obyvateľstva vo Veľkom Krtíši základný 

T4_2019_009 
OZ Bez bariéry - Národná platforma proti 
bariéram 

Ocenenie subjektov za systematické odstraňovanie bariér 
na Slovensku základný 

T4_2019_011 Ľalia- združenie detí a rodičov Aj toto môže byť cesta základný 
T4_2019_012 Silnejší slabším o. z. Trenčín "Nie je dôležité odkiaľ si, ale aký/á si" základný 
T4_2019_013 občianske združenie STOPA Slovensko Kompas základný 

T4_2019_015 Centrum včasnej intervencie Košice, n.o. 
Asistent ako láskavý kamarát pre rodiny detí so 
zdravotným znevýhodnením: ALKA základný 

T4_2019_017 Maják nádeje Pomoc rodinám v núdzi základný 
T4_2019_019 Centrum Slniečko,n.o. Šanca pre obete domáceho násilia základný 

T4_2019_020 eduRoma - Roma education project 

Projekt PPV/Posilnenie odborných kapacít v 
predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych 
detí základný 

T4_2019_021 
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Petržalke 

Spájame sily za záchranu, uznanie a rozvoj chránených 
dielní pre ľudí s mentálnym postihnutím základný 

T4_2019_022 
Platforma na podporu zdravia 
znevýhodnených skupín (PPZZS) Rómski mediátori v Trnavskom kraji základný 

T4_2019_023 Cesta von 
Projekt Omama - raná starostlivosť pre deti z vylúčených 
rómskych komunít základný 

T4_2019_024 Nadácia Pontis Budúcnosť Inak základný 
T4_2019_025 KOLESO ZÁCHRANY - pomoc ľuďom v núdzi Nízkoprahové centrum pre deti, mládež a rodinu základný 
T4_2019_026 Centrum sociálnych služieb KA Objavme náš poklad základný 
T4_2019_027 DORKA, n.o. Dorka Bags základný 
T4_2019_028 PRO VIDA o.z. BUDDY základný 

T4_2019_029 sobi, o.z. 
Podpora zraniteľných skupín cez eko-sociálne inovácie a 
šírenie osvety základný 

T4_2019_031 InspiromaX, o.z. Klub InspiromaX základný 
T4_2019_034 Občianske združenie kRaj Voštinári: sociálna dielňa základný 

T4_2019_036 Zrejme 
Stanica Záhreb - podpora medzigeneračného dialógu a 
posilnenie rolí starších obyvateliek a obyvateľov základný 

T4_2019_038 Združenie mladých Rómov, o.z. Druhá lastovička pokračovanie základný 
T4_2019_039 o.z. Parasport24 Projekt Parasport24 - celoročné aktivity základný 

T4_2019_041 
O.Z.Spoločnosť Slovensko-indického 
priateľstva Ľudskosť základný 

T4_2019_043 ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj Deviatka žije! Mládež v akcii základný 
T4_2019_044 Equita "Od izolácie k porozumeniu" základný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Téma 5 – Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti 
 
 

Strategické projekty 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T5_2019_002 Nezisková organizácia Voices Trenčín: ľudia a mesto strategický 
T5_2019_005 SOSNA SKOK2 - Slúžime komunitám košického kraja strategický 

T5_2019_006 Karpatský rozvojový inštitút 

Karpatský rozvojový inštitút o.z. ako udržateľná mimovládna 
organizácia ovplyvňuje formovanie verejných politík a 
postojov verejnosti v oblasti reakcie na zmenu klímy v 
sídelnom prostredí - KLIMAKRI strategický 

T5_2019_009 Centrum pre filantropiu n.o. Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS strategický 

T5_2019_010 Nezávislá platforma SocioFórum,  o.z. 
Rozvoj SocioFóra prostredníctvom aktívneho zapájania jeho 
členov strategický 

T5_2019_013 
Asociácia pre využitie obnoviteľných a 
alternatívnych zdrojov 

CO2 CLUSTER SLOVAKIA & NORWAY-SLOVAK AID FOR 
UKRAINE strategický 

T5_2019_016 Slovenské centrum fundraisingu Celonárodná kampaň za zvýšenie darcovstva zo závetov strategický 
T5_2019_022 CINEFIL Otvorený Úsmev strategický 
T5_2019_026 Tenenet, n.o. SOCIOMER strategický 
T5_2019_030 PDCS Občianski lídri na dlhé trate strategický 

T5_2019_033 
Platforma rodín detí so zdravotným 
znevýhodnením Spájanie je cesta aj cieľ strategický 

T5_2019_035 Komunitná nadácia Liptov KNL silný a stabilný partner v regióne strategický 
T5_2019_036 Trojlístok n.o. KonzorciumPreŽeny strategický 
T5_2019_038 Saplinq, o.z. Dúhový rast strategický 

T5_2019_039 Národný Trust n.o. Pamiatky 21 - platforma pre zodpovedný prístup k dedičstvu strategický 
 
 
Základné projekty 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T5_2019_003 InkluCiTy, občianske združenie InkluKoalícia - cesta k inkluzívnemu školstvu základný 

T5_2019_004 Rodina a práca v harmónii, o..z. 
Maratón po stopách trvalej udžateľnosti neziskových 
organizácií základný 

T5_2019_007 Živena, spolok slovenských žien 
ŽIVENA ako prekurzor kultúrnej zmeny v občianskej 
spoločnosti na Slovensku základný 

T5_2019_008 
Asosciácie rómskych mimovládnych 
neziskových organizácii SR SURCULUS základný 

T5_2019_011 Človek v ohrození, n.o. 

Rozvoj interných kapacít organizácie a jej externého dosahu 
so strategickým zameraním na posilnenie základne 
podporovateľov a filantropie na úrovni jednotlivcov základný 

T5_2019_012 Divé maky Inštitucionálny rozvoj o.z.Divé maky základný 



T5_2019_014 
Asociácia na ochranu práv pacientov SR, 
o.z. 

Zvýšenie kapacít pacientských organizácii pre efektívnejšiu 
realizáciu ich advokačných aktivít základný 

T5_2019_015 
Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko 
o.z. From us to you international (FUYI) základný 

T5_2019_017 
Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska Aktívni v každom veku základný 

T5_2019_018 
A4 - asociácia združení pre súčasnú 
kultúru 

Posilnením kapacít a spolupráce občianskych kultúrnych 
organizácií k lepším verejným politikám v oblasti kultúry základný 

T5_2019_019 OZ ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV" Viac Paľikerav- viac šance pre Teba- menej predsudkov základný 
T5_2019_020 Občianske združenie Opatrovateľka Moderná občianská spoločnosť. základný 
T5_2019_021 Bratislavské dobrovoľnícke centrum rozvoj dobrovoľníctva základný 

T5_2019_024 
Združenie Informačných a poradenských 
centier mladých Moderné informačné a poradenské služby pre mladých základný 

T5_2019_025 Jazmínka, n. o. Slušná spoločnosť základný 

T5_2019_027 
Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z 
detských domovov Inovujeme sa! základný 

T5_2019_028 ICHTYS, o.z. Kontajnerový klub pre deti a mládež základný 
T5_2019_029 Raná starostlivosť, n.o. Vitálne kapacity základný 

T5_2019_031 Slovak Behavioral Economics Network 
Podpora spoločensky prospešného využívania behaviorálnej 
ekonómie na Slovensku základný 

T5_2019_032 
Centrum environmentálnej a etickej 
výchovy Živica 3+1 nástrojov pre posilnenie občianskej spoločnosti základný 

T5_2019_034 Koalícia pre detí Slovensko 
STABILITA - ROZVOJ - PROFESIOALITA - významné atribúty 
organizácie zameranej na obhajobu práv  detí na Slovensku základný 

T5_2019_037 Investigatívne Centrum Jána Kuciaka Rozvoj centra pre investigatívnu žurnalistiku základný 
T5_2019_040 Nadácia pre deti Slovenska Spoločne rastieme základný 
T5_2019_041 Iniciatíva Inakosť Rozvoj LGBTI hnutia na Slovensku základný 
T5_2019_042 Národné bridžové centrum Rozvoj Národného bridžového centra základný 

 
 
 
 

Fond bilaterálnej spolupráce 
 

Číslo žiadosti 
o grant Žiadateľ Názov projektu Typ 

projektu 

T6_2019_002 
Asociácia pre využitie obnoviteľných a 
alternatívnych zdrojov 

Scandinavia-Slovakia CLEANTECH modernization and 
innovation HUB malý 
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