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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 

OTVORENÉ PRACOVNÉ DIELNE  

„HUDOBNÝ LAB“  

PRODUKCIA ŽIVÝCH PODUJATÍ 

 (ďalej „Výzva“) 

Mesto Nitra so sídlom Štefánikova trieda 80/60, 950 06 Nitra, Slovenská republika, IČO: 

00308307, prostredníctvom Kreatívneho centra Nitra, ktoré je organizačnou jednotkou 

Mestského úradu v Nitre (ďalej len „KC Nitra“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie prihlášok 

(ďalej len žiadosť“) do Programu “Hudobný LAB” (ďalej len „Program“). 

 

Pojmy začínajúce veľkými písmenami použité v tejto Výzve majú rovnaký význam ako 

pojmy začínajúce veľkými písmenami definované v časti A) Implementačného manuálu k 

Programu “Hudobný LAB”, pokiaľ sú v uvedenom článku A).  

 

Dátum vyhlásenia Výzvy: 05.10.2022   

Dátum ukončenia Výzvy: 11.10.2022 

1.   Opis programu 

LAB Kreatívneho centra Nitra je zameraný na rozvoj talentu a zručnosti kreatívcov na 

rôznorodé témy v oblasti remesiel, hudby, multimédií, audiovízie, vizuálne a scénického 

umenia. Podporuje rozvoj odborných zručností u jednotlivcov, ktorí sa chcú v budúcnosti 

profesionálne venovať niektorej z oblastí kultúrneho a kreatívneho priemyslu.  

 

Opis služieb programu:  

Program umožňuje získať nové zručnosti v danej oblasti a rozvíjať svoj talent a schopnosti 

vrátane využitia najnovších technológií a najnovších tvorivých postupov. 

Ponúkané služby Programu sú  rozdelené do nasledujúcich kategórií: 

• Vzdelávacie podujatia   

• Individuálne odborné poradenstvo (konzultácie)  

Cieľová skupina programu:  

Tento program je navrhnutý pre Záujemcov o podnikanie v oblasti kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu - nepodnikateľov a budúcich podnikateľov. 
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Kapacitné obmedzenie programu: Kapacita Programu predstavuje 10 úspešných Žiadateľov 

o účasť v programe kumulatívne za obe Výzvy (pre podnikateľov aj nepodnikateľov) na 

Hudobný LAB – Produkcia živých podujatí. Pomer úspešných Žiadateľov z radov 

podnikateľov a nepodnikateľov nie je striktne definovaný a závisí od výsledného hodnotenia 

Odbornej rady. 

 

Predpokladaná dĺžka, rozsah trvania služieb, spôsob poskytovania služieb:  

Dĺžka programu: Dĺžka trvania Programu sú zvyčajne dva po sebe nasledujúce víkendové 

stretnutia. O presných termínoch realizácie Programu informuje koordinátor úspešných 

Žiadateľov. Individuálne odborné konzultácie je možné začať čerpať od začiatku Programu a  

dočerpať  počas 1 mesiaca od absolvovania vzdelávacích a workshopových aktivít. 

 

Rozsah a spôsob poskytovania služieb: Služby v  Programe sú v  závislosti od typu 

zamerania rozdelené do nasledujúcich kategórií:  

 

1.Vzdelávacie podujatia - (teoretické prednášky, predstavenie technológií a pod.) 

Rozsah služby sa skladá z teoretických prednášok a workshopov. Teoretické prednášky 

a semináre sú nastavené tak, že účastníci  absolvujú všetky  semináre a prednášky, ktoré im 

poskytnú relevantné informácie pre ich zručnosti, prípadne pre rozvoj podnikania. V prípade 

workshopov (individuálna alebo skupinová práca na zadaniach a projektoch) dostanú 

Účastníci programu od lektorov zadania, na ktorých budú pracovať počas celého trvania 

Programu. 

Rozsah vzdelávacích podujatí v Programe je stanovený na 30 hodín. 

2. Individuálne odborné poradenstvo (konzultácie)  

Systém poskytovania odborných konzultácií je nastavený tak, že Účastníci majú počas 

trvania Programu možnosť požiadať o individuálnu konzultáciu, ktorú im budú poskytovať 

odborní konzultanti z oblastí, ktoré sa spájajú s témou Programu. Rozsah  pomoci 

vykonávanej prostredníctvom individuálnych odborných konzultácií je stanovený na  5 

hodín, ktoré môže Účastník vyčerpať najneskôr 1 mesiac po ukončení Programu. Odborné 

poradenstvo prebieha na individuálnej báze a je vykonávané expertmi a môže prebiehať 

fyzicky a/alebo online. 

 

Miesto poskytovania služieb programu:  

Vzdelávacie podujatia sa budú konať v:  

Nitra (miesto konania bude upresnené pred začiatkom realizácie Programu) alebo sa budú 

konať online.  
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Individuálne konzultácie budú prebiehať buď online alebo podľa preferencií a dohody 

účastníka a Externého partnera (konzultanta).  

 

Finančná spoluúčasť účastníka (účastnícky poplatok):   

Účasť v Programe je bez účastníckeho poplatku. 

2. Podmienky účasti v programe 

Žiadateľ o účasť v Programe musí pre akceptovanie Žiadosti spĺňať nasledujúce podmienky: 

1.Má záujem pôsobiť v oblasti Kultúrneho a Kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“)  

Záujemca o účasť v programe preukazuje, že má záujem pôsobiť v oblasti KKP podľa tejto 

Výzvy prostredníctvom informácií uvedených v Žiadosti, kde uvedie oblasť svojho 

podnikateľského záujmu. 

Pre účely výzvy sa pod KKP rozumie všetky odvetvia uvedené v  prílohe č. 2 Schémy na 

podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de mininis) v znení dodatku č. 1 

- Schéma DM 8/2021 (ďalej len “Schéma DM”)  https://www.culture.gov.sk/wp-

content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf. 

2. Záujemca o účasť v programe sa prihlasuje na služby prostredníctvom webovej stránky 

www.kreativnecentrumnitra.sk Viac informácií o postupe uvádzame v bode 4. Výber 

žiadateľov. 

3. Termín a spôsob predloženia Žiadosti 

Žiadosti do programu môžu Žiadatelia predkladať v termíne počas trvania Výzvy od 

05.10.2022 do 11.10.2022 cez webové sídlo KC Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.  

 

4. Výber Žiadateľov  

Výberový proces Žiadateľov do programu pozostáva  z viacerých krokov, výsledkom ktorého 

je výber schválených Účastníkov programu.  

 

Prihlásiť sa do Programu je možné elektronicky. Záujemca o účasť v Programe sa musí 

najskôr REGISTROVAŤ na webovej stránke Kreatívneho centra Nitra  

www.kreativnecentrumnitra.sk. Na základe registrácie budú Záujemcovi o účasť v programe 

pridelené prihlasovacie údaje, ktoré mu umožnia prístup k podaniu Žiadosti na program. Do 

Programu sa registrovaný záujemca KC Nitra prihlasuje prostredníctvom odoslania vyplnenej 

Žiadosti vrátane povinných príloh. 

 

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf
https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/12/Schema-DM-8-2021-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
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Povinné prílohy Žiadosti o účasť v Programe:  

● Podpísaný životopis Žiadateľa do programu 

 

Po absolvovaní registrácie na internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk, je potrebné 

vyplniť Žiadosť, a spolu s povinnými prílohami odoslať Žiadosť Vykonávateľovi podľa 

pokynov uvedených na internetovej adrese www.kreativnecentrumnitra.sk.  

 

Je nutné, aby si Žiadateľ po odoslaní Žiadosti cez webovú stránku vytlačil formulár Žiadosti, 

ktorý mu vygeneruje webová stránka a bude mu zaslaný na jeho email, ktorý uviedol 

v registrácii. Vytlačenú Žiadosť Žiadateľ podpíše a scan zašle do 5 pracovných dní od 

podania Žiadosti na webovej stránke na emailovú adresu olejarova@msunitra.sk, prípadne 

osobne doručí na adresu KC Nitra.  

 

● Žiadosť bude po ukončení prihlasovania vyhodnotená v dvoch kolách, pričom 1. kolo 

pozostáva z overenia dodržania formálnych podmienok a zaslaných dokumentov a 2. 

kolo prebieha po splnení podmienok 1. kola prostredníctvom zasadnutia Odbornej 

rady, ktorá posudzuje predložené Žiadosti. 

 

● Stanovisko Odbornej rady o prijatí/neprijatí do Programu bude zaslané najneskôr do 

10 pracovných dní od oznámenia Odbornej rady o výsledku 2. kola, pričom Žiadateľ 

berie na vedomie, že na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. Zoznam 

schválených/neschválených Žiadostí bude zverejnený na webovom sídle KC Nitra. 

 

● Úspešní Žiadatelia na základe zmluvného vzťahu, ktorým je podpísaná Žiadosť o 

účasť v programe získajú právny nárok na nefinančnú podporu.  

 

Podrobnejší popis procesu podania a schválenia Žiadosti je obsiahnutý v Implementačnom 

manuáli programu, ktorý tvorí neoddeliteľú súčasť Výzvy. 

Žiadateľom, ktorých Žiadosti nesplnili podmienky alebo ich nebolo možné akceptovať 

z dôvodu obmedzenej kapacity, KC zasiela oznámenie o neakceptovaní Žiadosti s uvedením 

dôvodu neakceptovania. Zoznam úspešných a neúspešných Žiadateľov zverejní Kreatívne 

centrum Nitra na svojom webovom sídle (www.kreativnecentrumnitra.sk) do 10 pracovných 

dní od schválenia Odbornou radou. 

Práva a povinnosti KC a Účastníkov programu a ďalšie podmienky účasti v programe sú 

uvedené vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie služieb KC, ktoré sú zverejnené na 

webovom sídle KC Nitra www.kreativnecentrumnitra.sk.  

Kritériá výberu Žiadateľov do programu:  

Doručené Žiadosti o účasť v Programe sa vyhodnocujú v dvoch kolách. 

 

http://www.npc.sk/
http://www.npc.sk/
http://www.npc.sk/
http://www.npc.sk/
http://www.kreativnecentrumnitra.sk/
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1. kolo  

A.Formálna kontrola splnenia  podmienok pre vstup do programu: 

● nepodnikatelia s trvalým pobyt na území Slovenska 

● vek: 18+  

B. Formálna kontrola predložených dokumentov:  

● Podpísaný životopis Žiadateľa do programu 

 

Na základe uvedených kritérií vykonajú koordinátori Programu formálnu kontrolu 

podmienok pre  vstup do Programu a formálnu kontrolu predkladanej Žiadosti a povinných 

príloh Žiadosti. Týmto spôsobom budú spomedzi všetkých Žiadateľov vybraní len tí, ktorí 

spĺňajú uvedené kritéria prvého kola, ostatní Žiadatelia budú na základe nesplnenej formálnej 

kontroly  automaticky vylúčení z výberového procesu do Programu.  

Vybraní Žiadatelia, ktorí splnili náležitosti prvého kola budú postúpení do druhého kola 

výberového procesu, v ktorom ich Žiadosti bude hodnotiť Odborná rada Kreatívneho centra 

Nitra na základe nižšie uvedených kritérií:  

2. kolo  

V druhom kole bude Odborná rada posudzovať kritéria akými sú: 

● Motivácia pre účasť na LABe, 

● Prínos pre budúcu podnikateľskú činnosť,   

 

Na základe uvedených výberových kritérií pridelia jednotliví členovia Odbornej rady 

Kreatívneho centra Nitra predkladanej Žiadosti body, ktoré sa následne prepočítajú.  

Týmto spôsobom vznikne celkové bodové hodnotenie, ktoré sa  porovná s hodnoteniami 

ostatných Žiadateľov, ktorí taktiež postúpili do druhého kola  výberového procesu. 

Žiadateľom, ktorí získajú najvyšší počet bodov bude zaslaná akceptácia Žiadosti. 

 

Revízne postupy:  

Námietky – riadny revízny postup 

V prípade oznámenia o akceptovaní Žiadosti má uchádzač právo sa domáhať zmeny tohto 

postoja KC, ak má za to, že dôvody neakceptovania Žiadosti nezodpovedajú postupom alebo 

podmienkam výberu uchádzačov pre účasť na Programoch/službách KC podľa tejto Výzvy. 

Prostriedkom nápravy sú námietky, ktoré má uchádzač možnosť podať písomne KC v lehote 

do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o neakceptovaní Žiadosti.  

Uchádzač v námietkach uvedie:  

a) svoje označenie, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, kto podáva námietky,   

b) dôvody, pre ktoré nesúhlasí s neakceptovaním Žiadosti s poukázaním na konkrétne 

postupy alebo podmienky, ktoré KC porušil, keď jeho Žiadosť neakceptoval,  



  

6 

 

c) dátum a podpis námietok.  

KC posúdi podané námietky podľa ich obsahu, na formálne nedostatky podania námietok 

neprihliada. KC oznámi uchádzačovi výsledok svojho posúdenia – ak nepovažuje námietky za 

opodstatnené, oznámi uchádzačovi, že trvá na pôvodne oznámenom neakceptovaní Žiadosti 

uchádzača, ak námietky považuje za opodstatnené, KC oznámi uchádzačovi zmenu svojho 

pôvodného postoja tým, že zmení pôvodné oznámenie o neakceptovaní na oznámenie 

o akceptovaní Žiadosti.  

KC oznámi uchádzačovi svoje posúdenie podaných námietok do 20 pracovných dní od ich 

doručenia. Výsledok posúdenia námietok musí vždy obsahovať odôvodnenie ich posúdenia zo 

strany KC. Výsledok posúdenia námietok sa oznamuje uchádzačovi písomne a doručuje sa 

mu (nestačí len zverejnenie na webe).  

Preskúmanie vydaných oznámení – mimoriadny revízny postup 

KC môže z vlastného podnetu alebo podnetu inej osoby preskúmať vydané oznámenie 

o akceptovaní / neakceptovaní Žiadosti, ak zistí, že nebolo vydané v súlade s podmienkami 

a postupmi stanovenými touto Výzvou a/alebo riadiacou dokumentáciou vzťahujúcou sa na 

výber užívateľov v rámci realizácie Projektu KC ako prijímateľa. K preskúmaniu môže dôjsť 

do začatia realizácie Programu alebo do začatia poskytovania služby, ktorých sa oznámenie 

o akceptovaní / neakceptovaní Žiadosti týka a do tohto času je potrebné oznámiť výsledok 

preskúmania uchádzačovi. Výsledok preskúmania je obsiahnutý v novom oznámení, ktoré 

musí obsahovať aj dôvody, pre ktoré došlo k zmene pôvodne vydaného oznámenia 

o akceptovaní / neakceptovaní Žiadosti, pričom toto oznámenie musí byť doručené 

uchádzačovi (nestačí len zverejnenie na webe).  

Oprava chýb a iných zrejmých nesprávností vydaného oznámenia 

Oprava oznámenia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých 

nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia o akceptovaní /neakceptovaní Žiadosti. 

Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia 

o akceptovaní /neakceptovaní Žiadosti opraví KC buď na základe vlastných zistení alebo na 

základe osvojenia si podnetu inej osoby. Opravené oznámenie o akceptovaní/neakceptovaní 

Žiadosti, s uvedením tých údajov, ktoré sa opravovali, doručí uchádzačovi spôsobom 

určeným pre doručovanie vydaných oznámení o akceptovaní /neakceptovaní Žiadosti (listom, 

cez e-mail, cez e-schránku, cez web). 

5.Aktualizácia výzvy 

KC Nitra si vyhradzuje právo zverejnené podmienky zmeniť alebo výzvu zrušiť. Všetky 

aktualizácie, zmeny a prípadné zrušenie Výzvy budú priebežne zverejnené na webovej 

stránke Kreatívneho centra Nitra : (kreativnecentrumnitra.sk) 

https://kreativnecentrumnitra.sk/
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6.Komunikácia 

S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto Výzvou sa môžete na nás obrátiť: 

- telefonicky na čísle Kreatívneho centra Nitra: 037/ 733 62 58 

- e-mailom na adrese: olejarova@msunitra.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov 

programu)  

- osobne, v priestoroch Kreatívneho centra na Mestskej tržnici v Nitre na adrese 

Štefánikova trieda 50, 949 01 Nitra 

 

Viac informácií o službách poskytovaných v rámci Programu nájdete v Implementačnom 

manuáli Programu uverejneného na webovej stránke Kreatívneho centra Nitra - 

https://kreativnecentrumnitra.sk.  

 

https://kreativnecentrumnitra.sk/akademia/inkubatory-a-akceleratory/

