
Zloženie odbornej komisie menovanej Rozhodnutím č. 7 /2019 primátora hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná komisia  pre vyhodnocovanie žiadostí 

o dotáciu v zmysle „Výzvy hlavného mesta SR Bratislava na podporu inovatívnych 

integračných projektov neverejných subjektov nepracujúcich s ľuďmi bez domova  v 

Bratislave pre rok 2019“. 

 

Zloženie komisie: 

Predseda komisie: MUDr. Jakub Vallo, poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

Členovia odbornej komisie: doc. Mgr. Kristína Mózešová – nezávislá expertka a riaditeľka 

Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov, Bc. Martin Freund – expert na sociálne bývanie 

z ČR (MPSVR), Peter Meszáros – expert pre sociálne inovácie (nadácia Green Foundation), 

Mgr. Zdenka Zaťovičová – poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, Mgr. Vlasta Miškaninová, vedúca oddelenia sociálnych vecí.   

 

 

Rokovania komisie sa ďalej zúčastnili v roli facilitátora Mgr. Pavol Jablonický – riaditeľ 

sekcie sociálnych vecí a Mgr. Veronika Krivačková, zapisovateľka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na rokovaní komisie boli prítomní 4 členovia  bez predsedu komisie. Predseda, ako aj p. 

Meszáros sa riadne ospravedlnili.  

 

Nakoľko predseda komisie nebol prítomný, p. Jablonický vyhlásil komisiu za 

uznášaniaschopnú. 

Členovia komisie sa uzniesli, že nemajú vedomosť o konflikte záujmov v pôsobení tejto 

komisie a vo vzťahu k žiadateľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anotácie k jednotlivým žiadateľom, ktorí splnili podmienky na poskytnutie finančného 

príspevku, podľa „ Výzvy hlavného mesta SR Bratislava na podporu inovatívnych 

integračných projektov neverejných subjektov nepracujúcich s ľuďmi bez domova  v 

Bratislave pre rok 2019“. 

 Tabuľková časť:  

 

P. č. 

 
Žiadateľ 

Názov 

projektu 

Požadovaná 

suma 

v EUR 

Odporúčan

á suma v 

EUR 

1 
Depaul Slovensko, n. o. 

(nezisková organizácia) 
Cez Depaul k domovu 33 755,30 33 755,30 

Termín realizácie projektu: 15. máj – 31. december 2019  

Charakteristika projektu: Predkladaný projekt je zameraný na integráciu ľudí bez domova 

z prostredia klientov nízkoprahovej  Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorou ročne prechádza približne 

1 600 ľudí, pričom väčšina z nich je najviac poznačená dlhodobým pobytom na ulici a sociálnym 

vylúčením. Prostredníctvom programu, ktorý kombinuje stabilné bývanie, pravidelnú pracovnú 

činnosť, profesionálnu podporu sociálnych pracovníkov a podporu komunity, pomáha ľudom bez 

domova prekonávať prekážky a úskalia celého procesu integrácie a postupne budovať základy pre 

zmeny, ktoré účastníkom zabezpečia sebestačný a nezávislý život. Tieto zmeny budú trvalé a pretrvajú 

aj po skončení projektu.  

2 
OZ STOPA Slovensko 

(občianske združenie) 
Integrácia 2019 41 480,00 27 653,33  

Termín realizácie projektu : 1. apríl – 31. december 2019 

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na komplexný prístup k ukončovaniu pouličného 

bezdomovectva. Techniky, nástroje, aktivity sú profesionálne vedené odborníkmi tak, aby výsledkom 

bol plne integrovaný nezávislý jedinec, ktorý nepotrebuje žiadne ďalšie sociálne služby.  

 

3 
OZ Vagus  

(občianske združenie ) 

Ukončovanie bezdomovectva 

a podpora ľudí na ich ceste z ulice 
36 125,04 36 125,04 

Termín realizácie projektu: 3. jún – 31.december 2019 

Charakteristika projektu: Cieľom projektu je vytvorenie samostatného „integračného centra“  ako 

komplexnej služby, ktorej úlohou je prevencia straty bývania a ukončovanie bezdomovectva 

prostredníctvom poskytnutia bývania. Ďalším z cieľov projektu je prevencia vzniku bezdomovectva, 

prostredníctvom spolupráce s mestskými časťami, magistrátom a samosprávou a poskytovaním  

sociálneho poradenstva v nájomných bytoch ľudom, ktorí sú v krízovej situácií a hrozí im 

vysťahovanie spojené so stratou domova.  

 

4 
OZ Proti prúdu 

(občianske združenie) 
Bývanie predovšetkým  20 520,24 20 520,24 

Termín realizácie projektu: 1. jún – 31.december 2019 

Charakteristika projektu: Projekt sa zameriava na intenzívnu sociálnu prácu, ktorá smeruje 

k udržaniu, resp. získaniu bývania. Okrem práce sociálnych pracovníkov projekt zabezpečí aj 

vyhľadávanie a sprostredkovanie cenovo dostupných nájomných bytov. Zmyslom projektu je pomoc 

klientov v čase pred samotným bývaním, či v prípade vypadnutia z bývania. Z dôvodu absencie 

nájomných bytov sa projekt zameria aj na pomoc v rámci zlepšenia ich bývania aspoň v niektorej 

z domén bývania (fyzickej, právnej, sociálnej). V rámci projektu sa bude uskutočňovať vyhľadávanie 

vhodných bytov, sprostredkovanie kontaktov medzi prenajímateľom a klientom, príprava zmluvných 

podmienok, finančného nastavenie platieb (aktivity podobné tzv. sociálnym nájomným agentúram).  

 



5 
OZ PRIMA  

(občianske združenie) ) 
Laický sociálny asistent/ka 3 7 083,00 7 083,00 

 

Termín realizácie projektu: 1. júl – 31. december 2019 

Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na pomoc klientom, ktorí sa môžu podieľať na 

pomáhaní v rámci aktivít vo vytipovaných lokalitách, ktoré realizuje združenie. Laickí sociálni 

asistenti/ky (LSA) budú pomáhať združeniu  pri kontaktovaní užívateľov drog, ktorí sú v bežných 

podmienkach pre systematickú podporu neviditeľní a skrytí a ktorí z rôznych dôvodov nevyžívajú 

ponuku programov (nedôvera, strach z odhalenia, nezáujem). S každým LSA sa vytvorí individuálny 

integračný plán rozvoja pracovných zručností a určí sa jeho/jej pracovná náplň. Súčasťou projektu bude 

odborné vzdelávanie k samotnej asistenčnej činnosti. Cieľom je viesť klientov/ky k vyššej 

samostatnosti, zodpovednosti a k riešeniu svojej životnej situácie s cieľom vyriešenia bytovej otázky 

a tým plnohodnotnej integrácie do spoločnosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


