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 Kód uznesenia: 6.1.2.  

13.1.   

         

 

Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 

materiálu  

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

žiadosti o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie zo dňa 24. 

04. 2020 a rozhodnutia primátora zo dňa 28. 04. 2020 v oblasti „Bratislava pre všetkých - 

Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ a v ňom 

odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  

 

 

P.č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Prima PRIMA street 23 936,00 Eur 23 936,00 Eur 

2 OZ Odyseus Sociálne a zdravotné opatrenia pre 

vylúčené komunity na dosah 

35 176,63 Eur 35 176,63 Eur 

3 OZ Brána do 

života 

Program na prevenciu pre 

abstinujúcich drogovo závislých 

14 904,72 Eur 12 000 Eur 

4 IPčko Klub na Obchodnej ulici 30 000,00 Eur 0 

5 Ulita Preventívne programy na sídlisku 

Kopčany 

21 390,00 Eur 21 390,00 Eur 

6 Obchodná ulica 

a okolie o.z. 

BEZPEČNÁ OBCHODNÁ -

OBCHODNÁ PRE KAŽDÉHO 

22 290,00 Eur 0 

7 Depaul 

Slovensko, n.o. 

Bezpečné nízkoprahové služby pre 

ľudí bez domova 

71 326,29 Eur 71 326,29 Eur 

 Spolu  
 

219 023,64 

Eur 

163 828,92 

Eur 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 17. 1. 2020 bola vyhlásená a zverejnená na webovom sídle hlavného mesta Výzva 

hlavného mesta SR Bratislava na predkladanie žiadostí o grant „Bratislava pre všetkých“ 

v oblasti „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti 

drog“ z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2020 (ďalej len 

„výzva“).  

Cieľom výzvy bola podpora projektov neverejných subjektov za účelom zabezpečenia 

dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení a za účelom akcelerácie 

rozvoja interných kapacít organizácií na poskytovanie aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti 

v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami.  

Oblasťou podpory verejnej výzvy bolo zabezpečenie dostupnosti predovšetkým 

sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení, podpora rozvoja interných kapacít organizácií na 

poskytovanie aktivít v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík 

v súvislosti s drogami (ďalej len „projekty“). 

Projekty mohli neverejné subjekty predkladať do 28. 02. 2020. Do výzvy sa prihlásilo 

sedem subjektov.  

Podmienky poskytovania grantov určuje VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií 

a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, na ktoré nadväzujú podmienky 

poskytnutia grantu upravené Štatútom grantového programu, ktorý je súčasťou výzvy. 

V zmysle štatútu všetky žiadosti prešli a vyhoveli formálnej kontrole a boli postúpené na 

odborné hodnotenie odbornej hodnotiacej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí, ktorá bola 

zriadená Rozhodnutím č. 8/2020 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Členovia odbornej hodnotiacej komisie sa oboznámili s pravidlami fungovania odborných 

grantových komisií a podpísali etické pravidlá fungovania komisie, ktorých súčasťou je 

vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov vo vzťahu k posudzovaným žiadostiam. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 

prijalo vedenie mesta na PPP dňa 24. 03. 2020 rozhodnutie, že je potrebné, aby prihlásené 

subjekty revidovali svoje žiadosti s ohľadom na opatrenia na riešenie situácií vzniknutých z 

dôvodu pandémie. Všetky pôvodne zapojené subjekty (7) boli vyzvané predložiť revidované 

projekty do 22. 04. 2020. Vo finálnom hodnotení odbornej hodnotiacej komisie sa priorizovali 

projekty, ktoré prispievajú k riešeniu či manažovaniu súčasnej pandémie v rámci predmetu 

grantovej výzvy. 

Celková vyčlenená čiastka v grantovom programe „Bratislava pre všetkých - Prevencia 

a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog” bola vo výške 180 000 

Eur. 

Celková požadovaná suma siedmimi subjektmi bola vo výške 219 023,64 Eur. 

Odborná grantová komisia preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie 

dotácie. Pri posudzovaní žiadostí komisia posudzovala projekty podľa nasledovných 

hodnotiacich kritérií verejne dostupných v štatúte grantovej výzvy: 1) zameranie projektov na 

ciele výzvy; 2) súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektov; 3) mieru 

pozitívneho vplyvu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách alebo znižovania 

rizík súvisiacich s drogami a to kvantitatívnu a kvalitatívnu; 4) skúsenosti predkladateľa s 

plnením cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektových tímov; 5) zameranie projektov na 

exponované lokality; 6) mieru zapojenia cieľovej skupiny; 7) účelnosť, hospodárnosť, účinnosť 

a efektívnosť predpokladaných výdavkov na realizáciu projektov v kontexte hodnoty za 

peniaze; 8) zameranie projektov na potreby najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny; 9) 

finančnú a obsahovú mieru udržateľnosti aktivít projektov po ukončení čerpania grantu. 

Doplnkové kritérium (č. 10) bolo ako projekt reaguje na riešenie súčasnej krízy spojenej s 

Covid-19. 
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Maximálny možný počet získaných bodov bol 120 (100 bodov za kritériá 1 až 9 + 20 

bodov za kritérium č.10). Aby bola žiadosť vyhodnotená odbornou grantovou komisiou ako 

úspešná, musela dosiahnuť minimálne 60% z maximálneho počtu bodov, t. j. 72 bodov 

a v kategóriách 1, 2 a 3 musela dohromady dosiahnuť minimálne 30 bodov. 

V prvom kole hodnotenia každý hodnotiteľ individuálne udelil predbežné hodnotenie 

projektom v elektronickom hodnotiacom systéme. Počas rokovania komisia prediskutovala 

každý predkladaný projekt zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť finálne bodové ohodnotenia, 

pričom a) navrhla odporúčať projekty v plnej sume b) v zníženej sume c) neodporučila žiadosti 

na schválenie pre nedostatočný počet bodov. V druhom kole po zapracovaní doplnkového 

kritéria, dňa 24. 04. 2020, posudzovali členovia odbornej hodnotiacej komisie aktualizované 

projekty individuálne. Finálne bodové hodnotenie spriemerovala a spracovala gestorka za 

Sekciu sociálnych vecí. 

Na základe uvedeného odborná grantová komisia odporúčala primátorovi hl. mesta SR 

Bratislavy schváliť celkovo sumu podpory predloženým projektom sumou 163 828,92 Eur pre 

päť subjektov: OZ Prima, OZ Odyseus, OZ Brána do života, Ulita, o.z., a Depaul Slovensko, 

n.o. 

Dňa 28. 04. 2020 PPP po prerokovaní materiálu súhlasí s rozhodnutím primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeliť grantovú podporu revidovaným 

žiadostiam predloženým v rámci výzvy v oblasti „Prevencia a bezpečnosť v ohrozených 

lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog” v súlade s odporúčaniami odbornej hodnotiacej 

komisie.  

Na základe uznesenia č. 120/2020 dňa 14. 05. 2020 Mestská rada po prerokovaní 

materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať: 

„Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej 

komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a 

bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24. 04. 2020.“ 

 

 

Doložka vplyvov 

 

Stanovisko oddelenia rozpočtu a kontroly: 

Finančné prostriedky na poskytnutie grantu určeného v zmysle výzvy hlavného mesta SR 

Bratislava na predkladanie žiadostí o grant v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 

lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v roku 2020 sú zahrnuté v Programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, 6.7 

Bezpečnosť, prevencia a znižovanie rizík v oblasti drog a sexbiznisu, prvok 6.7.1 Zlepšenie 

kvality života v exponovaných lokalitách. 

Predkladaný materiál s požiadavkou o odsúhlasenie dotácie vo výške celkovo 163 828,92 Eur 

pre 5 subjektov je v súlade so schváleným rozpočtom Hlavného mesta SR Bratislava. 

FK: 1070 EK: 642001 suma: 108 550,- Eur program: 6.7.1 

FK: 1070 EK: 642002 suma: 71 450,- Eur program: 6.7.1 
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Anotácie k projektom, bodové ohodnotenie a komentár odbornej hodnotiacej komisie 

Texty anotácií vychádzajú z popisu, ktorý do žiadosti uviedli predkladatelia projektov. 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

1 Občianske združenie 

Prima 

PRIMA street 23 936,00 23 936,00 

Anotácia predkladaného projektu: 

Občianske združenie PRIMA poskytuje služby svojim klientom na území Bratislavy už viac ako 20 

rokov. Pracuje na báze harm reduction a jeho cieľovou skupinou sú injekční užívatelia drog, ľudia z 

pouličného sexbiznisu a ľudia bez domova. Od vzniknutia OZ PRIMA poskytuje svoje služby formou 

mobilného streetworku a od roku 2005 aj stacionárnou formou v kontaktnom centre na sídlisku 

Kopčany. Cieľom jeho práce je ochrana verejného zdravia a zdravia klientov. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

• ochrana verejného zdravia: program výmeny ihiel, ošetrenie v teréne, psychologické poradenstvo 

• distribúcia ochranných pomôcok, zdravotníckeho materiálu, potravinového servisu 

• osvetová činnosť v komunite užívateľov a ľudí pracujúcich v sexbiznise 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 109 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie: Komisia pozitívne vnímala reálnosť nastavených cieľov 

projektu vychádzajúcich z potreby komunity, taktiež reálnosť nastavených platov, ako aj 

udržateľnosť projektu vyplývajúcu z dlhodobých skúseností zamestnancov združenia. Služby 

občianskeho združenia sú využívané značným počtom klientov a združenie sa podieľa na ochrane 

verejného zdravia o. i. aj prostredníctvom vysokej likvidácie použitých injekčných striekačiek. 

Terénna práca s užívateľmi návykových látok je jedna z mála efektívnych foriem kontaktu medzi 

nimi aj za aktuálnej situácie. Komisia sa zhodla odporučiť schválenie plnej výšky podpory pre OZ 

Prima. 

 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

2 Občianske združenie 

Odyseus 

Sociálne a zdravotné opatrenia 

pre vylúčené komunity na dosah 

35 176,63 35 176,63 

Anotácia predkladaného projektu: 

Projekt zabezpečí kontinuálne fungovanie harm reduction služieb pre vylúčené skupiny – ľudí, ktorí 

injekčne užívajú drogy, ľudí pracujúcich v sexbiznise a mladých ľudí, ktorí užívajú drogy. Cieľom 

projektu je zabezpečiť dostupnosť harm reduction služieb prostredníctvom sociálnych a zdravotných 

opatrení v uliciach Bratislavy. OZ Odyseus zapojí do aktivít ľudí z komunity, ktorí pomáhajú so 

zveľaďovaním prostredia, v ktorom sa najčastejšie zdržiavajú a zabezpečí tak minimálne jednému 

človeku prácu na 10 hodín týždenne, pričom sa celkovo predpokladá zapojenie 10 ľudí z komunity. 

Zároveň medzi hlavné aktivity bude naďalej patriť terénna sociálna práca, výmena injekčných 

striekačiek a testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie. Novinkou bude budovanie interných 

kapacít prostredníctvom vzdelávania odborného tímu, účasť na európskej harm reduction 

konferencii a natočenie informačného videa pre verejnosť v spolupráci s advokačnou organizáciou 

o overených protidrogových politikách, o búraní predsudkov, s cieľom destigmatizácie spoločnosti 

voči harm reduction službám. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

• terénna sociálna práca  
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• distribúcia zdravotníckeho materiálu a likvidácia a zber infekčného odpadu  

• prevenčná aktivita – tvorba a distribúcia nových brožúr pre mladých ľudí, ktorí užívajú 

drogy  

• upratovacie aktivity na Stavbárskej ulici a v jej okolí  

• natočenie informačného videa o harm reduction prístupe  

• distribúcia ochranných pomôcok a dezinfekcie pre ohrozené komunity  

• potravinová pomoc 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 115 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie: Najvyššie bodovo ohodnotený projekt pri ktorom 

komisia uznala dôležitosť pôsobenia OZ Odyseus v lokalite Stavbárska, udržateľnosť práce 

združenia, ktorá prináša výsledky a tiež zapájanie ľudí z komunity. Komisia odporúča podporiť 

projekt v plnej výške. 

 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

3 Občianske združenie 

Brána do života 

Program na prevenciu pre 

abstinujúcich drogovo závislých 

14 904,72  12 000,00 

Anotácia predkladaného projektu: 

Cieľom projektu je podporovať integráciu mladých, abstinujúcich drogovo závislých ľudí po 

ukončení liečby, predchádzať negatívnym faktorom, ktoré im bránia plnohodnotne sa uplatniť v 

spoločnosti. Realizáciou aktivít im dáva projekt možnosť zlepšiť si život, udržať si zamestnanie, 

dokázať lepšie bez agresivity komunikovať, naučiť sa žiť bez drog, zvýšiť si sebavedomie a dokázať 

nadväzovať plnohodnotné sociálne vzťahy. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Program na prevenciu pre abstinujúcich drogovo závislých, u ktorých sa v súčasnej situácii zvyšuje 

nervozita, napätie, pocity nepokoja a strachu. Terapeutický program chce poskytnúť klientom 

bezpečné prostredie, kde budú môcť riešiť svoje úzkosti, strachy, hnevy aby sa mohli vyvarovať 

recidíve. Súčasťou programu sú: 

• skupinová terapia online formou      

• individuálne terapie online formou 

• terénna terapia. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 89,2 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie: Pri tomto projekte komisia diskutovala o nízkom počte 

klientov i nejasnej miere zapojenia cieľovej skupiny a tiež o „čistom živote bez drog“ ako 

kvalitatívnom výstupe projektu. Zároveň Komisia uznala dôležitosť terapie, individuálnej i 

skupinovej, pre abstinujúcich bývalých užívateľov. Rozhodla sa projekt podporiť v zníženej sume, 

pričom hodnotiaca komisia nestanovila konkrétnu položku/položky, ktorá/é musí byť znížená/é – 

ich výber je ponechaný na združenie.  

 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

4 IPčko 
Klub na Obchodnej ulici 30 000,00 0 

Anotácia predkladaného projektu: 
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Prostredníctvom pôvodne predloženého projektu malo združenie záujem vytvoriť v lokalite 

Obchodnej ulice unikátne miesto - kontaktný klub pre mladých ľudí, ktorí toto exponované miesto 

vyhľadávajú za účelom víkendovej zábavy alebo v ňom bezcieľne trávia svoj voľný čas a častokrát 

prichádzajú do kontaktu s rôznymi patológiami, rizikovými ľuďmi a závislosťami. Zámerom 

združenia bolo sprístupniť v kontaktnom klube anonymnú a bezplatnú psychologickú a sociálnu 

pomoc, vytvoriť bezpečné prostredie na realizáciu rôznych typov zážitkových, rozvojových, 

preventívnych a voľnočasových aktivít, čo by malo zabezpečiť elimináciu patologického správania 

mladých ľudí, najmä elimináciu užívania alkoholu a drog a znižovanie rizík spojených s drogami. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Psychologická a sociálna podpora pre mladých ľudí v online priestore na internetovej linke dôvery 

a prostredníctvom pomáhajúceho obsahu, ktorý zamestnanci tvoria cez live streamy na sociálnej 

sieti Twitch. Poradenské služby združenie poskytne denne prostredníctvom chatu v čase od 07,00 

do 00,00 hod a formou e-mailu nonstop. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 62,2 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie:  

V prvom kole IPčko predložilo projekt nízkoprahového centra, ktoré komisia neodporúčala schváliť, 

keďže nemalo identifikovaný a zabezpečený priestor na centrum, a kvôli pochybnostiam o 

hospodárnosti a udržateľnosti projektu. Z dôvodov vyplývajúcich z mimoriadnej situácie spôsobenej 

pandémiou COVID-19 bolo všetkým umožneným subjektom podať aktualizáciu projektov, v 

ktorom by prispôsobili aktivity pôvodne predloženého projektu. IPčko v tomto kole podalo úplne 

nový projekt, týkajúci sa online poradenstva, ktorému sa o.z. dlhodobo venuje a poskytuje pre 

klientov po celom Slovensku, teda neposkytuje službu špecificky zameranú na cieľové skupiny v 

hlavnom meste a míňa sa cieľom výzvy. 

Komisia vyjadrila pochybností o hospodárnosti vyplývajúcej zo súm za uvedené položky (napr. 

niekoľkokrát drahšia cena za hodinu supervízie) a rozhodla sa projekt nepodporiť primárne kvôli 

tomu, že o.z. nesplnilo zadanie komunikované organizáciám pred druhým kolom. 

 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

5 Ulita 
Preventívne programy na sídlisku 

Kopčany 

21 390,00 21 390,00 

Anotácia predkladaného projektu: 

Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí z ohrozených komunít o užívaní 

drog a rizikách, ktoré sú s tým spojené. V rámci projektu združenie chce poskytnúť pre mladých 

ľudí z cieľovej skupiny priestor, v ktorom by sa cítili dostatočne bezpečne na otváranie dôverných 

rozhovorov o téme užívania drog alebo iných tém, ktoré sú pre nich dôležité. Zároveň aktivitami 

plánuje prispieť k rozšíreniu možností trávenia voľného času pre mladých ľudí z ohrozenej komunity 

na sídlisku Kopčany. Prostredníctvom projektu sa združenie plánuje zamerať na primárnu, ako aj 

sekundárnu prevenciu pomocou vyškolených pracovníkov/čiek. Preto je jedna časť projektu 

zameraná na zvyšovanie odbornosti pracovníkov/čiek v téme drogy a bezpečnejšie užívanie drog. 

Zvýšením kompetencie pracovníkov/čiek prispeje k poskytovaniu efektívnej, kvalitnej a 

profesionálnej pomoci. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

V kontexte sídliska Kopčany sa počas krízy v mnohých rodinách zhoršila situácia a stres v rodinách, 

od straty zamestnania, cez zníženú motiváciu ku školským povinnostiam a prístup ku vzdelávaniu 

(primárne online vyučovaniu). 
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Situácia, ktoré spolu s nudou zvyšujú pravdepodobnosť rizikového správania a užívania legálnych, 

ale aj ilegálnych drog. 

Aktivity, ktoré o.z. realizuje: 

• terénna sociálna práca 

• primárna a sekundárna prevencia 

• individuálne poradenstvo - poskytovanie odborných konzultácií pre: a) rodiny – riešenie 

čiastkových problémov vedúcich k zmierňovaniu stresu v rodinách a ovplyvňovaniu rizikového 

správania klientov; b) detí (10-16 rokov)- konzultácie školských povinností, poskytovanie školských 

pomôcok, tlačenie pracovných zošitov, aktívna podpora pri vzdelávaní v domácom prostredí; 

• aktivity na rozšírenie možností trávenia voľného času pre mladých ľudí na sídlisku, poskytnutie 

dlhodobých podporných vzťahov zo strany pracovného tímu klientom. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 111,8 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie: Komisia vníma dlhoročnú skúsenosť a kľúčovú rolu 

občianskeho združenia v lokalite Kopčany a tiež udržateľnosť predkladaného projektu. Komisia 

vnímala to, že aktualizácia projektu jednoznačne reaguje na ciele výzvy s ohľadom na riešenie 

súčasnej krízy spojenej s Covid – 19. Komisia sa zhodla, že práca s komunitou a ponuka 

udržateľných a efektívnych služieb v lokalite je v súčasnosti niekoľkonásobne dôležitejšia ako 

kedykoľvek predtým. Projekt bol vysoko ohodnotený a hodnotiaca komisia sa zhodla priznať mu 

plnú výšku požadovanej sumy. 

 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

6 Obchodná ulica a 

okolie o. z. 

BEZPEČNÁ OBCHODNÁ - 

OBCHODNÁ PRE KAŽDÉHO 

22 290,00 0 

Anotácia predkladaného projektu: 

Pôvodne predkladaný projekt Bezpečná Obchodná - Obchodná pre každého je zameraný na zvýšenie 

bezpečnosti na Obchodnej ulici a jeho cieľom je reagovať na negatívne posudzovanie Obchodnej 

ulice. Projekt sa zameriava na problematické skupiny, prácu s komunitou a najmä o vytvorenie 

manuálu pre zlepšenie kvality života na Obchodnej ulici, prostredníctvom odborných seminárov a 

workshopov. Projekt obsahuje viachodinové školenia, terénny výskum a presný popis problematiky 

Obchodnej ulice, pred a po skončení seminárov. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Projekt sa chce zamerať na prevenciu potenciálneho zvýšenia kriminality na ulici, ako aj sklonu k 

užívaniu návykových látok v súvislosti s krízou spôsobenou COVID-19 v kontexte života 

Obchodnej ulice počas dňa – nebude sa zameriavať na nočný život. 

Aktivity projektu zahŕňajú online dotazníky pre návštevníkov a prevádzkarov na tému ochrana 

bezpečia pre denné prevádzky, semináre a workshopy pre stredoškolských a vysokoškolských 

študentov na tému nepriaznivé vplyvy návykových látok a alkoholu, ich vplyv na organizmus – 

telesné, ako aj psychické dosahy. Vytvorenie príručky s radami na zvýšenie bezpečnosti a prevencie 

pri strete s užívateľmi alkoholu a návykových látok a tiež seminár zameraný na prevenciu v oblasti 

duševného zdravia ako reakcia na korona krízu – zníženie domáceho násilia, možných sklonov k 

alkoholizmu spôsobeného neistotou spôsobenou krízou. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 41 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie:  
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Komisia projekt odporučila nepodporiť, keďže nereflektuje ciele výzvy, ponúka neefektívne riešenia 

prípadne už realizované aktivity v téme a lokalite, a v kontexte súčasnej situácie sa javí ako pomerne 

irelevantný. 

 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

7 Depaul Slovensko, n. o. 
Bezpečné nízkoprahové služby pre 

ľudí bez domova 

71 326,29 71 326,29 

Anotácia predkladaného projektu: 

Depaul Slovensko zabezpečuje nízkoprahové služby pre ľudí bez domova pod vplyvom alkoholu 

alebo iných drog v šiestich zariadeniach v rôznych miestach Bratislavy. Cieľom projektu je vytvoriť 

bezpečné prostredie, v ktorom sa eliminujú riziká ohrozujúce závislých ľudí bez domova alebo tých 

pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, a to zakúpením chýbajúceho vybavenia, či 

zabezpečením zdravotných a iných služieb. Počas trvania projektu plánuje združenie pracovať aj na 

zvýšení kompetentnosti pracovníkov organizácie v oblasti práce so závislými ľuďmi a na zvýšení 

informovanosti klientov v súvislosti s užívaním návykových látok prostredníctvom školenia a 

individuálneho poradenstva. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Služby nocľahárne v súčasnosti využíva porovnateľný počet ľudí bez domova ako v zimných 

mesiacoch, ktoré sú vnímané ako najnáročnejšie. Zvýšený počet klientov zväčšil nároky na počet 

zamestnancov na služby, ktorí vykonávajú registráciu klientov, merajú teplotu, dohliadajú na 

dezinfekciu rúk a rozdávajú rúška. Vo svojich službách znižujú rizikovosť prostredia, zabezpečujú 

zdravotný a hygienický materiál; dezinfekcia povrchov prebieha frekventovanejšie. 

V projekte si subjekt žiada o vybavenie (výstroj pre zamestnancov, zdravotný a ochranný materiál, 

termokameru, dezinfekciu povrchov, mzdy pre zamestnancov ako zdravotnú sestru a pomocných 

pracovníkov), ktoré mu umožní plynulý chod nocľahárne. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 105,2 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie: Aktualizácia projektu adekvátne reaguje na ciele výzvy 

s ohľadom na riešenie súčasnej situácie spojenej s Covid-19, ako aj súčasné potreby cieľovej 

skupiny. Vplyv projektu na verejné zdravie bol vnímaný ako nespochybniteľný. Komisia revíziu 

nákladov projektu v jednotlivých položkách zhodnotila pozitívne a zhodla sa na podporení projektu 

v plnej výške.  
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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 20.05.2020 

 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na 
základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre 
všetkých - Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 
24.04.2020, ktorý predložil Mgr. Pavol Jablonický, riaditeľ Sekcie sociálnych vecí. 
 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť žiadosti o poskytnutie grantu na základe odporúčaní 
odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých - Prevencia a 
bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24.04.2020 a v ňom 
odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne: 
 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Prima PRIMA street 
23 936,00 
Eur 

23 936,00 
Eur 

2 OZ Odyseus 
Sociálne a zdravotné opatrenia 
pre vylúčené komunity na 
dosah 

35 176,63 
Eur 

35 176,63 
Eur 

3 
OZ Brána do 
života 

Program na prevenciu pre 
abstinujúcich drogovo 
závislých 

14 904,72 
Eur 

12 000 Eur 

4 IPčko Klub na Obchodnej ulici 
30 000,00 
Eur 

0 

5 Ulita 
Preventívne programy na 
sídlisku Kopčany 

21 390,00 
Eur 

21 390,00 
Eur 

6 
Obchodná 
ulica a okolie 
o.z. 

BEZPEČNÁ OBCHODNÁ -
OBCHODNÁ PRE KAŽDÉHO 

22 290,00 
Eur 

0 

7 
Depaul 
Slovensko, 
n.o. 

Bezpečné nízkoprahové služby 
pre ľudí bez domova 

71 326,29 
Eur 

71 326,29 
Eur 

 Spolu   
219 023,64 
Eur 

163 828,92 
Eur 

  
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
            MUDr. Jakub Vallo, v. r.   
                              predseda komisie 
V Bratislave, 20.05.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník  


