
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva  

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 28. 05. 2020 

 

 

Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej 

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

a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28. 04. 2020. 

 

 

 

 

máj 2020  
  

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu 

3. Doložku vplyvov 

4. Anotácie k projektom, bodové 

ohodnotenie a komentár odbornej 

hodnotiacej komisie 

5. Výpis z Komisie sociálnych vecí,  

zdravotníctva a rozvoja bývania 

hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 

20. 05. 2020 

 

 

 

 
 

 

Predkladateľ: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

primátor 

 

 

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Ctibor Košťál, v. r. 

riaditeľ magistrátu 

 

 

Spracovateľ: 

 

Mgr. Tatiana Sedláková, v. r. 

poverená riadením Sekcie sociálnych vecí 

 

Dorota Šaríková MSc., v. r. 

samostatná odborná referentka 

Sekcia sociálnych vecí 

 



2 

 

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 28. 

04. 2020 a rozhodnutia primátora zo dňa 5. 05. 2020 v oblasti „Bratislava pre všetkých - 

Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku 

dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  

 

 

P.č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Vagus Integrácia ľudí bez domova 

znamená druhú šancu pre 

plnohodnotný život 

90 347,72 Eur 50 000 Eur 

2 Depaul 

Slovensko, n.o. 

Mosty k samostatnosti 46 640,60 Eur 15 000 Eur 

3 Návrat o.z. Cesta k samostatnému bývaniu 5 000,00 Eur 5 000,00 Eur 

4 Proti prúdu 
Bývam, teda som 

45 583,82 Eur 45 583,82 

Eur 

 Spolu  
 

187 572,14 

Eur 

115 583,82 

Eur 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 17. 01. 2020 bola vyhlásená a zverejnená na webovom sídle hlavného mesta Výzva 

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

- Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v roku 2020 (ďalej len „výzva“).  

Cieľom výzvy bola podpora projektov združení, ktorými sú právnické osoby (neziskové 

organizácie, občianske združenia, nadácie) pôsobiace na území hlavného mesta SR Bratislava, 

ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a sú oprávnené na poskytovanie sociálnej 

starostlivosti na základe Rozhodnutia o udelení akreditácie na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo registračnej karty poskytovateľa 

sociálnej služby viac ako 18 mesiacov ku dňu podania žiadosti.  

Účelom poskytnutia grantov je podpora inovatívnych sociálnych projektov zameraných 

na prevenciu straty domova a taktiež sociálnych projektov, ktorých preukázateľným vplyvom 

v oblasti sociálneho začleňovania bude ukončenie bezdomovectva ľudí bez domova 

prostredníctvom bývania a intenzívneho sociálneho poradenstva.  

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

šesť subjektov.  

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

a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, na ktoré nadväzuje štatút 

grantového programu, ktorý sú 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. 9/2020 primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava. 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 (6) 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. 

Do dňa uzávierky zaslali aktualizované projekty z pôvodne zapojených šiestich 

organizácií iba štyri subjekty. Organizácie, ktoré revízie svojich projektov nezaslali, v prvom 

kole hodnotenia komisiou zároveň nezískali dostatočný počet bodov a neboli vyhodnotené ako 

úspešné. Z dôvodu nezaslania revízie projektov alebo prípadnej argumentácie prečo by projekty 

nepotrebovali revíziu a nesplnenia tak formálnej požiadavky ako aj z dôvodu nízkeho bodového 

ohodnotenia z prvého kola, neboli tieto dve organizácie zarátané do finálneho posudzovania. 

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

a ukončovanie bezdomovectva“ bola vo výške 180 000 Eur. 

Celková požadovaná suma po revízii projektov štyrmi subjektami na podporu žiadostí 

o grant v oblasti „Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ bola vo výške 187 572,14 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 a ukončovania bezdomovectva cieľovej skupiny a to 
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kvantitatívnu a kvalitatívnu; 4) skúsenosti predkladateľa s plnením cieľov výzvy a 

kvalifikovanosť projektových tímov; 5) inovatívnosť predkladaného projektu; 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. 

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

bodov za kritérium č.10). Aby bola žiadosť vyhodnotená 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 

každému projektu 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 28. 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 115 583,82 Eur pre 

štyri subjekty: OZ Vagus, Depaul Slovensko, n.o., Návrat o.z., a OZ Proti prúdu. 

Dňa 5. 05. 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 ukončovanie bezdomovectva“ 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 

ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28. 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 6 Sociálna pomoc a sociálne služby, 

podprogram 6.2 Pomoc ľuďom bez domova, prvok 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, 

programov a aktivít pre ľudí bez domova – Integračný program a ostatné aktivity 

FK: 1070 EK: 642001 suma: 148 000,- Eur 

FK: 1070 EK: 642002 suma: 32 000,- Eur 

 

Predkladaný materiál s požiadavkou o odsúhlasenie finančných prostriedkov na granty 

v celkovej výške 115 583,82 Eur pre 4 subjekty je v súlade so schváleným rozpočtom 

Hlavného mesta SR Bratislava. 
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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 OZ Vagus 

Integrácia ľudí bez domova 

znamená druhú šancu pre 

plnohodnotný život 

90 347,72 50 000 

Anotácia predkladaného projektu: 

Hlavným cieľom Integračného programu je poskytovať dlhodobý, ucelený systém podpory v rámci 

riešenia otázok prevencie straty bývania a vzniku bezdomovectva ako sociálneho javu. Zároveň tiež 

pôsobiť v oblasti prevencie a včasného identifikovania ľudí, ktorí sa náhle ocitli bez strechy nad 

hlavou alebo im pod vplyvom nepriaznivej sociálnej situácie hrozí bezdomovectvo. Rovnako 

dôležitým cieľom je téma zamestnávanie a udržania si stabilného zamestnania. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Projekt organizácie Vagus sa čiastočne týka spolupráce s hl. mestom. V súčasnosti sa organizácia 

snaží predovšetkým rešpektovať bezpečnostné princípy v súvislosti so súčasnou situáciou a prácou 

s klientami, ktorá pokračuje. V rámci svojich súčasných aktivít evidujú viac ako 70 nových 

kontaktov, väčšina ktorých prišla kvôli kríze COVID-19 o prácu, a organizácia im v rámci svojich 

aktivít bude pomáhať hľadať nové zamestnanie a ubytovanie. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 75,75 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie:  

Z revidovanej verzie projektu je jasné, že organizácia reaguje na krízu COVID-19 svojimi 

aktivitami, uvádza vyšší počet žiadateľov o službu „Domec“. Napriek tomu, že predkladateľ priamo 

nepopisuje, ako bude projekt prispôsobovať súčasnej situácií, z projektu je to jasné implicitne, 

a preto sa komisia rozhodla odporučiť mu podporu v krátenej výške, rovnako, ako v prvom kole, 

vzhľadom na naddimenzovanosť požadovaných finančných prostriedkov, ktoré neboli revidované. 

Komisia odporúča zlúčiť aktivity koordinátora programu a hlavnej projektovej manažérky, skrátiť 

úväzok finančnej manažérky a sociálnych pracovníkov. 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

2 Depaul Slovensko, n.o. 
Mosty k samostatnosti 46 640,60 15 000 

Anotácia predkladaného projektu: 

Projekt reaguje na aktuálnu situáciu ľudí bez domova v Bratislave, nedostupnosť vhodného 

bývania, chýbajúce sociálne služby a chýbajúce dáta. Projekt priamo podporuje ľudí bez domova 

pri integrácii a to cez sociálne poradenstvo a ochranu práv a právom chránených záujmov. Zároveň 

projekt zvyšuje kvalitu sociálnej práce u žiadateľa a prináša dôležité dáta na zefektívnenie 

integrácie a napĺňanie cieľa ukončovania bezdomovectva. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Organizácia Depaul Slovensko vo svojom projekte realizovala dve čiastkové zmeny, ktoré súvisia 

so súčasnou situáciou. Prvá z nich súvisí s aktivitou „Zmapovanie zraniteľnosti ľudí bez domova na 

základe nástroja na hodnotenie zraniteľnosti”, ktorá zisťuje mieru zraniteľnosti a podpory, ktorú 

daný konkrétny človek bez domova potrebuje. 

V rámci mapovania sa organizácia rozhodla klásť zvýšený dôraz na kritériá súvisiace s 

mimoriadnou situáciou COVID-19 a následným vyrovnaním sa s ňou. Organizácia Depaul si od 

tohoto postupu sľubuje lepšiu identifikáciu tých, na ktorých bude mať aktuálna situácia 

najnebezpečnejší vplyv. Druhá zmena spočíva v zmene „Integračných aktivít vedúcich k 
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ukončovaniu bezdomovectva”, v ktorých bude výberový proces primárne zameraný na ľudí 

potenciálne najviac ohrozených v súčasnej dobe, t. j. osoby nad šesťdesiat rokov s rizikovými 

ochoreniami. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 73,25 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie:  

Žiadateľ, ktorého projekt bol odporučený už v prvom kole výzvy, v celku logicky upravil dva 

kľúčové aspekty projektu: mapovanie potrebnosti a výber klientov. Požadovaná stručnosť 

revidovaného projektu však neumožnila popísať presnú realizáciu a potrebné predpoklady na 

dosiahnutie stanovených cieľov. 

Komisia pri tomto projekte navrhla výrazné skrátenie požadovaných prostriedkov keďže z projektu 

vnímala zrejmé ukončenie bezdomovectva iba u troch jednotlivcov. Požadovanú sumu prostriedkov 

vnímala ako nehospodárnu a neodpovedajúca regionálnym cost benefit analýzam spojených s 

verejnými nákladmi ukončovania bezdomovectva jednotlivcov. 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

3 Návrat o.z 
Cesta k samostatnému bývaniu 5 000 5 000 

Anotácia predkladaného projektu: 

Projekt je zameraný na rodiny ohrozené stratou bývania, ktorým končí pobyt na mestskej sociálnej 

ubytovni Fortuna. Cieľom projektu je predísť strate bývania pomocou odborných metód sociálnej 

práce priamo v teréne - tam, kde sa rodiny práve nachádzajú - fyzicky aj psychicky. Sociálni 

pracovníci budú odborne sprevádzať rodiny procesom zmeny bývania z chránenej formy do 

samostatných bytov a budú nápomocní pri zabývaní sa. Pracovníci budú tiež súčasťou nastavovania 

vnútorných mechanizmov magistrátu v tejto oblasti. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

Organizácia Návrat bude realizovať navrhnutý projekt pripravovaný v spolupráci s mestom v 

pôvodnej forme, a to z toho dôvodu, že považuje ukončovanie bezdomovectva rodín v danej chvíli 

za rovnako dôležité, ak nie opodstatnenejšie. Pri svojej práci sa snaží dodržovať základné 

bezpečnostné opatrenia a vzhľadom k situácií s COVID-19 počíta s časovým posunom projektu. Pri 

projekte organizácie Návrat treba jednoznačne vziať do úvahy, že jej projekt je úzko prepojený s 

aktivitami hl. mesta. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 73,25 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie: 

Organizácia Návrat bude realizovať navrhnutý projekt pripravovaný v spolupráci s mestom v 

pôvodnej forme, pretože považuje ukončovanie bezdomovectva rodín v danej chvíli za rovnako 

dôležité, ak nie opodstatnenejšie. Z druhého kola vyplýva, že organizácia považuje projekt vo 

svojej pôvodnej verzii za adekvátnu reakciu aj na krízovú situáciu spojenú s COVID-19, jediná 

upravená položka je časový harmonogram. Komisia sa zhodla projekt schváliť a udeliť mu plnú 

sumu. 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma v Eur 

Odporúčaná 

suma v Eur 

4 Proti prúdu 
Bývam, teda som 45 583,82 45 583,82 

Anotácia predkladaného projektu: 

Projekt BÝVAM, TEDA SOM je zameraný na ukončovanie bezdomovectva klientov Proti prúdu. 

Cieľom je ukončovať bezdomovectvo v bežných nájomných bytoch mesta alebo v bytoch 
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prenajatých od súkromných prenajímateľov za zníženú cenu. V projekte organizácia vytvára 

inovatívne nástroje ako sociálna nájomná agentúra a využíva novú službu známu ako „podpora 

samostatného bývania“. Pri práci sa využíva aj prístup „housing first“. Súčasťou projektu je 

zlepšovanie kvality bývania predajcov časopisu Nota bene a participácia klientov. 

Aktivity projektu reagujúce na krízu spojenú s COVID-19: 

• sociálna práca s klientmi 

• rozšírenie okruhu klientov, ktorých sa aktivity projektu dotýkajú ako zisťovanie potrieb a 

možností klientov v oblasti bývania a zabezpečenie finančnej podpory na udržanie bývania v 

mesiacoch apríl a máj pre niekoľkonásobne viac klientov 

• podpora pri udržaní si bývania, zabezpečenia základných potrieb spolu s postupným hľadaním 

zmysluplných aktivít, ktoré by znižovali sociálne vylúčenie klientov v období mimoriadnych 

opatrení. 

Finálny počet bodov: 95,25 

Komentár odbornej hodnotiacej komisie:  

Revidovaná verzia projektu ponúka všeobecný popis rozšírenia navrhovaných aktivít. Vzhľadom na 

už odvedenú prácu organizácie a spoluprácu s mestom na krízových opatreniach komisia napriek 

všeobecnému charakteru revidovanej žiadosti odporúča jej schválenie a odporúča podporiť projekt 

v plnej výške požadovanej sumy. 
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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 3: 
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 ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28.04.2020, 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 ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28.04.2020 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku 
dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne: 
 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Vagus 
Integrácia ľudí bez domova 
znamená druhú šancu pre 
plnohodnotný život 

90 347,72 
Eur 

50 000 Eur 

2 
Depaul 
Slovensko, 
n.o. 

Mosty k samostatnosti 
46 640,60 
Eur 

15 000 Eur 

3 Návrat o.z. 
Cesta k samostatnému 
bývaniu 

5 000,00 Eur 5 000,00 Eur 

4 Proti prúdu Bývam, teda som 
45 583,82 
Eur 

45 583,82 
Eur 

 Spolu   
187 572,14 
Eur 

115 583,82 
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  
 


