
 

 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 
 
Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 25. 03. 2021 

 

 

 

Návrh  

na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odborných grantových 

komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marec 2021  

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia 

2. Dôvodovú správu s uznesením MsR 

3. Príloha č. 1: Zápisnica z rokovania 

odbornej grantovej komisie                          

pre oblasť  „Prevencia, bezpečnosť                  

v ohrozených lokalitách a znižovanie 

rizík v oblasti drog“  

4. Príloha č. 2: Zápisnica z rokovania 

odbornej grantovej komisie pre oblasť 

„Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“  

5. Príloha č. 3: Zápisnica z rokovania 

odbornej grantovej komisie pre oblasť 

„Medzigeneračná solidarita a kvalita 

života seniorov/iek v meste“ 

 

 

Predkladateľ: 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v.r. 

primátor 

 

 

 

Zodpovedný: 

 

Mgr. Sergej Kára, v.r. 

riaditeľ sekcie sociálnych vecí 

 

 

 

Spracovateľ: 

 

Mgr. Tatiana Hičárová, v.r.  

sekcia sociálnych vecí  

 

   

 

 

 

 

 



 

 

                   Kód uzn:   13.1. 

             6.1.2. 

     

Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

s ch v a ľ u j e 

   

 

1. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie zo dňa 24. 02. 2021 a rozhodnutia primátora č. 2/2021 o zriadení 

odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti s názvom „Prevencia 

bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ z rozpočtu hl.  mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou komisiou 

odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  

  

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná suma  Odporúčaná 

suma  

1.  Ulita o.z.  Bezpečnejšie sídlisko pre deti, 

mládež a komunitu  

7 590,00 Eur  7 590,00 Eur  

2.  Občianske 

združenie 

Odyseus  

Vylúčené lokality sú zasiahnuté 

najviac, pomôžeme im!  

44 915,82 Eur   38 715,82 Eur  

3.  Občianske 

združenie Prima  

PRIMA pokračuje  36 570,00 Eur  33 159,75 Eur  

4.  Občianske 

združenie brána 

do života  

Pomoc pri sociálnom začleňovaní 

abstinujúcich drogovo závislých a 

prevencia relapsu  

25 072,20 Eur  15 000,00 Eur  

5.  Detský fond 

Slovenskej 

republiky  

Podpora a prevencia v Mixklube  11 397,20 Eur  7 797,00 Eur  

6.  Depaul 

Slovensko, n. o.  

Bezpečné nízkoprahové služby pre 

ľudí bez domova  

74 436,43 Eur  37 737,43 Eur  

7.  Ipčko  Terénna pomoc pre rizikové 

skupiny mladých ľudí v Starom 

Meste  

20 000,00 Eur  0,00 Eur  

  Spolu     219 981,65 Eur  140 000,00 Eur  

  

  

2. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie zo dňa 23. 02. 2021 a rozhodnutia primátora č. 3/2021 o zriadení 

odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti s názvom: „Deti, 

mladí ľudia a rodiny v ohrození“ z rozpočtu hl.  mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 

2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé 

neverejné subjekty nasledovne:  

 



 

 

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  Ulita o.z.  Podpora vzdelávania a 

poradenských služieb pre deti, 

mladých ľudí a ich rodiny žijúce 

na sídlisku Kopčany  

10 225,00 Eur   9 558,33 Eur  

2 . KASPIAN  S deckami stále v kontakte  6 316,38 Eur  5 904,20 Eur  

4. Občianske 

združenie 

ICHTYS  

Zdravé vzťahy v komunite = 

najlepšia prevencia sociálnej 

patológie a vylúčenia  

11 608,00 Eur  5 211,51 Eur  

6.  Mládež ulice  Rodinný program priamo doma  11 350,00 Eur  10 609,98 Eur  

7.  Poradenské 

centrum Nádej  
365 dní  

9 956,00 Eur  6 898,82 Eur  

8.  EDI Slovensko  Podpora prevencie a liečby porúch 

príjmu potravy  

12 000,00 Eur  5 608,78 Eur  

9.  Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských 

domovov Úsmev 

ako dar  

Spolu dokážeme viac  12 000,00 Eur  5 680,00 Eur  

10.  IPčko  Klub Machovisko – bezpečné 

miesto pre mladých ľudí v kríze  

12 000,00 Eur  4 320,00 Eur  

 
Spolu  85 455,38 Eur  60 000,00 Eur  

  

 

3. žiadosti o poskytnutie grantu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie zo dňa 23. 02. 2021 a rozhodnutia primátora č. 4/2021 o zriadení 

odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant v oblasti s názvom: 

„Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste“ z rozpočtu hl. mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2021 zo dňa 04. 02. 2021 a v ňom odbornou komisiou 

odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty nasledovne:  

 

P. č.  Žiadateľ  
Názov projektu  

Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  STÁLE DOBRÍ, n.o.  STÁLE DOBRÍ v Mestskom 

Ovocnom Sade  

4 500,00 Eur  4 500,00 Eur  

5. o.z. Mosty pomoci  Mosty  4 997,00 Eur  4 497,00 Eur  

9.  o.z. Krajanský inštitút  Adoptuj si babičku/dedka  4 460,00 Eur  3 818,00 Eur  

13.  Živena, spolok 

slovenských žien, 

Miestny odbor Živena 

Bratislava  

Nie sme zlí, len nám 

nerozumiete! Generáciu si 

dosaďte.  

10 910,00 Eur  8 110,00 Eur  

  Spolu    24 867,00 Eur  20 925,00 Eur  
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Dôvodová správa 

 

Dňa 15. 1. 2021 boli vyhlásené a zverejnené na webovom sídle hlavného mesta štyri výzvy 

hlavného mesta SR Bratislava na predkladanie žiadostí o grant v rámci nasledovných oblastí:   

1. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti  podpory medzigeneračnej solidarity 

a kvality života seniorov a senioriek v Bratislave (50 000 Eur)  

2. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti ukončovania a prevencie bezdomovectva 

(140 000 Eur)  

3. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození (50 000 

Eur)  

4. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených 

lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami (140 000 Eur)  

z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021“ (ďalej len 

„výzvy“).   

Cieľom výziev 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, pôsobiace v predmetných oblastiach. Znenia výziev boli schválené 

na PPP dňa 15. 12. 2020.   

Projekty mohli neverejné subjekty predkladať do 15. 02. 2021. Do troch výziev bolo 

prihlásených 39 projektov v nasledovných počtoch:   

1. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog –  

7 projektov  

2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození – 17 projektov  

3. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave – 15  

projektov  

4. Prevencia a ukončovanie bezdomovectva – výzva bola zrušená 

  

Poskytnutá podpora žiadateľom pred a počas podávania projektov:   

1. Informačný seminár pre všetky oblasti spolu s predstavením elektronického systému   

podávania žiadostí (22. 01. 2021)  

2. Individuálne konzultácie pri písaní projektov jednotlivým žiadateľom  

3. Samostatný seminár k podávaniu žiadostí cez elektronický systém v oblasti 

 medzigeneračnej solidarity  

4. Doplnková výzva na konzultácie a propagácia vyhlásených výziev  

 

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

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, na ktoré nadväzujú podmienky poskytnutia grantu, 

ktoré sú súčasťou výzvy. V zmysle výzvy všetky žiadosti prešli a vyhoveli formálnej kontrole a boli 

ďalej postúpené na  odborné hodnotenie odborných grantových komisií pre vyhodnocovanie 

žiadostí, ktoré boli zriadené rozhodnutiami  č. 1 až 4/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava.    

Komisie preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní 

žiadostí  posudzovali projekty podľa stanovených hodnotiacich kritérií verejne dostupných v Štatúte 

grantovej výzvy: zameranie projektov na ciele výzvy; súlad a reálnosť projektových aktivít so 

zameraním projektov; mieru pozitívneho vplyvu v predmetnej oblasti; skúsenosti predkladateľa s 

plnením cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektových tímov; inovatívnosť predkladaného projektu; 

mieru zapojenia cieľovej skupiny; účelnosť, hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť predpokladaných 

výdavkov na realizáciu projektov v kontexte hodnoty za peniaze; zameranie projektov na potreby 

najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny; finančnú a obsahovú mieru udržateľnosti aktivít 

projektov po ukončení čerpania grantu.   
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Maximálny možný počet získaných bodov bol 100 (100 bodov za kritériá 1 až 9). Aby bola 

žiadosť vyhodnotená grantovou komisiou ako úspešná, musela dosiahnuť minimálne 60 % 

z maximálneho počtu bodov, t. j. 72 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 a prípadné 

odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú alebo žiadnu sumu z dôvodu získania nižšieho 

alebo nedostatočného počtu bodov.   

 

Po prerokovaní odporúčaní odborných grantových komisií na pravidelnej porade 

primátora dňa 02. 3. 2021, primátor hlavého mesta SR Bratislavy schválil projekty do výšky 

3320,- Eur v nasledovných výzvach:   
 

1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave:  

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná suma  Odporúčaná 

suma  

2. Centrum Memory, n.o.  Tajomstvá 2 generácií  3 220,00 Eur   3 220,00 Eur   

3.  o.z. Spolok sv. Vincenta 

de Paul na Slovensku  

AKTÍVNE ŠEDINY  3 160,00 Eur   3 160,00 Eur   

4.  o.z. Združenie 

kresťanských seniorov 

Slovenska  

Zlepšenie digitálnych 

zručností seniorov  

3 280,00 Eur   3 020,00 Eur   

6.  o.z. AKTIVITKA  Byť starý nemusí neznamenať 

byť sám  

3 285,00 € Eur   3 285,00 Eur   

7.  Centrum rodiny, n.o.  Späť k sebe navzájom  3 285,00 Eur   3 285,00 Eur   

8.  o.z. 

MEDZIGENERÁCIA  

Straty a nálezy - prečo 

zabúdame a ako si 

spomíname  

2 280,00 Eur   2 280,00 Eur   

10.  o.z. VIVA SENIOR  Vzdelávanie a posilňovanie 

schopností a kompetencií 

starších ľudí  

2 210,00 Eur   2 210,00 Eur   

11.  o.z. Pozitívum v nás  Akadémia zdravia seniorov aj 

online za pomoci osobných 

asistentov (študentov)  

3 000,00 Eur   3 000,00 Eur   

12.  o.z. U3V Klub Ekonóm  Tešiť sa zo života aj v 

seniorskom veku  

2 700,00 Eur   2 295,00 Eur   

14.  o.z. R.O.K.  Rok v prírode  3 320,00 Eur   3 320,00 Eur   

15.  Združenie občianskej 

sebaobrany  

Zmiernenie dopadov sociálnej 

izolácie na fyzické a psychické 

zdravie seniorov  

2 970,00 Eur   0,00 Eur   

   Spolu        32 710,00 Eur   29 075,00 Eur   
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2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:  

  

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

3.  RASTlinka  Centrum Labyrint  3 320,00 Eur   3 104,19 Eur   

5.  Autistické 

centrum Andreas  

Túlavé nôžky  3 320,00 Eur   3 104,19 Eur   

  Spolu     6 640,00 Eur   6 208,38 Eur   

  

  

Zároveň po prerokovaní na pravidelnej porade primátora dňa 02. 3. 2021, primátor hl. 

mesta SR Bratislavy prijal kladné stanovisko k odporúčaniam troch odborných grantových 
komisií a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť projekty 

vo výške nad 3320,- Eur v nasledovných výzvach:  

  

1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave:  

  

P. č.  Žiadateľ  
Názov projektu  

Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  STÁLE DOBRÍ, n.o.  STÁLE DOBRÍ v Mestskom 

Ovocnom Sade  

4 500,00 Eur   4 500,00 Eur   

5.  o.z. Mosty pomoci   Mosty  4 997,00 Eur   4 497,00 Eur   

9.  o.z. Krajanský inštitút  Adoptuj si babičku/dedka  4 460,00 Eur   3 818,00 Eur   

13.  Živena, spolok 

slovenských žien, 

Miestny odbor Živena 

Bratislava  

Nie sme zlí, len nám 

nerozumiete! Generáciu si 

dosaďte.  

10 910,00 Eur   8 110,00 Eur   

  Spolu    24 867,00 Eur   20 925,00 Eur   

 

2. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog  

P .č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  Ulita o.z.  Bezpečnejšie sídlisko pre deti, 

mládež a komunitu  

7 590,00  Eur   7 590,00  Eur   

2.  Občianske 

združenie 

Odyseus  

Vylúčené lokality sú zasiahnuté 

najviac, pomôžeme im!  

44 915,82  Eur   38 715,82  Eur   

3.  Občianske 

združenie Prima  

PRIMA pokračuje  36 570,00  Eur   33 159,75  Eur   

4.  Občianske 

združenie brána do 

života  

Pomoc pri sociálnom začleňovaní 

abstinujúcich drogovo závislých a 

prevencia relapsu  

25 072,20  Eur   15 000,00  Eur   

5.  Detský fond 

Slovenskej 

republiky  

Podpora a prevencia v Mixklube  11 397,20  Eur   7 797,00  Eur   
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3. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:  

  

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  Ulita o.z.  Podpora vzdelávania a 

poradenských služieb pre deti, 

mladých ľudí a ich rodiny žijúce na 

sídlisku Kopčany  

10 225,00 Eur  9 558,33 Eur   

2.  KASPIAN  S deckami stále v kontakte  6 316,38 Eur  5 904,20 Eur   

4.  Občianske 

združenie 

ICHTYS  

Zdravé vzťahy v komunite = 

najlepšia prevencia sociálnej 

patológie a vylúčenia  

11 608,00 Eur  5 211,51 Eur   

6.  Mládež ulice  Rodinný program priamo doma  11 350,00 Eur  10 609,98 Eur   

7.  Poradenské 

centrum Nádej  
365 dní  

9 956,00 Eur  6 898,82 Eur   

8.  EDI Slovensko  Podpora prevencie a liečby porúch 

príjmu potravy  

12 000,00 Eur  5 608,78 Eur   

  Spolu     61 455,38 Eur  43 791,62 Eur   

  

Zároveň, vzhľadom na to, že vo výzve  Prevencia a ukončovanie bezdomovectva neboli 

vyčerpané všetky finančné prostriedky a vo výzve Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození bol predložený 

vyšší počet kvalitných projektov, ktoré vzhľadom na rozpočet výzvy nemohli byť podporené, po 

prerokovaní na pravidelnej porade primátora dňa 02. 3. 2021, primátor hlavného mesta SR 

Bratislavy schválil presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 Eur z výzvy Prevencia a 

ukončovanie bezdomovectva do výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození.  

Odborná grantová komisia odporúča podporiť projekty ktoré sa umiestnili ako ďalšie pod čiarou 

v poradí stanovenom komisiou, a to: 

  

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

9.  Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských 

domovov Úsmev 

ako dar  

Spolu dokážeme viac  12 000,00 Eur  5 680,00 Eur  

10.  IPčko  Klub Machovisko – bezpečné 

miesto pre mladých ľudí v kríze  

12 000,00 Eur  4 320,00 Eur  

  Spolu     24 000,00 Eur  10 000,00 Eur  

     
 

 

 

6.  Depaul 

Slovensko, n. o.  

Bezpečné nízkoprahové služby pre 

ľudí bez domova  

74 436,43  Eur   37 737,43  Eur   

7.  Ipčko  Terénna pomoc pre rizikové skupiny 

mladých ľudí v Starom Meste  

20 000,00  Eur   0,00  Eur   

  Spolu     219 981,65  Eur   140 000,00  Eur   
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4. Prevencia a ukončovanie bezdomovectva  

 

Grantový program v oblasti „Prevencia a ukončovanie bezdomovectva” bol zrušený a mesto 

pristúpi k jeho opätovnému vyhláseniu s cieľom rozdeliť alokovanú sumu 130 tisíc € medzi 

subjekty, ktoré dlhodobo pracujú s ľuďmi bez domova. Vedenie magistrátu pristúpilo k zrušeniu 

súčasnej výzvy v dôsledku nenaplnenia jej základného poslania a cieľov, keďže sa do výzvy neprihlásil 

a nebol úspešný dostatočný počet subjektov, pre ktoré bola výzva určená. Primátor poveruje vedenie 

sekcie sociálnych vecí a riaditeľa magistrátu, aby v najkratšej možnej dobe  vypracovali a vyhlásili 

novú výzvu grantového programu s rovnakou cieľovou skupinou konečných prijímateľov. 

 

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 173/2021 zo dňa 11. 03. 2021 Mestská 

rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy prerokovať Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní 

odborných grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre 

všetkých. 
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Príloha č. 1 

 

Zápisnica z rokovania odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant              

v oblasti „Bratislava pre všetkých - Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie 

rizík v oblasti drog“ z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021    

zo dňa 24.2.2021  

  

Zloženie komisie:   

Predseda komisie: Mgr. Tatiana Hičárová  

Členovia odbornej komisie: Mgr. Petr Blažek, Ing. Soňa Svoreňová, Mgr. Pavol Ščasný,   

PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.  

  

Tajomník komisie:  Mgr. Adam Domanický (zamestnanec Sekcie sociálnych vecí)   

Čas zasadnutia komisie od 12:00 do 15:30  

Prítomní:   

Všetci členovia komisie sa zúčastnili online zasadania.  

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

vzťahu k žiadateľom a podpísali čestné vyhlásenia, ktoré sú archivované na Sekcii sociálnych vecí.    

Do výzvy bolo prihlásených 7 subjektov.  

Všetky žiadosti vyhoveli formálnym podmienkam stanoveným vo výzve hlavného mesta.    

Celková vyčlenená suma v grantovom programe „Bratislava pre všetkých“ - „Bratislava pre všetkých 

- Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ bola  140 000,00 

EUR.  

Celková požadovaná suma 7 subjektmi, ktoré sa vo výzve uchádzali o podporu bola 219 981,65 

EUR.  

Vyhodnotenie:  

Všeobecná časť:  

Komisia preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní žiadostí 

komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných kritérií: zameranie projektov na ciele výzvy; 

súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektov; mieru pozitívneho vplyvu v oblasti deti, 

mladí ľudia a rodiny v ohrození  a to kvantitatívnu a kvalitatívnu; skúsenosti predkladateľa s plnením 

cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektových tímov; inovatívnosť predkladaného projektu; mieru 

zapojenia cieľovej skupiny; účelnosť, hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť predpokladaných 

výdavkov na realizáciu projektov v kontexte hodnoty za peniaze; zameranie projektov na potreby 

najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny; finančnú a obsahovú mieru udržateľnosti aktivít 

projektov po ukončení čerpania grantu.  

  

Maximálny možný počet získaných bodov bol 100. Podľa štatútu grantového programu boli 

vyradené  tie žiadosti, ktoré dosiahli v rámci celkového hodnotenia menej ako 60 bodov, pričom pre 

úspešnosť bolo potrebné zároveň dosiahnuť minimálne 30 bodov v kategórií 1,2,3:  1.) Zamerania 

projektu na ciele výzvy (max. 20 bodov); 2. Súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním 

projektu ( max.15 bodov); 3.) Miera pozitívneho vplyvu v oblasti pre cieľovú skupiny (max.15 bodov).  

  

Hodnotitelia/ľky mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému v ktorom udelili 

predbežné hodnotenie každému projektu. Z toho bol zostavený prehľad predbežných výsledkov. Počas 

rokovania komisia prediskutovala každý predkladaný projekt zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť 

finálne bodové ohodnotenia a prípadné odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú alebo 

žiadnu sumu z dôvodu získania nižšieho alebo nedostatočného počtu bodov.  
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Osobitná časť:   

Na základe uvedeného odborná grantová komisia odporúča primátorovi hl. mesta SR Bratislavy 

schváliť celkovo na menované projekty sumu vo výške celkovo 140 000, EUR pre 6 subjektov, pričom 

finančné prostriedky navrhuje prerozdeliť nasledovne:  

  

P.č  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1  Ulita o.z.  Bezpečnejšie sídlisko pre deti, 

mládež a komunitu  

7 590,00 €  7 590,00 €  

2  Občianske 

združenie 

Odyseus  

Vylúčené lokality sú zasiahnuté 

najviac, pomôžeme im!  

44 915,82 €  38 715,82 €  

3  Občianske 

združenie Prima  

PRIMA pokračuje  36 570,00 €  33 159,75 €  

4  Občianske 

združenie brána do 

života  

Pomoc pri sociálnom začleňovaní 

abstinujúcich drogovo závislých a 

prevencia relapsu  

25 072,20 €  15 000,00 €  

5  Detský fond 

Slovenskej 

republiky  

Podpora a prevencia v Mixklube  11 397,20 €  7 797,00 €  

6  Depaul 

Slovensko, n. o.  

Bezpečné nízkoprahové služby pre 

ľudí bez domova  

74 436,43 €  37 737,43 €  

7  Ipčko  Terénna pomoc pre rizikové skupiny 

mladých ľudí v Starom Meste  

20 000,00 €  0,00 €  

  Spolu     219 981,65 €  140 000,00 €  

  

Anotácie k projektom  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

1  Ulita o.z.  
Bezpečnejšie sídlisko pre deti, 

mládež a komunitu  

7 590,00   7 590,00  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Projekt sa zameriava na aktivity v oblasti drog, ich užívania a rizík s tým 

spojených na sídlisku Kopčany. Čiastočná izolácia od zvyšku mesta a nedostatočná vybavenosť 

sídliska znamenajú obmedzené možnosti zmysluplného trávenia voľného času pre deti a mládež, 

ktoré sú často krát ovplyvnené aj chudobou a iné možnosti sú pre nich nedostupné. Spôsobuje to nudu 

a trávenie voľného času bezcieľne vonku na sídlisku. Je tu aj ľahšia dostupnosť ilegálnych 

návykových látok, pozorujeme nízky počiatočný vek pri experimentovaní s drogami. Rodiny, ktoré 

tu žijú sa často nachádzajú v náročnej životnej situácii a rodičia, zahltení riešením sociálnych a 

ekonomických problémov, nemajú kapacitu venovať sa a podporovať deti v potrebnej miere. 

Prostredníctvom terénnej sociálnej práce realizuje tím odborných pracovníkov primárnu a čiastočne 

aj sekundárnu prevenciu v práci s deťmi, mládežou ale aj komunitou, ktoré sú ohrozené užívaním 

návykových látok alebo ich dopadom.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 92,00  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  
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Silné stránky projektu – služba s vysokým prínosom pre cieľovú skupinu v predmetnej lokalite. 

Kvalitne napísaný projekt s realistickými aktivitami a cieľmi. Vysoká hodnota projektu vzhľadom 

ku požadovaným prostriedkom.  

  

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

2  
Občianske združenie 

Odyseus  

Vylúčené lokality sú zasiahnuté 

najviac, pomôžeme im!  

44 915,82  38 715,82  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - OZ Odyseus zvýši dostupnosť harm reduction služieb v lokalite Pentagon 

- Stavbárska ulica prostredníctvom terénnej sociálne práce. Zabezpečí zdravotnícky materiál, jedlo, 

OOP, informačný/edukačný materiál a poradenstvo pre ľudí z vylúčených skupín, ktoré počas 

pandémie prepadajú sieťou pomoci a opatrení zo strany štátu. Zároveň prostredníctvom preplácania 

zdravotného ošetrenia sa zvýši dostupnosť zdravotných služieb a zvýši ich kvalita života. Pandémia 

koronavírusu trvá, Odyseus ju pomôže ľuďom prekonať.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 91,60  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky projektu: Projekt reflektuje potreby cieľových skupín a zabezpečuje terciárnu 

prevenciu mesta. Aktuálny z hľadiska pandemickej situácie.  

Slabé stránky projektu: absentujú informácie o kvalifikovanosti personálu.   

  

Komisia odporúča krátenie rozpočtu o nasledovné položky:   

- vstupné na konferenciu pre 2 osoby z vedenia organizácie spolu s ubytovacími službami 1 kus 

v hodnote 390,00 EUR.   

- potravinová pomoc pre ľudí z ohrozených komunít - distribúcia potravinových balíčkov, ktoré 

môžu obsahovať napr. paštéty, keksy, sušienky, jogurty, konzervy, instantné polievky a jedlá a pod. 

v hodnote 2400,00 EUR.  

- ďalšie krátenie v hodnote 3410,00 EUR z dôvodu nedostatočných prostriedkov v predmetnej 

výzve. Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

3  
Občianske združenie 

Prima  

PRIMA pokračuje  36 570,00  33 159,75  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - PRIMA tak ako iné organizácie, si prešli ťažkým rokom a išli sme nadoraz. 

Namiesto materiálu sa nám v sklade hromadila dezinfekcia a nároky našich klientov stále narastali. 

Subjekty zodpovedné za podporu ochrany verejného zdravia nevypočuli našu prosbu o navýšenie 

dotácie z dôvodu rapídneho nárastu počtu klientov, a tak sme doslova sledovali ako sa nám 

vyprázdňuje sklad. Napriek všetkému sme v teréne zostali, ľudí sme podporovali potravinovými 

balíčkami, rozšírili sme sociálne asistencie, nadviazali nové partnerstvá. Rok 2021 bude pre nás 
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výzvou zostať v uliciach, neupustiť z kvality služieb, služby pre klientov rozšíriť a pokračovať v práci 

s komunitou ktorá počas roku 2020 nemala priestor pre realizáciu na takej úrovni, ako je to potrebné.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 87,40  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky projektu: Zrozumiteľný a potrebný projekt. Nízkoprahovosť. Služba s vysokým 

prínosom pre cieľovú skupinu v exponovaných lokalitách.   

Slabé stránky projektu: absencia bližšieho popisu a harmonogramu poskytovaných služieb 

v lokalitách. Absencia zapojenia cieľovej skupiny do aktívnej participácie - cieľová skupina je len 

prijímateľom služby  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v hodnote 3410,00 EUR z dôvodu nedostatočných prostriedkov 

v predmetnej výzve. Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

4  
Občianske združenie 

Brána do života  

Pomoc pri sociálnom začleňovaní 

abstinujúcich drogovo závislých a 

prevencia relapsu  

25 072,20  15 000,00  

  

Termín realizácie: 1.3.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis 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 skvalitniť svoj život, rozumieť 

svojim emočným procesom a následne ich bezpečne vyhodnotiť a vedieť vhodne reagovať na zložité 

situácie v živote.  

Účastníci projektu vďaka individuálnemu vedeniu a skupinovej podpore dokážu abstinovať a žiť 

plnohodnotný život.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 82,40  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky: dlhodobá a etablovaná služba. Realisticky nastavené aktivity a ciele v súlade 

s výzvou. Prevencia vzniku vylúčených komunít.  

Slabé stránky: Nie sú definované kvantitatívne indikátory. Chýba detailnejší popis aktuálnej 

situácie a prínosov projektu, kvalifikovanosti personálu. Projekt rozsahom podobný minuloročnému 

projektu, avšak s vyšším rozpočtom.  

  

Komisia súhlasí s predloženými položkami, z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia a 

nedostatočných prostriedkov v predmetnej výzve navrhuje krátenie rozpočtu projektu o 10 072,00 

EUR na 15 000,00 EUR s odporúčaním na úpravu rozpočtu projektu zníženého na túto hodnotu.  
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P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

5  
Detský fond Slovenskej 

republiky  

Podpora a prevencia v Mixklube  11 397,20  7 797,00  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 30.11.2021  

  

Stručný popis projektu - Projekt „Podpora a prevencia v Mixklube“ bude prebiehať v 

nízkoprahovom centre pre deti, mládež a rodiny, ktoré sídli v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa, v 

obytnom dome tzv. Pentagone. Ten je charakteristický zvýšenou mierou výskytu trestnej a drogovej 

činnosti. V našom zariadení poskytujeme organizované aktivity v bezpečnom a podnetom priestore. 

Prichádzajú k nám ľudia z komunity tzv. Pentagonu, deti, mládež a dospelí, ktorí vyrastajú a žijú v 

rizikovom prostredí a denne prekonávajú mnoho bariér pri začleňovaní sa do majoritnej spoločnosti. 

Naším projektom chceme podporiť a prevenčne pôsobiť v krízovej oblasti, ktorou sú látkové a 

nelátkové závislosti.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 78,00  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky: stabilná a etablovaná organizácia s prínosom pre cieľovú skupinu v danej lokalite.  

Slabé stránky: absencia detailnejšieho popisu jednotlivých aktivít a ich formy. Uvedený počet 

zamestnancov a počet zamestnancov na vzdelávaní nekorešponduje. Neefektívne nastavený 

rozpočet (vysoké výdavky na video, tlačoviny).  

  

Komisia odporúča krátenie rozpočtu o nasledovné položky:   

- exkurzia do zariadenia pre výmenu dobrej praxe - mhd + vlak v hodnote 100,00 EUR  

- objednávka a výroba 2D animovaného prevenčného videa v hodnote 3000,00 EUR  

- tlačoviny: prevenčné plagáty a brožúry v hodnote 500,00 EUR  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

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

ľudí bez domova  

74 436,43  37 737,43  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Depaul Slovensko zabezpečuje nízkoprahové služby pre ľudí bez domova, 

ktorých veľkú skupinu tvoria ľudia pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Cieľom 

predloženého projektu je minimalizovať riziká a zvýšiť bezpečnosť nízkoprahových zariadení, v 

ktorých sa sústreďujú ľudia bez domova alebo na miestach, kde pôsobí terénna sociálna práca 

krízovej intervencie.  

  

Projekt je zameraný na zabezpečenie dostupnosti zdravotníckych služieb, nákup nevyhnutného 

materiálu (testery na alkohol a drogy), zvýšenie bezpečnosti jednotlivých zariadení (oplotenie, 

kamerové systémy), ako aj školenie personálu (prvá pomoc, zvládanie krízových situácií, motivačné 

rozhovory) a práca s individuálnymi klientmi (individuálne poradenstvo), prípadne s miestnymi 

komunitami (komunitné organizovanie).  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 75,40  
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Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky: jediná organizácia poskytujúca služby tohto charakteru v meste. Nízkoprahovosť.  

Slabé stránky: projekt sa zameriava na štandardné aktivity poskytované organizáciou, s nejasnou 

pridanou hodnotu. Nesúlad menovaných pracovníkov s požiadavkami v rozpočte. Neefektívne 

nastavený rozpočet. Požiadavky na kapitálové výdavky, ktoré nie je možné hradiť z tejto výzvy. 

Absencia zapojenia cieľovej skupiny do aktívnej participácie - cieľová skupina je len prijímateľom 

služby.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné položky:   

- výstroj pre zamestnancov (testery na alkohol, testy na drogy, teplomery, lekárničky, vysielačky, 

obuv a oblečenie pre terénnych pracovníkov) v hodnote 7613,74 EUR  

- vybavenie nocľahárne (kamerový systém - nákup a inštalácia, monitor na kamery, posuvná brána, 

umývateľná farba) v hodnote 9953,00 EUR   

- materiál do tvorivých dielní (kancelárske potreby, umelecké pomôcky, boxy na pomôcky) 

v hodnote 100,00 EUR  

- pohotovostné tlačítko na políciu, 9 kusov v hodnote 442,89 EUR  

Komisia vyzdvihuje zachovanie položiek na zdravotnícky personál a navrhuje krátenie rozpočtu 

v položke A: MZDY A HONORÁRE z požadovaných 47 663,80 EUR na 30 000,00 EUR 

s odporúčaním na prepracovanie tejto časti rozpočtu na schválenú sumu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

7  IPčko  

Terénna pomoc pre rizikové 

skupiny mladých ľudí v Starom 

Meste  

20 000,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Prostredníctvom projektu budeme vyhľadávať mladých ľudí v 

exponovaných lokalitách mesta Bratislava. Vyškolení psychológovia a sociálni pracovníci budú 

poskytovať poradenstvo a krízovú intervenciu priamo v meste. V daných lokalitách budeme 

distribuovať preventívne materiály a poskytovať informačný servis o možnostiach dostupnej pomoci 

a alternatívnych možnostiach trávenia voľného času. Vďaka tomu budeme predchádzať sociálno-

patologickému správaniu mladých ľudí a zvýšime povedomie mladých ľudí o dostupných 

možnostiach pomoci.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 74,80  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

  

Slabé stránky: žiadateľ nezohľadnil odporúčania grantovej komisie z minulého roka: “Komisia 

zároveň odporúča IPčku sa do budúcnosti zamerať na aktivity, ktorým sa dlhodobejšie venuje a robí 

dobre internetové poradenstvo  (zasadnutie odbornej grantovej komisie 9. 3: 2020).”    

  

Organizácia predložila veľmi podobný projekt, ako v roku 2020. Neefektívne nastavený rozpočet, 

niektoré položky prehnané. Chýbajúce kvantitatívne výstupy. Zvolená lokalita z dispozičného 

hľadiska nie je vhodná na prezentované aktivity. Nereflektovanie pandemickej situácie a tým aj 

absencie cieľovej skupiny v lokalite. Lokalita a cieľová skupina je naviac pokrytá aktivitami 

mestského terénneho tímu.   

Projekt získal najmenej bodov zo všetkých podaných žiadostí.  
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Príloha č. 2 

  

Zápisnica z rokovania odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant              

v oblasti „Bratislava pre všetkých - deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“ z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 zo dňa 23.2.2021  

  

Zloženie komisie:   

Predseda komisie: Ing. arch. Lucia Štasselová  

Členovia odbornej komisie: Michaela Píšová, Mgr. Lenka Zápotocká, Mgr. Róbert Tkáč,   

Bc. Martin Freund  

Tajomník komisie:  Mgr. Adam Domanický (zamestnanec Sekcie sociálnych vecí)   

Čas zasadnutia komisie od 12:00 do 16:30  

Prítomní:   

Všetci členovia komisie sa zúčastnili online zasadania.  

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

vzťahu k žiadateľom a podpísali čestné vyhlásenia, ktoré sú archivované na Sekcii sociálnych vecí.    

Do výzvy bolo prihlásených 17 subjektov.  

Všetky žiadosti vyhoveli formálnym podmienkam stanoveným vo výzve hlavného mesta.    

Celková vyčlenená suma v grantovom programe „Bratislava pre všetkých“ - „Deti, mladí ľudia 

a rodiny v ohrození“ bola  50 000,00 EUR.  

Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa vo výzve uchádzali o podporu bola 150 049,00 EUR.  

Vyhodnotenie:  

Všeobecná časť:  

Komisia preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní žiadostí 

komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných kritérií: zameranie projektov na ciele výzvy; 

súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektov; mieru pozitívneho vplyvu v oblasti deti, 

mladí ľudia a rodiny v ohrození a to kvantitatívnu a kvalitatívnu; skúsenosti predkladateľa s plnením 

cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektových tímov; inovatívnosť predkladaného projektu; mieru 

zapojenia cieľovej skupiny; účelnosť, hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť predpokladaných 

výdavkov na realizáciu projektov v kontexte hodnoty za peniaze; zameranie projektov na potreby 

najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny; finančnú a obsahovú mieru udržateľnosti aktivít 

projektov po ukončení čerpania grantu.  

  

Maximálny možný počet získaných bodov bol 100. Podľa štatútu grantového programu boli 

vyradené  tie žiadosti, ktoré dosiahli v rámci celkového hodnotenia menej ako 60 bodov, pričom pre 

úspešnosť bolo potrebné zároveň dosiahnuť minimálne 30 bodov v kategórií 1,2,3:  1.) Zamerania 

projektu na ciele výzvy (max. 20 bodov); 2. Súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním 

projektu ( max.15 bodov); 3.) Miera pozitívneho vplyvu v oblasti pre cieľovú skupiny (max.15 bodov).  

  

Hodnotitelia/ľky mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému v ktorom udelili 

predbežné hodnotenie každému projektu. Následne bol zostavený prehľad predbežných výsledkov. 

Počas rokovania komisia prediskutovala každý predkladaný projekt zvlášť a kolektívne sa rozhodla 

udeliť finálne bodové ohodnotenia a prípadné odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú 

alebo žiadnu sumu z dôvodu získania nižšieho alebo nedostatočného počtu bodov.  

Osobitná časť:   

Na základe uvedeného odborná grantová komisia odporúča primátorovi hl. mesta SR Bratislavy 

schváliť 2 projekty do výšky 3320,00 EUR uvedené v tabuľke č.1 a odporúčať projekty uvedené v 

Tabuľke č. 2 na schválenie Mestskému zastupiteľstvu  pre 8 subjektov (celková odporúčaná výška 

podpory pre tieto projekty je 50 000,00 EUR), pričom finančné prostriedky navrhuje prerozdeliť 

nasledovne:  
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Tabuľka č. 1: Malé projekty:  

P.č  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

3  RASTlinka  Centrum Labyrint  3 320,00 €  3 104,19 €  

5  Autistické 

centrum Andreas  

Túlavé nôžky  3 320,00 €  3 104,19 €  

  Spolu       6208,38 €  

  

Tabuľka č. 2: Veľké projekty:  

P.č  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1  Ulita o.z.  Podpora vzdelávania a 

poradenských služieb pre deti, 

mladých ľudí a ich rodiny žijúce na 

sídlisku Kopčany  

10 225,00 €  9 558,33 €  

2  KASPIAN  S deckami stále v kontakte  6 316,38 €  5 904,20 €  

4  Občianske 

združenie 

ICHTYS  

Zdravé vzťahy v komunite = 

najlepšia prevencia sociálnej 

patológie a vylúčenia  

11 608,00 €  5 211,51 €  

6  Mládež ulice  Rodinný program priamo doma  11 350,00 €  10 609,98 €  

7  Poradenské 

centrum Nádej  
365 dní  

9 956,00 €  6 898,82 €  

8  EDI Slovensko  Podpora prevencie a liečby porúch 

príjmu potravy  

12 000,00 €  5 608,78 €  

  Spolu       43 791,62 €  

  

Zároveň v prípade navýšenia prostriedkov disponibilných vo výzve odporúča podporiť  projekty ktoré 

sa umiestnili ako ďalšie pod čiarou v  poradí stanovenom komisiou, a to:  

  

P.č  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

9  Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských 

domovov Úsmev 

ako dar  

Spolu dokážeme viac  12 000,00 €  5680,00 €  

10  IPčko  Klub Machovisko – bezpečné 

miesto pre mladých ľudí v kríze  

12 000,00 €  4320,00 €  

  Spolu       10.000 € 
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Anotácie k projektom  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

1  Ulita o.z.  

Podpora vzdelávania a 

poradenských služieb pre deti, 

mladých ľudí a ich rodiny žijúce 

na sídlisku Kopčany  

10 225,00   9 558,33  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Ulita sa rozhodla podporiť deti a mladých ľudí na sídlisku Kopčany v 

Petržalke v náročnej situácii, ktorá je spojená s dôsledkami pandémie. Reflektovaním okolností 

posledného roka a výsledkov prieskumu potrieb obyvateľov sme sa rozhodli tento rok ešte viac 

zamerať na pomoc s domácim učením formou vzdelávacích aktivít a poskytovanie individuálneho 

poradenstva mladým ľuďom a ich rodinám. Vnímame to ako potrebu, ktorá vyústila z narastajúcej 

frustrácie a straty motivácie konať v zložitom období.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 86,4  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky projektu – služba s vysokým prínosom pre cieľovú skupinu v predmetnej lokalite.  

Kvalitne napísaný projekt s realistickými aktivitami a cieľmi.   

Veľmi aktuálne a odborne reagujú na mimoriadnu situáciu súvisiacu s Covid 19 a prinášajú 

podporu, ktorú cieľová skupina, ktorej sa venujú potrebuje.  

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými projektmi) 

o 666,67 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

2  KASPIAN  
S deckami stále v kontakte  6 316,38  5 904,20  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Projekt je zameraný na prácu s deťmi a mladými s nedostatkom príležitostí 

v klube KASPIAN. Cieľom je "dobehnúť zmeškané" v súvislosti s epidémiou COVID 19. 

Nenapĺňanie potrieb dospievajúcich aj počas jedného roka môže mať radikálny vplyv na ich 

psychické zdravie a budúcnosť.  

Kľúčovými aktivitami bude doučovanie a neformálne vzdelávanie, podpora sociálnych vzťahov s 

rovesníkmi a dôležitými dospelými osobami a aktivizovanie pomocou poradenských rozhovorov, 

športových a iných voľnočasových aktivít.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 86,00  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  
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Silné stránky projektu –služba s vysokým prínosom pre cieľovú skupinu v predmetnej lokalite.  

Kvalitne napísaný projekt s realistickými aktivitami a cieľmi.   

Veľmi aktuálne a odborne reagujú na mimoriadnu situáciu súvisiacu s Covid 19 a prinášajú 

podporu, ktorú cieľová skupina, ktorej sa venujú potrebuje.  

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými projektmi) 

o 412,18 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

3  RASTlinka  
Centrum Labyrint  3 320,00  3 104,19  

  

Termín realizácie: 1.9.2021 – 19.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Vznik centra Labyrint umožní deťom, ktoré navštevujú ZŠ Riazanská, 

venovať sa vo voľnom čase zmysluplným aktivitám. Projekt vytvorí otvorený, bezpečný a tvorivý 

priestor pre podporu, prevenciu, poradenstvo a voľnočasové aktivity. Vznikne priestor pre 

spoluprácu, možnosť budovať si svoju sebaúctu, zažiť prijatie a prežívať radosť. Prostredníctvom 

projektu bude umožnené odborným zamestnancom/kyňám rozvíjať svoje profesionálne zručnosti a 

osobnostné kompetencie.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 84,40  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky projektu – inovatívny pilotný projekt. Vhodné prepojenie aktivít so školou. Kvalitne 

napísaný projekt s realistickými aktivitami a cieľmi.   

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými projektmi) 

o 215,81 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

4  
Občianske združenie 

ICHTYS  

S deckami stále v kontakte  11 608,00  5 211,51  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Už roky vnímame, že vzťahy v komunite sú mimoriadne podstatným prvkom 

sociálnej prevencie. Projektom chceme podporiť budovanie vzťahov v komunite naprieč sociálnymi 

vrstvami. Hlavným prostriedkom na budovanie týchto vzťahov bude komunitná práca. Myslíme si, 

že v každej komunite je dostatok zdravých členov, ktorí dokážu pomôcť členom slabším. Úlohou 

sociálneho pracovníka je tak facilitovať, dávať podporu. Toto je poslaním tohto projektu.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 84,20  
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Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky projektu – inovatívna kombinácia nízkoprahovej a komunitnej služby. Aktivizácia 

vhodnej cieľovej skupiny a jej zapojenie do projektu.  

Slabé stránky – nedostatočné zdôvodnenie položiek projektu. Chýbajúci popis činnosti terénneho 

pracovníka v súvislosti s požiadavkou v rozpočte.  

  

Komisia odporúča venovať sa najmä komunitnej práci a navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné 

položky:   

- mzda - terénny pracovník v hodnote 5040,00 EUR  

- lektor svojpomocných skupín v hodnote 405,00 EUR  

- pivný set 3 kusy v hodnote 438,00 EUR  

- gril 1 kus v hodnote 150,00 EUR  

  

Komisia navrhuje ďalšie krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými 

projektmi) o 363,49 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

5  
Autistické centrum 

Andreas  

TÚLAVÉ NÔŹKY  3 320,00  3 104,19  

  

Termín realizácie: 15.3.2021 – 10.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Autistické centrum Andreas zrealizuje v roku 2021 pre rodiny s autistickým 

dieťaťom podpornú službu TÚLAVÉ NÔŽKY. Aktivita umožní rodičom zanechať svoje deti v 

rukách odborníkov s vedomím, že o ich deti bude dobre postarané. Pre rodiny s auti členom podobné 

„odľahčovacie“ služby v Bratislave neexistujú. Deti budú v starostlivosti odborníčok centra, príp. 

študentiek pomáhajúcich profesií v pomere jeden zodpovedný pracovník na jedno dieťa. Pre deti s 

autizmom zrealizujeme 9 až 15 pobytových služieb.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 84,00  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky – Autistické centrum Andreas je dlhodobá etablovaná služba. Projekt z časti pokryje 

službu (odľahčovaciu) ktorá v Bratislave chýba a je veľmi potrebná.  

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými projektmi) 

o 216,46 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

6  Mládež ulice  
Rodinný program priamo doma  11 350,00  10 609,98  

  

Termín realizácie: 1.5.2021 – 1.12.2021  
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Stručný popis projektu - Mládež ulice bude pracovať s rodinami, deťmi a mladými ľuďmi priamo v 

ich prirodzenom prostredí - doma. Pôjde o priamu, odbornú sociálnu prácu pre rodiny, ktoré sa ocitli 

v náročných životných situáciách a nemajú možnosti na využívanie iných služieb, ktoré sú pre nich 

nedostupné. Tím sociálnych pracovníkov bude prichádzať priamo do rodín domov a poskytovať 

podporu pri riešení náročných životných situácií. Tiež sa bude venovať deťom a mladým ľuďom v 

rámci nízkoprahového programu priamo doma.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 80,80  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky – Projekt s vysokým prínosom, ktorý reaguje na potreby detí a rodín v ohrození v 

aktuálnom pandemickom období. Zapojenie rodín do aktivít.  

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými projektmi) 

o 740,02 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

7  
Poradenské Centrum 

Nádej  

365 dní  9 956,00  6 898,82  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 15.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Projekt je zameraný na pomoc rodinám ohrozeným domácim násilím a 

rodinám v krízovej situácii pred, počas a po rozvode. Cieľom je minimalizácia následkov prežitej 

krízovej situácie, poskytnúť kvalitnú a komplexnú podporu a pomoc zameranú predovšetkým na 

spracovanie traumatického zážitku, hľadanie možností riešenia ťažkej životnej situácie klienta/tky. 

Poskytujeme prevažne ambulantné služby, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, 

prevádzkujeme utajené byty. Budeme pracovať so 130 klientmi.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 80,80  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky – dlhoročná etablovaná organizácia. Vhodné a potrebné nastavenie pomoci a podpory 

v aktuálnom pandemickom období – rozvedené rodiny, domáce násilie. Zameranie na celé rodiny.  

Slabé stránky – nedostatočne zdôvodnená potreba materiálneho vybavenia v projekte. Bez súvislosti 

s cieľmi projektu a merateľnými výstupmi.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné položky a zameranie na podporu poradenského a 

podporného charakteru služby:   

- D: Materiál, všetky položky v hodnote 2576,00 EUR  

  

Komisia navrhuje ďalšie krátenie rozpočtu (percentuálne totožné s ostatnými podporenými 

projektmi) o 481,18 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  
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P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

8  EDI Slovensko  
Podpora prevencie a liečby porúch 

príjmu potravy  

12 000,00  5 608,78  

  

Termín realizácie: 1.3.2021 – 31.12.2021  

  

Od začiatku pandémie pociťujeme zvýšený dopyt po našich službách pomoci. Chceme zabezpečiť 

pacientom s PPP a rizikovým skupinám dostupnú, bezplatnú, kvalitnú odbornú pomoc. Rovnako 

chceme podporiť ich schopnosti zvládať liečbu doma a prostredníctvom online programov 

založených na princípoch komunitnej psych. starostlivosti, aby pacienti predišli hospitalizácii v 

preťažených nemocniciach. V dobe, kedy je pretlak informácií o chudnutí a chceme zefektívniť 

prevenciu PPP v online priestore.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 80,00  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

Silné stránky – Unikátny projekt svojim zameraním. Zameranie na celé rodiny.  

Slabé stránky – Úzka cieľová skupina.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 6391,20 EUR z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve 

a najnižšieho bodového hodnotenia z podporených projektov s odporučením na adekvátne 

prepracovanie rozpočtu.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

9  

Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov 

Úsmev ako dar  

Spolu dokážeme viac  12 000,00  0,00 / 

5680,00   

  

Termín realizácie: 1.1.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Naše priority v oblasti terénnej sociálnej práce reflektujú na výnimočnú 

situáciu vyplývajúcu z pandémie Covid-19. Cieľom projektu je prostredníctvom skúsených 

odborných pracovníkov Úsmevu ako dar prispieť k zmierňovaniu negatívnych sociálnych a 

ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny mesta Bratislava. Narastá počet 

rodín, ktorým z dôvodu pandémie hrozí strata bývania a rozpad rodiny. Týmto rodinám naozaj hrozí 

reálne bezdomovectvo. Cieľom projektu je tomuto stavu zabrániť.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 79,80  

Komentár hodnotiacej komisie:–komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Silné stránky – Priama práca s rodinami.  

Slabé stránky – Absencia popisu aktivít a cieľovej skupiny. Odhadovaný dopad na počet rodín 

(172) nie je možný realizovať jedným pracovníkom – požadovaným úväzkom. Absentuje opis 

položky vzdelávania. Nereálne nastavenie aktivít v projekte od 01/2021.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné položky:  

- mzda sociálneho pracovníka 8 mesiacov na 1/2 v hodnote 5680,00 EUR.  

- vzdelávanie v hodnote 540,00 EUR  
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- kancelárske potreby v hodnote 100,00 EUR  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  

Komisia odporúča podporu projektu s kráteným rozpočtom v prípade presunu dodatočných 

finančných prostriedkov do výzvy.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

10  IPčko  
Klub Machovisko – bezpečné 

miesto pre mladých ľudí v kríze  

12 000,00  0,00 / 

4 500,00  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Klub MACHOVISKO reaguje na akútnu potrebu diskrétnej pomoci pre 

mladých ľudí s duševnými ťažkosťami, ktorí sa kvôli obavám zo stigmy obávajú vyhľadať odbornú 

pomoc. V tejto unikátnej psychosociálnej službe získajú mladí ľudia kontakt s odborníkmi formou 

neformálnych a diskrétnych rozhovorov v bezpečnom prostredí a zároveň bude zážitkovým a 

rozvojovým klubom, ktorého filozofia je postavená na nízkoprahových princípoch a budú sa v ňom 

organizovať aj preventívne, rozvojové a voľnočasové aktivity.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 78,40  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Silné stránky –  idea poskytnúť priestor pre mladých, ktorí potrebujú pomoc a podporu.    

Slabé stránky – Nedostatočne zdôvodnený projekt a nastavenie rozpočtu. Nadcenené grafické práce. 

Otázna kvalifikovanosť personálu na poskytovanie tejto služby. Nedostatočne opísaný spôsob 

oslovenia cieľovej skupiny.  

  

Komisia navrhuje podporu prenájmu priestorov klubu a krátenie rozpočtu o nasledovné položky:   

- mzda koordinátorka projektu marec-december, 80hmesačne, 9mes v hodnote 4500,00 EUR  

- grafiky infoletákov o klube v hodnote 1000,00 EUR  

- tlač infoletáky klub/aktivity v hodnote 500,00 EUR  

- hygienické/dezinfekčné potreby v hodnote 300,00 EUR  

- ochranné pomôcky (rúška) v hodnote 200,00 EUR  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  

Komisia odporúča podporu projektu s kráteným rozpočtom v prípade presunu dodatočných 

finančných prostriedkov do výzvy.  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

11  
Detský fond Slovenskej 

republiky  

Výlety s Mixklubom  11 970,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.4.2021 – 1.10.2021  

  

Stručný popis projektu - Účelom projektu Mixklub - nízkoprahové centrum pre deti, mladých ľudí a 

rodiny je poskytovať bezpečný, otvorený a podnetný priestor pre deti, mladých ľudí a rodiny. 
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Pôsobíme v sociálne a kultúrne znevýhodnenom prostredí mestského geta, v bratislavskej Vrakuni, v 

tzv. Pentagone. Naším zámerom je preventívne, podporne a poradensky pôsobiť v rizikovom 

prostredí a viesť klientov k zdravému zvládaniu krízových situácií.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 75,00  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Silné stránky – Prínosný pre cieľovú skupinu, ktorá vďaka projektu opúšťa komunitu a to jej 

pomáha získavať nove zručnosti, skúsenosti a zážitky.   

Slabé stránky – Projekt nereflektuje aktuálnu pandemickú situáciu – otázna realizovateľnosť. 

Jednostranné zameranie projektu na výlety.  

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné položky:  

- A: MZDY A HONORÁRE, všetky položky v hodnote 7776,00 EUR  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  

  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

12  
Občianske združenie 

Brána do života  

Podpora skvalitňovania sociálnych 

služieb pre ženy na území 

Bratislavy  

2 770,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.3.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Prostredníctvom projektu by sme vedeli zabezpečiť:  

1) Program na posilnenie sebavedomia žien - pilotný program  

Cieľ projektu: Overenie efektivitu programu v podmienkach Krízového centra Brána do života, s 

možnosťou modifikácie vzhľadom na špecifiká zariadenia.  

Facilitátorky : Naštudovanie metodiky, príprava podkladov na stretnutia, implementácia a overenie 

účinnosti programu v podmienkach Krízového centra Brána do života.  

2)Tlač infoletákov.  

3)Vzdelávanie-rozvoj interných kapacít organizácie.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 74,75  

Komentár hodnotiacej komisie:– komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu.  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  

  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

13  Poradňa Alexis,n.o.  

Svojpomocné podporné skupiny 

pre ženy po spontánnom potrate a 

strate dieťaťa pri pôrode  

2 254,00  0,00  
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Termín realizácie: 1.4.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Svojpomocné skupiny pre ženy po spontánnom potrate a strate dieťaťa 

pred/počas pôrodu. V rámci projektu zrealizujeme v roku 2021 14 stretnutí tejto skupiny v Bratislave 

a/alebo online s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Svojpomocná skupina je veľmi efektívny 

doplnok individuálneho poradenstva pre ľudí v krízovej situácii a ponúkame ju v našej poradni už od 

začiatku roka 2020.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 74,60  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Silné stránky – Prínosný projekt s ohľadom na aktivity.  

Slabé stránky – Relatívne úzka cieľová skupina. Nedostatočne popísané ciele a aktivity projektu.   

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  

  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

14  
literarnyklub.sk -

občianske združenie  

literarnyklub.sk  5 220,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.8.2021 – 23.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Hlavným cieľom projektu sú organizované kurzy tvorivého písania pre deti 

a mládež v detských domovoch a v centrách pre rodiny a deti v Bratislave. Zámerom podujatí je 

oboznámiť cieľové skupiny so súčasnou slovenskou pôvodnou literárnou tvorbou pre deti a mládež 

vo veku 11-15 a podnietiť ich tým k písaniu a čítaniu a k zmysluplnému tráveniu voľného času. 

Lektori kurzov sú etablovaní slovenskí autori, čo umožňuje účastníkom stretnutie so "živou 

literatúrou".  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 72,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Silné stránky – zaujímavá idea podpory kreatívnej činnosti u detí z detských domovov.  

Slabé stránky – Primárnym poslaním a aktivitami žiadateľa nie je pomoc pre uvedené cieľové 

skupiny. Otázna potreba a efektivita aktivít (nedostatočné zdôvodnenie) u cieľovej skupiny.   

  

Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné položky a zachovanie podpory lektorov kurzov:  

- personálne náklady v hodnote 950,00 EUR  

- koordinácia projektu na mieste v hodnote 320,00 EUR  

- rozšírenie knižnej akvizície navštívených inštitúcií v hodnote 1500,00 EUR  

- materiál potrebný na realizáciu projektu v hodnote 50,00 EUR  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  
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P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

15  
Občianske združenie 

Rozmanita  

Modelový program inkluzívnej 

materskej školy Rozmanita  

12 000,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.3.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Projekt Škôlka Rozmanita poskytne kvalitné vzdelanie dostupné všetkým, 

zamerané na prepájanie rôznorodých skupín a sociálnu súdržnosť. Pilotne buduje a overuje model 

inkluzívnej škôlky, ktorá prepája a kvalitne rozvíja deti a ich rodiny od 2,5 do 5 rokov z rôznych 

sociálnych a kultúrnych zázemí, a s rôznymi zdravotnými potrebami. Daný model je udržateľný a 

replikovateľný v iných škôlkach. Projekt je prvou fázou dlhodobého plánu vybudovania 

multifunkčného inkluzívneho vzdelávacieho centra.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 70,60  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Silné stránky: aktuálna absencia takejto služby.  

Slabé stránky – z projektu nie je jasné, či už má žiadateľ priestor na realizáciu. Nedostatočné 

informácie ohľadom formy inkluzívnosti a spôsobu výberu cieľovej skupiny. Nejasne definovaná 

prevádzka služby v súvislosti s poplatkami pre klientov. Možná komerčnosť aktivity (súkromná 

škôlka).  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nižšieho bodového hodnotenia v porovnaní 

s podporenými projektmi a z dôvodu nedostatku prostriedkov vo výzve.  

  

  

P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

16  TENENET, o.z.  
Sanácia rodín v čase pandémie 

COVID19  

11 800,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.3.2021 – 30.11.2021  

  

Stručný popis projektu - Cieľom projektu je zabrániť sociálnej devastácii rodiny a sanovať ju tak, aby 

bola schopná plniť svoje základné funkcie a stala sa bezpečným priestorom pre jej členov. Pandémia 

v mnohých prípadoch ochromila dovtedajšie fungovanie a hospodárenie mnohých rodín, o to viac v 

hlavnom meste, kde je život nákladnejší. Prostredníctvom online metodík a seminárov budeme 

dostupnejšie pracovať na odstraňovaní nežiadúcich javov (závislosti, týranie, zneužívanie a iné),ktoré 

sužujú mnohé rodiny.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 70,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Slabé stránky – Otázne využívanie výstupov projektu na základe spoplatneného portálu. Možná 

komerčnosť. Nadhodnotené a neefektívne položky (catering). Nastavenie projektu nespĺňa ciele 

výzvy.  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nesplnenia cieľov výzvy a nižšieho bodového 

hodnotenia v porovnaní s podporenými projektmi.  
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P. 

č.   
Žiadateľ  Názov projektu  

Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

17  
Občianske združenie 

Wellgiving  

Nadýchnem sa nádeje.  11 940,00  0,00  

  

Termín realizácie: 1.1.2021 – 31.12.2021  

  

Stručný popis projektu - Komplexná sociálna pomoc pre rodiny, osamelých rodičov a ich deti, 

jednotlivcov. Unikátny projekt spájajúci finančnú pomoc (zbierky na našom portáli) s profesionálnou 

sociálnou pomocou, s návrhmi riešení, ktoré kopírujú situáciu rodiny. Pomoc rodine "šijeme na 

mieru", hľadáme a spájme rodinu s darcami, ktorých sa ich osud dotkol, ľudsky ich zasiahol. 

Častokrát pomáhajú ľudia, ktorí si podobnými udalosťami prešli a veľmi dobre rozumejú ako 

beznádejne sa rodina ktorej pomôžu - cíti.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 66,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt nepodporiť.  

Slabé stránky – fundraisingový portál – nespĺňa ciele výzvy. Absentuje popis systému práce, 

spôsobu finančného a sociálneho poradenstva.  

  

Komisia navrhuje projekt nepodporiť z dôvodu nesplnenia cieľov výzvy a najnižšieho bodového 

zisku z podaných projektov.  
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Príloha č. 3 

  

Zápisnica z rokovania odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o grant              

v oblasti „Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste“ z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2021 zo dňa 23.02.2021  

   

Zloženie komisie:   

Predseda komisie: PhDr. Zora Bútorová, CSc.  

Členovia odbornej komisie: Lucie Vidovičová, PhD., Ing. Milota Musilová, Ing. Anna Pivková, MUDr. 

Jakub Vallo  

   

Tajomníčka komisie:   Mgr. Petra Tamášová   

Zápisnicu zapísal:   Mgr. Nikola Neštinová  

Prítomní:  

Prezenčná listina je priložená ako príloha č. 1.  

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

vzťahu k žiadateľom a podpísali čestné vyhlásenia, ktoré sú archivované na Sekcii sociálnych vecí.    

Do výzvy bolo prihlásených 15 subjektov: o.z. Mosty pomoci, Centrum rodiny, n.o., Živena – spolok 

slovenských žien, o.z. AKTIVITKA, o.z. MEDZIGENERÁCIA, o.z. R.O.K., o.z. Združenie 

kresťanských seniorov Slovenska, Centrum MEMORY n.o., o.z. VIVA SENIOR, o.z. U3V KLUB 

EKONÓM, o.z. Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Združenie občianskej sebaobrany, STÁLE 

DOBRÍ n.o., o.z.POZITÍVUM V NÁS, o.z. Krajanský inštitút.  

   

Všetky žiadosti vyhoveli formálnym podmienkam stanoveným vo výzve hlavného mesta.    

Celková vyčlenená suma v grantovom programe „Bratislava pre všetkých“ - „Medzigeneračná 

solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste“ bola  50.000,- Eur.  

Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa vo výzve uchádzali o podporu bola 57 577,- Eur.  

Vyhodnotenie:  

Všeobecná časť:  

Komisia preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní žiadostí 

komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných kritérií: zameranie projektov na ciele výzvy; 

súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektov; mieru pozitívneho vplyvu v oblasti 

„Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov/iek v meste“ a to kvantitatívnu a kvalitatívnu; 

kvalifikovanosť projektových tímov; inovatívnosť predkladaného projektu (ak to projekt umožňoval); 

mieru zapojenia cieľovej skupiny; účelnosť, hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť predpokladaných 

výdavkov na realizáciu projektov v kontexte hodnoty za peniaze; zameranie projektov na potreby 

najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny; finančnú a obsahovú mieru udržateľnosti aktivít 

projektov po ukončení čerpania grantu.  

   

Maximálny možný počet získaných bodov bol 100. Podľa štatútu grantového programu boli 

vyradené  tie žiadosti, ktoré dosiahli v rámci celkového hodnotenia menej ako 60 bodov, pričom pre 

úspešnosť bolo potrebné zároveň dosiahnuť minimálne 30 bodov v kategórií 1,2,3:  1.) Zamerania 

projektu na ciele výzvy (max. 20 bodov); 2. Súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním 

projektu ( max.15 bodov); 3.) Miera pozitívneho vplyvu v oblasti pre cieľovú skupiny (max.15 bodov).  

   

Hodnotitelia mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému v ktorom udelili 

predbežné hodnotenie každému projektu. To sprístupnili gestorke grantovej výzvy, zástupkyni Sekcie 

sociálnych vecí pred zasadnutím komisie. Gestorka zostavila prehľad predbežných výsledkov. Počas 

rokovania komisia prediskutovala každý predkladaný projekt zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť 

finálne bodové ohodnotenia a prípadné odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú alebo 

žiadnu sumu z dôvodu získania nižšieho alebo nedostatočného počtu bodov.  
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Osobitná časť:   

Na základe uvedeného odborná grantová komisia odporúča primátorovi hl. mesta SR Bratislavy 

schváliť celkovo na menované projekty sumu vo výške 50.000,- Eur pre 15 subjektov, pričom finančné 

prostriedky navrhuje prerozdeliť nasledovne:  

P. č.  Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  
Odporúčaná 

suma  

1  STÁLE DOBRÍ, n.o.  STÁLE DOBRÍ v Mestskom 

Ovocnom Sade  

4500,-  4500,-  

2  Centrum Memory, n.o.  Tajomstvá 2 generácií  3220,-  3220,-  

3  o.z. Spolok sv. 

Vincenta de Paul na 

Slovensku  

AKTÍVNE ŠEDINY  3160,-  3160,-  

4  o.z. Združenie 

kresťanských seniorov 

Slovenska  

Zlepšenie digitálnych 

zručností seniorov  

3280,-  3020,-  

5  o.z. Mosty pomoci   Mosty  4997,-  4497,-  

6  o.z. AKTIVITKA  Byť starý nemusí neznamenať 

byť sám  
3285,-  3285,-  

7  Centrum rodiny, n.o.  Späť k sebe navzájom  3285,-  3285,-  

8  o.z. 

MEDZIGENERÁCIA  
Straty a nálezy - prečo zabúdame 

a ako si spomíname  
2280,-  2280,-  

9  o.z. Krajanský inštitút  Adoptuj si babičku/dedka  4460,-  3818,-  

10  o.z. VIVA SENIOR  Vzdelávanie a posilňovanie 

schopností a kompetencií starších 

ľudí  

2210,-  2210,-  

11  o.z. Pozitívum v nás  Akadémia zdravia seniorov aj 

online za pomoci osobných 

asistentov (študentov)  

3000,-  3000,-  

12  o.z. U3V Klub Ekonóm  Tešiť sa zo života aj v 

seniorskom veku  
2700,-  2295,-  

13  Živena, spolok 

slovenských žien, 

Miestny odbor Živena 

Bratislava  

Nie sme zlí, len nám 

nerozumiete! Generáciu si 

dosaďte.  

10910,-  8110,-  

14  o.z. R.O.K.  Rok v prírode  3320,-  3320,-  

15  Združenie občianskej 

sebaobrany  
Zmiernenie dopadov sociálnej 

izolácie na  fyzické a psychické 

zdravie seniorov  

2970,-  0,-  

   Spolu        57 5777,-  50 000,-  

   

Anotácie k projektom  

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

1  STÁLE DOBRÍ n.o.  
STÁLE DOBRÍ v Mestskom 

Ovocnom Sade  

4500,-  4500,-  

Termín realizácie: 01.03.2021 – 25.09.2021  

   

Stručný popis projektu: Hlavnou myšlienkou nášho projektu je využiť čaro Mestského 

ovocného sadu, kde chceme realizovať interaktívne vzdelávacie workshopy a prednášky, pre 
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širokú skupinu ľudí a komunít. Náš projekt je výnimočný tým, že nielen ovocný sad bude mať 

svoje využite, ale aj seniori, či deti z materskej školy na Macharovej ulici, budú mať pravidelné 

aktivity. V ovocnom sade plánujeme mnoho aktivít, ako prednášky skúseného pomológa o 

historických odrodách stromov, alternatívne vzdelávanie, či športové aktivity.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 93  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Silné stránky: má viacero rozmerov, projekt je realizovateľný už vo vzniknutom sade, projekt 

umožňuje zapojiť sa aj ľuďom z vonku. Odporúčanie: mesto BA vydalo manuál verejných 

priestorov, ktorým by sa mali riadiť pri nákupe košov a lavičiek. Nikto z komisie nemal 

výhrady k tomuto projektu.  

   

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

2  
Centrum MEMORY 

n.o.  

Tajomstvá 2 generácií  3220,-  3220,-  

Termín realizácie: apríl 2021 – október 2021  

   

Stručný popis projektu: Realizácia 6 medzigeneračných stretnutí našich pacientov s 

Alzheimerovou chorobou s deťmi zo základnej školy. Podporíme medzigeneračnú 

komunikáciu a vzájomnú výmenu skúseností a radosti. Prítomnosť detí v procese aktivizácie 

našich seniorov sa ukazuje ako veľmi účinná a motivujúca pre obe strany. Seniori sa snažia ísť 

príkladom deťom, deti ich obohacujú svojou aktivitou a prístupom.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 91,2  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Projekt bol vysoko bodovo ohodnotení, táto organizácia je známa a etablovaná..  Nikto z 

komisie nemal výhrady k tomuto projektu.  

   

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

3  

Spolok sv. Vincenta 

de Paul na 

Slovensku  

AKTÍVNE ŠEDINY  3160,-  3160,-  

Termín realizácie: 15.03.2021 – 15.12.2021  

   

Stručný popis projektu: Zámerom projektu je skvalitniť seniorom z Domu nádeje v Ružinove 

ich celodenné aktivity prostredníctvom tvorivej činnosti, kurzami tréningu pamäte, 

maľovaním, pravidelnými pohybovými cvičeniami ako aj zrealizovaním Dňa otvorených dverí 

pre verejnosť. Našou snahou je podporovať seniorov vo všetkých aktivitách, ktoré sú im 

prínosné. Budeme motivovať k aktivite aj seniorov z blízkeho okolia pre vytvorenie širšej 

komunity. Projekt vedie našich klientov k socializácii a ku zvyšovaniu kvality ich života  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 89,8  
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Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Silné stránky: projektom sa obracajú nielen na svojich klientov ale pokúšajú sa expandovať aj 

do širšej komunity. Nežiadali žiadne prostriedky na mzdy. Projekt bude mať dlhú životnosť. 

Nikto z komisie nemal výhrady k tomuto projektu.  

   

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

4  

Združenie 

kresťanských 

seniorov Slovenska  

Zlepšenie digitálnych zručností 

seniorov  

3280,-  3020,-  

Termín realizácie: 05.04.2021 – 30.11.2021  

   

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zlepšenie digitálnych zručností seniorov v 

nasledovných oblastiach:  

• Využívanie on-line komunikácie, sociálnych sietí, a prenos obrazovej a zvukovej informácia 

cez ďalšie užitočné aplikácie.  

• Inovácia vedomosti o prostredí OS Android, využívanie dostupných aplikácií, multimédií a 

efektívne vyhľadávanie na Internete. Zlepšenie situácie seniorov v používaní digitálnych 

technológií chceme dosiahnuť pomocou vzdelávacích aktivít, kurzov a individuálnych 

konzultácií.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 89,6   

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

   

Silné stránky: je zameraný úzko, veľmi presne a jasne zacielený. Organizácia má veľa 

skúseností, projekt je dobre pripravený.  

Slabé stránky: náklady na obedy a na občerstvenia sú veľmi vysoké. Pri jednotlivých 

aktivitách počítajú so 60timi účastníkmi ale pri strave počítajú s 90timi účastníkmi. 

Odporúčame krátenie položky na stravu o 260,- Eur.   

  

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

5  MOSTY POMOCI  
Mosty  4997,-  4497,-  

Termín realizácie: 01.04.2021 – 31.12.2021  

   

Stručný popis projektu: Workshopy zamerané na rozvoj a zachovanie pamäte, koncentrácie,  

tréningu mozgových aktivít. Zachovať a zvýšiť dostupnosť pomôcok určených k mobilite 

seniorov. Propagácia projektu Modrá skrinka, ktorý je určený, na zachovanie komfortu 

seniorov odkázaných na pomoc v rámci zastupiteľnosti opatrovateľa v rodine. Skvalitňovanie 

informovanosti v oblasti komunikácie so seniormi, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou a 

starobnou demenciou. Pochopenie života, túžob a snov seniorov.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 88,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  
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Silné stránky: Široko koncipovaný projekt, ktorý obsahuje viacero rozmanitých aktivít a 

výdavkov. Týka sa oblasti, ktorá je jedna z tých najdôležitejších – týka sa ľudí, ktorí sú 

odkázaní na určitý druh pomoci. Projekt dostal vysoké hodnotenie.  

Slabé stránky: Žiadajú si dotáciu na dve videá po 500,- Eur, a jedno video už majú 

zhotovené. Odporúčame krátenie položky na vyhotovenie videa o 500,- Eur.  

   

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

6  AKTIVITKA  
Byť starý nemusí neznamená 

byť sám  

3285,-  3285,-  

Termín realizácie: 10.03.2021 – 20.12.2021  

   

Stručný popis projektu: o.z. AKTIVITKA chce projektom nadviazať na svoju 

predchádzajúcu činnosť a ponúkať našim starším spoluobčanom priestor na stretávanie pri 

zmysluplných programoch: pravidelných tréningoch aktivácie pamäti, cvičeniach na 

stoličkách a tvorivých dielňach. Tieto chceme rozšíriť o podporu v literárnej činnosti, o 

pomoc osamelým ľuďom a zapojením detí do niektorých našich programov by sme chceli 

podporiť medzigeneračné stretávanie sa pri spoločných podujatiach. Lebo iba aktivitou 

môžeme bojovať s vekom.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 87,6  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Slabé stránky: Výhrady k názvu projektu – odporúčame upraviť názov.  

Silné stránky: Projekt je užitočný, organizácia uvažuje viacerými smermi a dáva to určitú 

flexibiltu.   

   

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

7  
Centrum rodiny, 

n.o.  

Späť k sebe navzájom  3285,-  3285,-  

Termín realizácie: 01.04.2021 – 31.12.2021  

   

Stručný popis projektu: V našom komunitnom centre vnímame, ako pandémia necháva aj v 

našej komunite veľa osamelosti, izolácie a strádania. Realizáciou projektu Späť k sebe 

navzájom sa chceme pričiniť o opätovné znovuzačlenenie, pomoc a podporu pre tých najviac 

skúšaných - našich seniorov. Projektom chceme nadviazať jednak na už existujúce projekty- 

v rámci medzigeneračných tvorivých dielní a zapájania do dobrovoľníckych aktivít, ako aj 

realizovať nové v rámci vzdelávacích a voľnočasových aktivít.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 86,6  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Slabé stránky: projekt ide mnohými smermi – zdá sa príliš roztrieštený.  

Silné stránky: Projekt má určitú flexibilitu. Projekt získal vysoké ohodnotenie.   
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 P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

8  
MEDZIGENERÁCIA 

o.z.  

Straty a nálezy - prečo zabúdame 

a ako si spomíname  

2280,-  2280,-  

Termín realizácie: 01.05.2021 – 31.12.2021  

   

Stručný popis projektu: V rámci nášho projektu by sme chceli vytvoriť e-book, ktorý by slúžil 

najmä seniorom ako edukačný materiál, obsahujúci témy spojené s pamäťou – zabúdaním a 

nachádzaním spomienok prostredníctvom reminescencie a emócií. Na reálnych príbehoch strát 

a nálezov rôznych typov spomienok budú vysvetlené situácie, kedy a prečo zabúdame a ako si 

spomienky vieme opätovne vybaviť. Súčasťou budú úlohy na precvičovanie kognitívnych 

funkcií.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 84,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť v 

plnom rozsahu.  

   

Silné stránky: zadarmo poskytuje materiál a pracovné zošity – sú voľne dostupné  

Slabé stránky: málo vysvetlený projekt.  Odporúčame porozmýšľať, kto by mohli byť 

odberatelia, spätnú väzbu od užívateľov publikácie, projekt by mal byť spravený prístupným 

spôsobom pre ľudí so zrakovým a sluchovým znevýhodnením.  

   

 P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

9  Krajanský inštitút  
Adoptuj si babičku/dedka  4460,-  3818,-  

Termín realizácie: 30.03.2021 – 31.12.2021  

   

Stručný popis projektu: Projekt prepájajúci seniorov a mladých ľudí v našom meste, ktorý 

pomôže prinavrátiť medzigeneračný a komunitný element do našej spoločnosti. Počet 

seniorov bývajúcich osamote vo svojich bytoch v našom meste stále stúpa. Na druhej strane 

je tu množstvo mladých ľudí vyrastajúcich bez starých rodičov. Pomôžme týmto skupinám 

navzájom a vytvorme spolu projekt, ktorý by nám pomohol nielen v čase pandemickej 

osamelosti a izolácie. Pomôžme spoločne k medzigeneračnému spolužitiu v našom 

meste/štvrti.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 84,20   

Komentár hodnotiacej komisie komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť s 

kráteným rozpočtom.  

   

Silné stránky: predstavuje najväčšiu sociálnu inováciu  

Slabé stránky: otázka bezpečnosti, slabé teoretické spracovanie, vysoké náklady na mzdy, 

nešťastne zvolený názov - podporuje ageismus. Náklady sú viac na propagáciu ako na 

vytváranie nástrojov na spájanie ľudí. Odporúčame pre nedopracovanie projektu skrátiť 

rozpočet o 642,- Eur.  
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P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

10  VIVA SENIOR  

Vzdelávanie a posilňovanie 

schopností a kompetencií 

starších ľudí  

2210,-  2210,-  

Termín realizácie: 15.05.2021 – 15.12.2021  

   

Stručný popis projektu: Zabezpečiť prístup seniorov k informáciám prostredníctvom 

internetu a sociálnych sietí kúpou nových počítačov a miestnosti, kde sa budú vzdelávať a 

školiť prostredníctvom školiteľa a umožniť čo najväčšiemu počtu seniorov v Rači zapojiť sa 

do elektronickej komunikácie počas pandémie aj po jej skončení.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 82  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Silné stránky: vierohodný a užitočný projekt. Lokálne zameraný.  

Slabé stránky: treba jasnejšie formulovať ciele a zámery a tiež spôsoby akým budú ciele 

dosahované. Odporúčame jasnejšie formulovať ciele a zámery.   

   

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

11  
POZITÍVUM V NÁS 

občianske združenie  

Akadémia zdravia seniorov aj 

online za pomoci osobných 

asistentov (študentov)  

3000,-  3000,-  

Termín realizácie: 20.02.2021 – 17.12.2021  

   

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je prispieť k podpore duševného a telesného 

zdravia  

seniorov hlavne v období kedy je ich zdravie poznačené pandémiou.  

Najideálnejšia je osobná účasť na prednáškach zameraných na podporu duševného a telesného 

zdravia a na cvičeniach Pilates pre seniorov, ale v prípade pandémie budú vhodnou náhradou 

online prezentácie. Aby bola možná účasť aj tých seniorov ktorí majú problémy s pripojením 

online, do projektu sa zapoja aj osobní asistenti (študenti SŠ, VŠ a mladší členovia združenia).  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 81  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Silné stránky: Spolupráca študentov s ležiacimi ľuďmi pri práci s PC, dobrý nápad. Nikto z 

komisie nemal výhrady k tomuto projektu.  

    

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

12  
U3V KLUB 

EKONÓM  

Tešiť sa zo života aj v 

seniorskom veku  

2700,-  2295,-  

Termín realizácie: 06.09.2021 – 10.09.2021  
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Stručný popis projektu: Tešiť sa zo života aj v seniorskom veku má 4 hlavné aktivity Pre 

radosť, Telo bez bolesti, Zdravá výživa, Istejší v digitálnej spoločnosti, ktoré sa plánujú 

realizovať rôznymi formami zážitkového vzdelávania a podporujú aktívne starnutie seniorov. 

Aktivity sú volené tak, aby seniorom prinášali radosť, podporovali ich pohybovú kultúru, 

zdravý životný štýl a sú zacielené na prosperitu ich zručností pri používaní digitálnych 

technológií, pomohli im prekonať bariéry z používania nových technológií.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 80   

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

   

Slabé stránky: je celý sústredený do niekoľkých dní v septembri, pocit konjukturálnosti.  

Silné stránky: efektný projekt, komplexne poňatý projekt.   

Odporúčame skrátiť rozpočet o 405,- Eur vzhľadom na nižší počet bodov a námietky 

komisie. Projekt je dvanásty v poradí z pätnástich projektov, podľa bodového ohodnotenia 

odbornej grantovej komisie, kde najviac bodov získalo prvé miesto a najmenej bodov 

pätnáste miesto.   

  

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

13  

Živena, spolok 

slovenských žien, 

Miestny odbor 

Živena Bratislava  

Nie sme zlí, len nám 

nerozumiete! Generáciu si 

dosaďte.  

10910,-  8110,-  

Termín realizácie: 15.02.2021 – 31.12.2021  

   

Stručný popis projektu: Projekt bude mať 2 časti: Film 40 minút, následná diskusia 45 min. (2  

vyučovacie hodiny). Vo filme budeme klásť rovnaké otázky rôznym  

generáciám (deťom, mládeži, dospelým a seniorom). Nebudeme hľadať návod na život. Každý 

človek, každá rodina je iná. Ide o pochopenie sa navzájom. Namiesto utiahnutosti, 

vyplývajúcej z predsudkov a obáv z obťažovania hľadať cesty na vzájomné pochopenie, 

zblíženie, na využitie možností žiť plnohodnotný život v rodine či mimo nej. Aj napriek 

zdravotným obmedzeniam.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 78   

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

s kráteným rozpočtom.  

   

Slabé stránky: finančne náročný, veľká položka je na produkciu filmu, nevieme vyhodnotiť 

dopad filmu.  

Silné stránky: projekt je veľmi dobre napísaný. Projekt môže slúžiť aj na reprezentačné 

účely. Tento projekt môže byť využiteľný roky.  

Odporúčame krátiť rozpočet o 2800,- Eur vzhľadom na nižší počet bodov a výšku 

požadovanej sumy.  Projekt je trinásty v poradí z pätnástich projektov, podľa bodového 

ohodnotenia odbornej grantovej komisie, kde najviac bodov získalo prvé miesto a najmenej 

bodov pätnáste miesto.  
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 P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

14  R.O.K, o.z.  
Rok v prírode  3320,-  3320,-  

Termín realizácie: 01.01.2020 – 31.12.2022  

   

Stručný popis projektu: Projekt kladie dôraz na zachovanie pôvodných hodnôt obyvateľstva,  

ochranu životného prostredia a aktívne zmysluplné trávenie voľného času. V projekte sa 

predovšetkým zameriavame na seniorov, deti od  predškolského veku a zdravotne ťažko 

postihnutých. Vytvorením relaxačno aktívnej zóny prispejeme k prirodzenému vývoju, 

generačnému prepojeniu a zvýšeniu kvality života seniorov.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 77,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt schváliť 

v plnom rozsahu.  

   

Silné stránky: projekt znie veľmi dobre, chcú prepojiť seniorov s mladou generáciou a 

starostlivosť o životné prostredie. Podobné projekty sa už realizujú v iných mestách.   

Slabé stránky: nie sme si istí, či je projekt schopný realizácie, pretože predkladateľ jasne 

neuvádza miesto, kde by mala táto záhrada a relaxačno-aktívna zóna vzniknúť. Projekt chcú 

realizovať v rámci celej Bratislavy.  

   

    

P. č.   Žiadateľ  Názov projektu  
Požadovaná 

suma v Eur  

Odporúčaná 

suma v Eur  

15  

Združenie 

občianskej 

sebaobrany  

Zmiernenie dopadov sociálnej 

izolácie na  fyzické a psychické 

zdravie seniorov  

2970,-  0,-  

Termín realizácie: 02.05.2021 – 30.11.2021  

   

Stručný popis projektu: Projekt je zameraný na zmiernenie dopadov sociálnej izolácie na 

psychické zdravie seniorov, ktorí tvoria tzv. rizikovú skupinu. To, že ono je v rámci 

karanténnych nariadení a opatrení značne poškodené pre všetky vekové kategórie je verejne 

známe, seniori a najmä osamelo žijúci, potrebujú pomoc formou návodu ako zmiernieť dopady. 

Psychosociálna labilita ako aj somatické dopady majú svoje individuálne prejavy. Zameriame 

sa na najfrekventovanejšie, zaznamenané odborníkmi.   

Finálny počet bodov udelený komisiou: 73,20  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt 

nepodporiť.   

   

Slabé stránky: niečo iné je uvedené v cieľoch projektu a niečo iné v aktivitách projektu. Po 

formálnej stránke bol projekt plný chýb, preklepov. Projekt nebol dôkladne spracovaný. 

Projekt v nás vyvoláva pochybnosti.  

Silné stránky: športová činnosť.  

Projekt získal najmenej bodov zo všetkých podaných projektov.  

 


