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Návrh uznesenia 

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

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

grantovej komisie zo dňa 20. 04. 2021 a rozhodnutia primátora č. 8/2021 hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o 

dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých v roku 2021 zo dňa 13. 04. 2021 a v 

ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty v dvoch 

oblastiach a zároveň schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 1 074,50 Eur z 1. oblasti 

výzvy do 2. oblasti výzvy nasledovne: 

 

Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova: 

 

P. č. Žiadateľ 
Názov projektu 

Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1. Kresťania v meste, 

o.z. 

Potravinová pomoc 

núdznym ľuďom spojená 

s poradenstvom 

a plánovaním krokov ku 

kvalitatívnej zmene života 

núdznych ľudí 

3 400,00 € 3 400,00 € 

2. Proti prúdu   Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 € 10 000,00 € 

3. Divadlo bez domova Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 € 6 000,00 € 

 Spolu  19 400,00 € 19 400,00 € 

 

Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 

 

P. č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Vagus  Ukončovanie bezdomovectva 

a prevencia pred stratou bývania 

30 000,00 € 

 

30 000,00 € 

2 Depaul 

Slovensko, n.o. 

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 € 14 889,00 € 

3 Občianske 

združenie 

Odyseus 

Ubytovanie ako krok k zmene vo 

vylúčených komunitách 

19 019,00 € 19 019,00 € 

4 Občianske 

združenie 

Ukončime bezdomovectvo 2021  17 333,00 € 8 666,50 € 

 



 

 

STOPA 

Slovensko 

5 Maltézska 

pomoc 

Slovensko 

Teplé obedy pre ľudí bez 

domova v čase pandémie 

a núdzového stavu 

19 000,00 € 0,00 € 

 

6 Návrat 

občianske 

združenie  

Bývajme aj ďalej – cesty 

z Kopčian 

8 500,00 € 8 500,00 € 

 

 Spolu   108 741,00 € 81 074,50 € 
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Dôvodová správa 

 

Dňa 24. 03.2021 bola vyhlásená a zverejnená na webovom sídle hlavného mesta revidovaná 

výzva hlavného mesta SR Bratislava na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie 

pracujúce s ľuďmi bez domova (celková výška zdrojov: 130 000,- Eur) v nasledujúcich 

oblastiach: 

 

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova (disponibilné 

zdroje: 50 000,- Eur) 

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova (disponibilné zdroje: 80 

000,- Eur) 

 

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

„výzvy“).  

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, pôsobiace v predmetných oblastiach. Znenie výzvy bolo schválené 

na PPP dňa 23. 03. 2021.  

Projekty mohli neverejné subjekty predkladať do 12. 04. 2021. Do výziev bolo prihlásených 

9 projektov v nasledovných počtoch v jednotlivých oblastiach:  

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova: 3 

projekty 

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 6 projektov 

 

Poskytnutá podpora žiadateľom pred a počas podávania projektov: 

1. Informačný seminár pre obe oblasti výzvy (25. 03. 2021) 

2. Individuálne konzultácie pri písaní projektov jednotlivým žiadateľom 

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 odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie 

žiadostí, ktorá bola zriadená rozhodnutím  č. 8/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava.  

Pri žiadosti o grant od žiadateľa OZ Vagus nastali komplikácie s doručovaním písomnej 

žiadosti. Dňa 12. 04. 2021 o 00:00 bola ukončená možnosť elektronicky poslať žiadosť o grant. 

Formálna kontrola podaných žiadostí trvala od 13. 04. 2021 do 15. 04. 2021. Do 15. 04. 2021 nám však 

na útvar nebola doručená tlačená verzia žiadosti od menovaného žiadateľa a to aj napriek tomu, že 

figurovala v elektronickom systéme. Žiadateľa spracovateľka materiálu kontaktovala  a preverovala, či 

písomnú žiadosť zasielali poštou, alebo podávali osobne na podateľni Hlavného mesta SR Bratislava 

na Primaciálnom nám. 1. Žiadateľ potvrdil, že písomnú žiadosť poslali na adresu Hlavného mesta SR 

Bratislava prostredníctvom pošty ešte pred termínom 12. 04. 2021. Keďže pred zasadnutím hodnotiacej 

komisie spracovateľka stále nedisponovala písomnou žiadosťou, vyzvala žiadateľa o opätovné 

doručenie písomného vyhotovenia žiadosti. Žiadateľ danej požiadavke vyhovel a dňa 21. 04. 2021 bola 

písomná forma žiadosti doručená na podateľňu Hlavného mesta SR Bratislava na Primaciálnom nám. 

1. K 23. 04. 2021 sme stále neevidovali prijatie písomnej žiadosti zasielanej žiadateľom ešte pred 

uzávierkou grantovej výzvy 12. 04. 2021. Na základe toho, že žiadateľ opätovne komunikoval, že z 

jeho strany k odoslaniu došlo v stanovenom termíne sme preverovali internú registratúru, avšak danou 
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písomnosťou dodnes stále nedisponujeme. Vychádzajúc z týchto skutočností žiadateľ dňa 23. 04. 2021 

doručil na podateľňu Hlavného mesta SR Bratislava čestné vyhlásenie podpísané štatutárom, v ktorom 

vyhlasuje, že písomnú podobu žiadosti odoslal v stanovenom čase podľa znenia grantovej výzvy. 

Čestné vyhlásenie žiadateľa v tejto veci je prílohou č. 2. tohto materiálu. Vyššie popísaný postup bol 

zástupkyňou riaditeľa SSV Mgr. Tatianou Sedlákovou konzultovaný a schválený riaditeľom magistrátu 

Mgr. Ctiborom Košťálom.  

Komisia preskúmala žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní 

žiadostí posudzovala 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.  

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. 60 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.  

Odborná grantová komisia odporúča primátorovi hl. mesta prijať kladné stanovisko a 

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť projekty vo výške nad 3 320,- Eur 

v nasledovných oblastiach výzvy: 

 

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 

(disponibilné zdroje: 50 000,- Eur): 

 

P. č. Žiadateľ 
Názov projektu 

Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1. Kresťania v meste, 

o.z. 

Potravinová pomoc 

núdznym ľuďom spojená 

s poradenstvom 

a plánovaním krokov ku 

kvalitatívnej zmene života 

núdznych ľudí 

3 400,00 € 3 400,00 € 

2. Proti prúdu   Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 € 10 000,00 € 

3. Divadlo bez domova Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 € 6 000,00 € 

 Spolu  19 400,00 € 19 400,00 € 

 

Zároveň, vzhľadom na to, že v oblasti 1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií 

pracujúcich s ľuďmi bez domova neboli vyčerpané všetky disponibilné zdroje (iba 19 400,- Eur 

z 50 000,- Eur) a v oblasti 2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova bol 

predložený vyšší počet projektov a ich celková suma schválená odbornou grantovou komisiou mierne 

prevyšuje jej disponibilné zdroje (disponibilné zdroje: 80 000,- Eur; schválené dotácie všetkých 
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projektov 81 074,70 Eur), žiadame o schválenie presunu finančných prostriedkov vo výške                  

1 074,50 Eur z 1. oblasti výzvy do 2. oblasti výzvy.  

 

 

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova (disponibilné 

zdroje: 80 000,- Eur): 

 

P. č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Vagus  Ukončovanie bezdomovectva 

a prevencia pred stratou bývania 

30 000,00 € 

 

30 000,00 € 

2 Depaul 

Slovensko, n.o. 

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 € 14 889,00 € 

3 Občianske 

združenie 

Odyseus 

Ubytovanie ako krok k zmene vo 

vylúčených komunitách 

19 019,00 € 19 019,00 € 

4 Občianske 

združenie 

STOPA 

Slovensko 

Ukončime bezdomovectvo 2021  17 333,00 € 8 666,50 € 

 

5 Maltézska 

pomoc 

Slovensko 

Teplé obedy pre ľudí bez 

domova v čase pandémie 

a núdzového stavu 

19 000,00 € 0,00 € 

 

6 Návrat 

občianske 

združenie  

Bývajme aj ďalej – cesty z 

Kopčian 

8 500,00 € 8 500,00 € 

 

 Spolu   108 741,00 € 81 074,50 € 
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Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej grantovej 

komisie v revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vyhlásenej v rámci 

grantového programu Bratislava pre všetkých 

Kód uzn.: 6.1.2. 

13.1. 

 

 

Uznesenie 190/2021 
zo dňa 13.05.2021 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

 

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

odbornej grantovej komisie zo dňa 20. 04. 2021 a rozhodnutia primátora č. 8/2021 hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie 

žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých v roku 2021 zo dňa 13. 04. 

2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty v dvoch 

oblastiach a zároveň odporúča presunúť finančné prostriedky v sume 1 074,50 Eur z 1. oblasti výzvy 

do 2. oblasti výzvy nasledovne: 
 

Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova: 

 

P. č. Žiadateľ 
Názov projektu 

Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1. Kresťania v meste, 

o.z. 

Potravinová pomoc 

núdznym ľuďom spojená 

s poradenstvom 

a plánovaním krokov ku 

kvalitatívnej zmene života 

núdznych ľudí 

3 400,00 € 3 400,00 € 

2. Proti prúdu   Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 € 10 000,00 € 

3. Divadlo bez domova Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 € 6 000,00 € 

 Spolu  19 400,00 € 19 400,00 € 

 

Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 

 

P. č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Vagus  Ukončovanie bezdomovectva 

a prevencia pred stratou bývania 

30 000,00 € 

 

30 000,00 € 

2 Depaul 

Slovensko, n.o. 

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 € 14 889,00 € 
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3 Občianske 

združenie 

Odyseus 

Ubytovanie ako krok k zmene vo 

vylúčených komunitách 

19 019,00 € 19 019,00 € 

4 Občianske 

združenie 

STOPA 

Slovensko 

Ukončime bezdomovectvo 2021  17 333,00 € 8 666,50 € 

 

5 Maltézska 

pomoc 

Slovensko 

Teplé obedy pre ľudí bez 

domova v čase pandémie 

a núdzového stavu 

19 000,00 € 0,00 € 

 

6 Návrat 

občianske 

združenie  

Bývajme aj ďalej – cesty 

z Kopčian 

8 500,00 € 8 500,00 € 

 

 Spolu   108 741,00 € 81 074,50 € 
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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 12.05.2021 
 
K bodu 4: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní 

odbornej grantovej komisie v revidovanej výzve pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vyhlásenej v rámci 

grantového programu Bratislava pre všetkých, ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy.  
 
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 z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní odbornej 

grantovej komisie zo dňa 20. 04. 2021 a rozhodnutia primátora č. 8/2021 hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa zriaďuje odborná grantová komisia pre vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu pre organizácie 
pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v rámci grantového 
programu Bratislava pre všetkých v roku 2021 zo dňa 13. 04. 2021 a v ňom odbornou komisiou odporúčanú 
výšku dotácie pre jednotlivé neverejné subjekty v dvoch oblastiach a zároveň odporúča presunúť finančné 
prostriedky vo výške 1 074,50 Eur z 1. oblasti výzvy do 2. oblasti výzvy nasledovne: 
 
Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova: 

 

P. č. Žiadateľ 
Názov projektu 

Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1. Kresťania v meste, o.z. Potravinová pomoc núdznym 
ľuďom spojená s poradenstvom 
a plánovaním krokov ku 
kvalitatívnej zmene života 
núdznych ľudí 

3 400,00 € 3 400,00 € 

2. Proti prúdu   Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 € 10 000,00 € 

3. Divadlo bez domova Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 € 6 000,00 € 

 Spolu  19 400,00 € 19 400,00 € 

 
Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 
 

P. č. Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Vagus  Ukončovanie bezdomovectva 
a prevencia pred stratou bývania 

30 000,00 € 
 

30 000,00 € 

2 Depaul 
Slovensko, n.o. 

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 € 14 889,00 € 

3 Občianske 
združenie 
Odyseus 

Ubytovanie ako krok k zmene vo 
vylúčených komunitách 

19 019,00 € 19 019,00 € 

4 Občianske 
združenie 
STOPA 
Slovensko 

Ukončime bezdomovectvo 2021  17 333,00 € 8 666,50 € 
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5 Maltézska 
pomoc 
Slovensko 

Teplé obedy pre ľudí bez domova 
v čase pandémie a núdzového 
stavu 

19 000,00 € 0,00 € 
 

6 Návrat 
občianske 
združenie  

Bývajme aj ďalej – cesty z Kopčian 
8 500,00 € 8 500,00 € 

 

 Spolu   108 741,00 € 81 074,50 € 

 
 
Zároveň komisia žiada zabezpečiť do budúcej komisie prizvanie zástupcov organizácie Maltézska pomoc 
Slovensko za účelom hľadania možností finančnej podpory tejto organizácie.  
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7    za: 6    proti: 0    zdržali sa: 1 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát, v. r. 
V Bratislave 12.05.2021     
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Príloha č. 1 

 

  

Zápisnica z online rokovania odbornej grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí k 

revidovanej výzve o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova v 2 nosných 

oblastiach: 1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova a 

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova  zo dňa 20.04.2021. 

  

Zloženie komisie:  

  

Predseda komisie: MUDr. Jakub Vallo 

Členovia odbornej komisie: Ing. Alexandra Hrabinová, Mgr. Lucia Gregorová, Mgr. Tatiana Hičárová 

(Sekcia sociálnych vecí), Mgr. Samuel Lamačka.  

Tajomníčka komisie: Mgr. Jana Hojsíková (Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez 

domova)  

Prezenčná listina: rokovanie bolo online  

Členovia a predseda 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 celkovo prihlásených 9 subjektov: Kresťania v meste, o.z., Proti prúdu, Divadlo bez 

domova, OZ Vagus, Depaul Slovensko, n.o., Občianske združenie Odyseus, Občianske združenie 

STOPA Slovensko, Maltézska pomoc Slovensko, Návrat občianske združenie. 

  

Všetky žiadosti vyhoveli formálnym podmienkam stanoveným vo výzve hlavného mesta.   

Celková vyčlenená suma v revidovanej výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie 

pracujúce s ľuďmi bez domova bola  130 000,- Eur. 

Vyčlenená suma v dvoch oblastiach bola takáto: 

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi  

bez domova: 50 000,- Eur, 
2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 80 000,- Eur. 

 

Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa vo výzve uchádzali o podporu bola  

128 141 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 

cieľovej skupiny ľudí bez domova 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). 
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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. 

Osobitná časť:  

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

schváliť celkovo na menované projekty sumu vo výške 100 474,70 Eur pre 8 subjektov, pričom 

finančné prostriedky navrhuje prerozdeliť nasledovne: 

  

1. Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 

(disponibilné zdroje: 50 000,- Eur):  
  

P.č  Žiadateľ  
Názov projektu  

Požadovaná 

suma  

Odporúčaná 

suma  

1.  Kresťania v meste, 

o.z.  

Potravinová pomoc 

núdznym ľuďom spojená 

s poradenstvom 

a plánovaním krokov ku 

kvalitatívnej zmene života 

núdznych ľudí  

3 400,00 €  3 400,00 €  

2.  Proti prúdu    Silnejšie Proti prúdu  10 000,00 €  10 000,00 €  

3.  Divadlo bez domova  Divadlo pre všetkých 2021  6 000,00 €  6 000,00 €  

  Spolu    19 400,00 €  19 400,00 €  

  

Odborná grantová komisia sa zhodla a navrhla presun finančných prostriedkov vo výške 1 074,50 

Eur z 1. oblasti výzvy do 2. oblasti výzvy. 

 

  

Anotácie k projektom 1. oblasti 

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

1 
Kresťania v meste, 

o.z.  

Potravinová pomoc núdznym 

ľuďom spojená s poradenstvom 

a plánovaním krokov ku 

kvalitatívnej zmene života 

núdznych ľudí  

3 400,00 

Eur 

  

3 400,00 

Eur 

Termín realizácie: 1.4. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu:  

Projekt pomoci ľuďom bez domova a ľuďom v sociálnej núdzi zahŕňa výdaj teplej stravy 

niekoľkokrát týždenne priamo v teréne a potravinovú pomoc rodinám v núdzi, ktoré sú na 

hrane chudoby a zamedzili tak ich prepadu do bezdomovectva. Do praktickej pomoci sme 

zahrnuli aj pomoc vo forme poradenstva, aby našli východisko zo svojej situácie. 

 Prostredníctvom projektu by sme radi pomohli cieľovej skupine ľudí s prístupom k 

potravinovej pomoci a zároveň zamedzili plytvaniu stále hodnotnými potravinami. 
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Finálny počet bodov udelený komisiou: 70,2 

Komentár hodnotiacej komisie:  

Pozitívne stránky: 

− Projekt splnil ciele a účel 1. oblasti výzvy. 
− Ako pozitívne a zmysluplné vníma komisia v projekte to, že sa organizácia okrem 

výdaju šatstva a jedla, chce venovať aj sociálnemu poradenstvu pre klientov. 
− Komisia sa tiež zhodla, že služby výdajní sú v projekte dobre personálne 

zabezpečené. 
− Ako bonus komisia vnímala ekologický rozmer projektu. 

Negatívne stránky: 

− Komisia nemá zásadné výhrady k tomuto projektu, projekt splnil účel aj ciele 

výzvy.  
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
  

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

plnom rozsahu. 

  

  

 

 

P. 

č.  

Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

2. Proti prúdu 

Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 

Eur 

  

10 000,00 

Eur 

Termín realizácie:  1.4. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Situácia pandémie COVID-19 i ďalšie faktory spôsobili od roku 2020 intenzívny nárast 

podpory a služieb, ktoré poskytujeme našim klientom – predajcom Nota bene. Projekt má 

za cieľ stabilizáciu realizácie našej pomoci a posilnenie vnútroorganizačných štruktúr 

organizácie. Má pomôcť efektívne zabezpečiť/zrealizovať potrebnú podporu pre našich 

klientov v pandemickom/postpandemickom období a tiež zabezpečiť adekvátne technické 

(priestorové podmienky) pre vykonávanie našich služieb a podpory. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 87,4 

Komentár hodnotiacej komisie:  

Pozitívne stránky: 

− Komisia sa zhodla, že projekt bol jasne a dobre napísaný a jasne z neho vyplývajú 

ciele i účel projektu, ktoré sa zhodujú s cieľmi a účelom 1. oblasti výzvy.  
− Organizácia vie efektívne presúvať svoju pomoc do oblasti, kde ju práve treba. 
− Komisia podporila tento projekt aj pre jeho jasnú víziu a potrebu – stabilizáciu 

aktivít predkladateľa. 
Negatívne stránky: 
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− Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu, projekt splnil účel aj ciele výzvy.  
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
  

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

plnom rozsahu. 

  

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

3. Divadlo bez domova 

Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 

Eur 

  

6 000,00 

Eur 

Termín realizácie:  1.4. – 30.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Hlavným zámerom projektu je naďalej pokračovať a rozvíjať umeleckú a dramaterapeutickú 

prácu s ľuďmi bez domova, s ťažkým zdravotným postihnutím a inak znevýhodnenými 

osobami. Hlavnými výstupmi budú 4 predstavenia s následnou diskusiou, ktoré sú 

platformou na prezentovanie našej práce verejnosti. Prichádza tu k búraniu hraníc a 

prepojeniu znevýhodnenej časti spoločnosti s majoritou. Ďalším výstupom bude 40 

divadelných skúšok. Herci a herečky sú za svoju prácu odmeňované/-í. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 84,6 

Komentár hodnotiacej komisie:  

− Projekt splnil ciele a účel 1. oblasti výzvy. 
− Komisiu projekt zaujal svojou kvalitou a výstupmi, ktoré scitlivujú spoločnosť. 

Komisií sa tiež páčilo a vyhodnotila za pozitívne to, že projekt klientom dáva iný 

status tým, že sa podieľajú na tvorbe umenia. 
− Projekt prináša kultúru, odstraňuje bariéry a spája spoločnosť. 

Negatívne stránky: 

− Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu, projekt splnil účel aj ciele výzvy.  
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
  

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

plnom rozsahu. 
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2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova (disponibilné 

zdroje: 80 000,- Eur):  
  
  

P.

č  

Žiadateľ  Názov projektu  Požadovaná 

suma  

Odporúčan

á suma  

1  OZ Vagus   Ukončovanie bezdomovectva 

a prevencia pred stratou bývania  

30 000,00 €  

  

30 000,00 €  

2  Depaul 

Slovensko, n.o.  

Mosty k samostatnosti 2  14 889,00 €  14 889,00 €  

3  Občianske 

združenie 

Odyseus  

Ubytovanie ako krok k zmene vo 

vylúčených komunitách  

19 019,00 €  19 019,00 €  

4  Občianske 

združenie 

STOPA 

Slovensko  

Ukončime bezdomovectvo 2021   17 333,00 €  8 666,50 €  

  

5  Maltézska 

pomoc 

Slovensko  

Teplé obedy pre ľudí bez 

domova v čase pandémie 

a núdzového stavu  

19 000,00 €  0,00 €  

  

6  Návrat občianske 

združenie   

Bývajme aj ďalej – cesty z 

Kopčian  

8 500,00 €  8 500,00 €  

  

  Spolu     108 741,00 €  81 074,50 €  

  

 

  

Anotácie k projektom 2. oblasti 

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

1. OZ Vagus  

Ukončovanie bezdomovectva a 

prevencia pred stratou bývania 

30 000,00 

Eur 

  

30 000,00 

Eur 

Termín realizácie:  1.4. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Hlavným cieľom je ukončovanie bezdomovectva prostredníctvom poskytovania cenovo 

dostupného bývania alebo jeho sprostredkovania na komerčnom trhu a poskytovanie 

pravidelnej podpory sociálnymi pracovníkmi/čkami v rôznych oblastiach života klientov. 

Poskytujeme dlhodobý, ucelený systém podpory v rámci riešenia otázok prevencie straty 

bývania a vzniku bezdomovectva ako sociálneho javu.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 91,60 

Komentár hodnotiacej komisie:  

− Tento projekt bol odbornou grantovou komisiou vyhodnotený ako najlepší 

spomedzi všetkých projektov. 
− Komisiu projekt zaujal svojou prepracovanosťou a profesionálnym vyhotovením. 

Projekt jednoznačne splnil účel aj ciele výzvy. 
Negatívne stránky: 



16 

 

− Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu, projekt splnil účel aj ciele výzvy.  
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
  

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

plnom rozsahu. 

  

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

2. 
Depaul Slovensko, 

n.o.  

Mosty k samostatnosti 2 14 889,00 

Eur 

  

14 889,00 

Eur 

Projekt vychádza z princípov Housing First, nielen v bode poskytnutia bývania ako prvotnej 

aktivity smerujúcej k ukončovaniu bezdomovectva, ale aj v zameraní sa na ľudí, pre ktorých 

je dosiahnutie dôstojného bývania najnáročnejšie (dlhodobo žijúcich na ulici, so 

závislosťami, s komplikovaným sociálnym správaním). Zároveň sa projekt zameriava na 

prevenciu prostredníctvom priamej spolupráce so sociálnymi oddeleniami mestských častí a 

intervenčných aktivít s ľuďmi, ktorým hrozí strata bývania. 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 87,4 

Komentár hodnotiacej komisie:  

Pozitívne stránky: 

− Odborná grantová komisia sa spoločne zhodla na tom, že projekt spĺňa účel i ciele 

výzvy a že je kvalitne vypracovaný. 
Negatívne stránky: 

− Komisií chýbal širší opis konkrétnych aktivít, vyhodnotenie kvalitatívnych a 

kvantitatívnych  ukazovateľov vízie, ako bude projekt ďalej pokračovať. Aj z toho 

dôvodu uvažovala komisia nad krátením požadovanej sumy v projekte. Nakoniec sa 

však hlasovaním komisia uzniesla, že projekt krátiť nebude (1 hlas za krátenie,  4 

hlasy proti kráteniu) 
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
  

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

plnom rozsahu. 

  

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

3. 
Občianske združenie 

Odyseus  

Ubytovanie ako krok k zmene vo 

vylúčených komunitách 

19 019,00 

Eur 

  

19 019,00 

Eur 
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Termín realizácie:  1.4. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Projekt ubytovanie ako krok k zmene vo vylúčených komunitách má apelovať na prítomnosť 

ohrozených komunít ako sú užívatelia/ky drog a ľudia pracujúci v sex biznise a ich pomoci 

k získaniu / udržaniu si bývania. Projekt má za cieľ v prvom rade finančne podporiť ľudí z 

vyššie uvedených cieľových skupín, zaplatiť alebo čiastočne vypomôcť s uhradením 

ubytovania a tak predchádzať strate bývania či prispievať k ukončovaniu bezdomovectva u 

cieľovej skupiny.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 76,6 

Pozitívne stránky: 

− Odborná grantová komisia sa spoločne zhodla na tom, že projekt spĺňa účel i ciele 

výzvy. 
− Ocenený bol projekt v súvislosti so zameraním na cieľovú skupinu. 

Negatívne stránky: 

− Komisia našla v projekte zopár nejasností týkajúcich sa udržateľnosti a domnieva 

sa, že ciele a smer práce s klientami by nemali určovať pracovníci, ale klienti. 
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
−   

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

plnom rozsahu. 

  

  

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

4. 
Občianske združenie 

STOPA Slovensko  

Ukončime bezdomovectvo 2021 17 333,00 

Eur 

  

8 666,50 

Eur 

Termín realizácie:  1.5. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Projekt vychádza z princípov Housing first. Cieľom je skrz nástroj bývania a následnej 

podpory človeka/jednotlivca pomôcť mu vymaniť sa z kruhu bezdomovectva. Kombináciou 

nástrojov podpory samostatného bývania, procesov integračných (poskytnutie možnosti 

pracovnej terapie, hľadanie stabilného zamestnania, osobného bankrotu, poradenstva, pomoc 

pri hľadaní stabilného samostatného bývania), dosiahnuť ukončenie bezdomovectva v jeho 

komplexnom vnímaní. Zároveň vťahuje dobrovoľníkov do procesov.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 63 

Pozitívne stránky: 

− Odborná grantová komisia sa zhodla, že myšlienka projektu je dobrá. 
− Väčšinová časť komisie sa zhodla, že projekt čiastočne napĺňa cieľ a účel výzvy. 

Negatívne stránky: 

− Komisia vnímala tento projekt veľmi rozporuplne.  
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− Podľa väčšiny členov komisie je projekt napísaný vágne, príliš všeobecne a 

zmätočne. Chýbajú mu jasnejšie kontúry. Komisia sa tiež zhodla, že každý si tento 

projekt môže predstavovať rôzne, čo svedčí o jeho nejednoznačnosti. 
− Komisia rozdielne vnímala tiež to, či projekt napĺňa cieľ a účel výzvy. 
− Spoločným hlasovaním sa rozhodlo, že projekt komisia podporí (3 hlasy boli za 

podporenie, 2 hlasy za nepodporenie). 
− Hlasovaním sa tiež rozhodlo, že vzhľadom na vágnosť a nejasnosť projektu, ho 

komisia podporí čiastočne a to 50% z požadovanej sumy (3 hlasy boli za 

podporenie projektu s krátením a 2 hodnotitelia sa hlasovania nezúčastnili, keďže 

nesúhlasili s podporením projektu) 
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
− Individuálne konzultácie so Sekciou sociálnych vecí k projektom 

  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča MsZ HMBA SR projekt krátiť tak 

ako je uvedené vyššie. 

  

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

5. 
Maltézska pomoc 

Slovensko  

Teplé obedy pre ľudí bez 

domova v čase pandémie a 

núdzového stavu 

19 000,00 

Eur 

  

0 Eur 

Termín realizácie:  1.4. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Najmä v čase pandémie a núdzového stavu zostala veľká časť ľudí bez domova, bez prístupu 

k jedlu a pitnej vode. Po skúsenosti z roku 2020 chceme aj v roku 2021 pokračovať v 

pravidelnom podávaní teplého jedla, ovocia, pitnej balenej vody a rúšok pre ľudí bez domova 

žijúcich v Bratislave. Výdaj obedov realizuje MPS spoločne s Rehoľou svätej Alžbety v 

priestoroch kláštora na Špitálskej ulici.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 44,6 

Komentár hodnotiacej komisie:  

Členovia grantovej komisie sa zhodli, že aj napriek dobrému úmyslu, projekt žiadateľa 

nemôže byť podporený. 

Negatívne stránky: 

− Grantová komisia sa zhodla, že projekt vôbec nekorešponduje s účelom a cieľom 

grantovej výzvy. Komisia skonštatovala, že projekt bol podaný v nesprávnej - 2. 

oblasti výzvy. 
− Projekt získal pri individuálnom hodnotení v priemere menej ako 60 bodov a v 

prípade 3 hodnotiteľov získal v prvých troch častiach menej ako 30 bodov. To 

znamená, že projekt nemôže byť odbornou grantovou komisiou aj z tohto dôvodu 

podporený. 
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 
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− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
− Individuálne konzultácie so Sekciou sociálnych vecí k projektom. 

  

Komentár hodnotiacej komisie: komisia odporúča MsZ HMBA SR projekt 

nepodporiť. 

  

  

P. 

č.  
Žiadateľ Názov projektu 

Požadova

ná suma v 

Eur 

Odporúčan

á suma v 

Eur 

6. 
Návrat občianske 

združenie  

Bývajme aj ďalej – cesty z 

Kopčian 

8 500,00 

Eur 

  

8 500,00 

Eur 

Termín realizácie:  1.6. – 31.12.2021 

  

Stručný popis projektu: 

Aktivity projektu majú pomôcť rodinám z ubytovne Kopčany predísť strate bývania. Rodiny 

sú v tomto riziku buď z dôvodu, že im končí pobyt na soc. ubytovni alebo kvôli nezdarom v 

plnení záväzkov voči ubytovni – finančných, či súvisiacich s pravidlami ubytovne. Dve 

terénne sociálne pracovníčky posilnia kapacity, ktoré na ubytovni už vytvorené sú. Pomocou 

odborných metód sociálnej práce budú sprevádzať vybrané rodiny procesom zmeny bývania 

z ubytovne do iných stabilných foriem bývania – ideálne bytov.  

Finálny počet bodov udelený komisiou: 89,8 

Pozitívne stránky: 

− Tento projekt bol odbornou grantovou komisiou vyhodnotený ako druhý najlepší. 
− Komisia sa zhodla, že projekt jednoznačne spĺňa cieľ aj účel výzvy. Je veľmi dobre 

a jasne vypracovaný. 
Negatívne stránky: 

− Komisia nemá žiadne výhrady k tomuto projektu, projekt splnil účel aj ciele výzvy.  
Odporúčania pre žiadateľa v rámci budúcich grantových výziev: 

− Účasť na workshopoch a informačných seminároch ku grantovým výzvam pred 

predložením projektu a to za účelom oboznámiť sa čo najbližšie s cieľmi a 

obsahovou časťou grantovej výzvy. 
  

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

plnom rozsahu. 

  

 

 

 



Príloha č. 2


