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Návrh uznesenia 

 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu Maltézska pomoc Slovensko, o. z. zohľadňujúc 

stanovisko sekcie sociálnych vecí v zníženej výške xxx eur. 
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Dôvodová správa  

  

  

Občianske združenie Maltézska pomoc Slovenskej republiky (ďalej len “žiadateľ”) doručilo 

sekcii sociálnych vecí dňa 3. júna 2021 žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne 

záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o 

poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy za účelom realizácie projektu Výdaj stravy pre ľudí bez domova.   

  

Informácie o projekte:   

  

Žiadateľ: Maltézska pomoc o. z., Kapitulská 9, 811 01  Bratislava   

Názov projektu: Výdaj stravy pre ľudí bez domova    

Realizácia projektu: 01.04.2021 – 31.12.2021   

Celkové náklady na projekt: 21 600,00 eur   

Požadované: 19 000,00 eur (na 7 200 obedov (x 2,60 eur) a 7 200 vôd (x 0,40 eur)    

  

Opis projektu:    

  

Jedenkrát týždenne výdaj teplého jedlo pre ľudí bez domova, cca 150-200 ľudí, spolu s 

fľaškovanou vodou, ovocím, prípadne aj spolu s ochrannými prostriedkami, teplým oblečením 

a obuvou (počas zimných mesiacov). Výdaj stravy zabezpečuje 6-8 dobrovoľníkov organizácie. 

Predkladateľ uvádza úzku spoluprácu aj s Potravinovou bankou Slovenska pri distribúcii 

prebytkov ovocia a trvanlivých potravín a s Mestskou políciou počas samotného výdaja stravy 

(organizačné zabezpečenie).   

  

  
Stanovisko sekcie sociálnych vecí   

  

Predložená žiadosť je vo výške 19 000,00 eur. Následný prepočet na základe minulých 

a predpokladaných výsledkov projektu odpovedá sume 11 572,00 eur.   

  

Žiadosť bola porovnaná s už úspešne podporeným projektom rovnakého charakteru od iného 

žiadateľa  v grantovej výzve Bratislava pre všetkých 2021. Príbuzný projekt, ktorý realizuje 

ešte nadstavbové odborné činnosti bol mestom podporený vo výške 3 400,00 eur.   

  

Sekcia sociálnych vecí považuje aktivity žiadateľa a predkladaný projekt 

za relevantnú formu pomoci ľuďom bez domova, pri ktorej je žiadúca dlhodobá 

a systematická spolupráca s mestom Bratislava. Zároveň navrhuje dotknutým orgánom 

mesta zohľadniť vyššie uvedené zistenia a v prevažnej miere znížiť výšku konečne 

schválenej sumy pre realizáciu daného projektu tak, aby boli zachované 

princípy efektívneho vynakladania verejných zdrojov.   

  
Sekcia sociálnych vecí vyhotovila vyššie uvedené stanovisko na základe zhodnotenia 

žiadosti v nasledovných oblastiach:  

 

1) posúdenie obsahu samotnej žiadosti v kontexte deklarovaných cieľov a žiadaných 

prostriedkov  

2) porovnanie predkladanej žiadosti s obsahovo príbuznou žiadosťou iného žiadateľa počas 

roku 2021, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v rámci grantového programu Bratislava pre 

všetkých  

3) iné faktory       



4 

 

  

  

1) posúdenie obsahu samotnej žiadosti v kontexte deklarovaných cieľov a žiadaných 

prostriedkov  
  
Realistickosť nastaveného cieľa a jeho finančné opodstatnenie  

Z revízie predloženého projektu a požadovaných nákladov a ich porovnaní s výsledkami 

organizácie za rok 2020 vyplýva, že stanovený cieľ nie je  realistický a to z nasledovných 

dôvodov:   

  

• predkladateľ uvádza, že počas roka 2020 vydal takmer 8 000 obedov  

• tieto obedy boli podľa žiadateľa vydávané prvých 7 mesiacov 

roku 2020 (do 8/2020) 2x do týždňa  

• ostatných 5 mesiacov roku 2020 žiadateľ prešiel na výdaj obedov vo frekvencii 

1x do týždňa,   

• počas každého výdaja obedov bolo podľa žiadateľa vydaných 120 až 240 

obedov  

  

Z uvedeného následným prepočtom vyplýva, že žiadateľ počas roka realizoval 

približne 75 výdajov obedov, počas ktorých vydal spolu 8000 obedov. Na jeden výdajný 

deň teda pripadá v priemere 106 porcií obedov.   

  

• následne žiadateľ pre rok 2021 ako podklad k žiadanej sume uvádza, že v období 

8 mesiacov (apríl – december - 40 týždňov) vo frekvencii 1x za týždeň vydá 7 200 

obedov  

  

To by znamenalo, že počas 40 výdajov stravy v roku 2021 by musel vydať 180 porcií 

obedov. To predstavuje proklamovaný nárast výdaju porcií žiadateľom vo výške 1,8 

násobku.   

  

Predkladaný projekt však nešpecifikuje, ako dosiahne zvýšený počet obslúžených 

klientov (t. j. vydaných obedov) počas roku 2021 (plánovaný výdaj 9600 obedov).   

Pričom v materiáli priamo uvádza nižší počet klientov, ako v roku 2020 (120-240 klientov 

v roku 2020 vs. 150-200 klientov v roku 2021).   

   

 Zhodnotenie obsahu predkladaného projektu po finančnej stránke  

  

Na základe skutočností uvedených predkladateľom, následných prepočtoch a predpokladu, že 

výdaj prebieha 1x týždenne a priemerný počet vydaných obedov počas jedného výdaju bude 

110 porcií počas 40 týždňov roka 2021 bude vydaných približne 4 400 obedov.  

  

Žiadané prostriedky sú teda v rozpore s uvedenými informáciami v žiadosti a po ich 

korekcii by mali znieť nasledovne:  
- na 1 obed: 2,36 eur, t.j. 10 384,00 eur  
- na 1 balenú vodu: 0,27 eur, t.j. 1 188, eur  
SPOLU 11 572,00 eur (žiadateľ žiada o 19 000,00 eur)  
  
2) porovnanie predkladanej žiadosti s obsahovo príbuznou žiadosťou iného žiadateľa 

počas roku 2021, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v rámci grantového programu 

Bratislava pre všetkých  
  



5 

V revidovanej grantovej výzve programu Bratislava pre všetkých 2021 pre organizácie 

pracujúce s ľuďmi bez domova predložila iná organizácia obdobný projekt. Daný subjekt 

požadoval finančnú dotáciu na podobný druh služby v kombinácii nadstavbou oproti 

predkladanej žiadosti v tomto materiáli - so sociálnou podporou a prácou s klientmi, napr. 

v oblasti finančného poradenstva, sociálneho poradenstva a sprevádzania (vybavovanie 

dokladov). Obe organizácie si žiadajú/li finančné prostriedky na iný typ položiek (mzdy vs. 

materiálne zabezpečenie), základ služby je však rovnaký (výdaj stravy).   

  

Porovnávaná organizácia ponúka túto službu s nadstavbou a snaží sa o systematickejšie 

a udržateľnejšie zlepšenie sociálnej situácie ľudí bez domova, napríklad formou spomínaného 

finančného poradenstva či vybavenia dokladov, t. j. projekt má potenciál dlhodobejšie pozitívne 

ovplyvniť situáciu ľudí bez domova. Obdobný projekt bol mestom podporený grantom vo 

výške 3 400,00 eur.  

  
  

3) iné faktory  

  

Sekcia sociálnych vecí ponúkla možnosť odbornej konzultácie projektovej žiadosti zo strany 

SSV zaslanej Maltézskou pomocou  na stretnutí dňa 25.5.2021. Táto možnosť 

nebola žiadateľom využitá.   

  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 210/2021 

zo dňa 09. 09. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prerokovať Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske 

združenie. 
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Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 06.09.2021 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu  
Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc, občianske združenie  
 
Stanovisko Komisie: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť  žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu Maltézska pomoc 
Slovensko, o.z. zohľadňujúc stanovisko sekcie sociálnych vecí v zníženej výške xxx eur   
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 06.09.2021 
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Príloha č. 1. - Žiadosť o poskytnutie dotácie  
  
  

  
  
  
  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava   

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy   

Primaciálne námestie č. 1   

814 99 Bratislava   

_________________________________________   

  

  

V Bratislave dňa 03.06.2021   

  

  

  

VEC Žiadosť o poskytnutie dotácie   

  

  

Názov:   

  

  

  

Maltézska pomoc Slovensko o.z.   

Sídlo:   Kapitulská 9, 811 01 Bratislava   

Právna forma:   občianske združenie zaregistrované na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 

23.12.2005, č. VVS/1-900/90-27185,   

IČO:   30 867 959   

Bankové spojenie:      

Bankový účet:      

Štatutárny orgán:   JUDr. Július Brichta, prezident   

   

  

Webové sídlo:   www.orderofmalta.sk/maltezska-pomoc/   

  

(ďalej len „Žiadateľ“)  

  

Žiadateľ týmto podáva v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nasledovnú žiadosť o poskytnutie dotácie:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
  

http://www.orderofmalta/
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Názov projektu   

  

Výdaj stravy pre ľudí bez domova   

  

Termín projektu  01.04.2021 – 31.12.2021  

Miesto realizácie  Pred priestormi kláštora Rehole svätej Alžbety na Špitálskej ulici 21.  

Stručná charakteristika projektu:  Predložený projekt je kontinuálnym pokračovaním našich priebežnej 

niekoľko-ročnej aktivity v tejto oblasti. V rámci predloženého projektu 

sa bude uskutočňovať minimálne jedenkrát týždenne výdaj teplého 

jedlo pre ľudí bez domova, a to spolu s fľaškovanou vodou, ovocím, 

prípadne s ohľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou ochorenia 

COVID-19 aj spolu s ochrannými prostriedkami, či v zimných 

mesiacoch teplým oblečením a obuvou.  

Vzhľadom na potrebné hygienické a protipandemické opatrenia je 

jedlo distribuované v hygienickom fóliovom obale. Výdaj stravy 

realizuje 6-8 dobrovoľníkov našej organizácie a zúčastňuje sa ho 

pravidelne 150 – 200 ľudí bez domova. Pri realizácii projektu úzko 

spolupracujeme aj s Potravinovou bankou Slovenska pri distribúcii 

prebytkov ovocia a trvanlivých potravín, pričom s organizáciou davu 

pomáhajú pri výdaji príslušníci Mestskej polície.  

Počas celého roku 2021 zamýšľame vydať 9.600 obedov, pričom za 

obdobie trvania predloženého projektu minimálne 7.200 a v prípade 

získania dodatočných zdrojov aj viac pri rozšírení počtu výdajov 

týždenne.  

Štrukturovaný rozpočet 

predloženého projektu:  

  

Výška požadovanej  

dotácie  

19.000 €   

Účel použitia  Ako vyplýva zo štrukturovaného rozpočtu, dotácia bude využitá na 

zabezpečenie obedov v hygienickom balení, ktoré nám dodáva 

dodávateľ a nákup balenej vody. Obedy a voda budú distribuované 

medzi ľudí bez domova.  

Cieľová skupina projektu  150 – 200 ľudí bez domova, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na každom 

výdaji stravy.  

Zdôvodnenie projektu  Ide o pomoc blížnemu svojmu, keď ľudia, ktorí nemajú domov, 

mnohokrát nemajú ani pravidelný prístup k teplému jedlu.  

Táto potreba sa ešte zvýšila kvôli obmedzenia súvisiacim s 

pandémiou. Projekt realizujeme aj v prípade zhoršenej 

epidemiologickej situácie. Je tiež efektívnym nástrojom, ako 

pravidelne distribuovať veľkému počtu ľudí z tejto komunity ochranné 

prostriedky.  

Naviac zvýrazňujeme, že predmetom projektu sú len priame výdavky 

na položky (obedy a voda), ktoré priamo distribuujeme cieľovej 

skupine ľudí bez domova, bez akýchkoľvek iných súvisiacich výdavkov 

našej organizácie (mzdové a prevádzkové náklady, vybavenie, 

pohonné hmoty na nákup vecí a dopravu súvisiacu so zadovážením 

jednotlivých položiek a podobne).  

Výstupy projektu  Kvalitatívne výstupy projektu:  

Zlepšenie kvality života ľudí bez domova a ich zdravotného stavu 

(kvalitné jedlo, ovocie), ako aj ochrana zdravia 

pri pandemickej situácií (ochranné prostriedky)  

Kvantitatívne výstupy projektu:  

Sú merané počtom distribuovaných obedov a balenej vody, teda 

očakávaným počtom 7.200 kusov z oboch položiek za dobu trvania 

projektu.  

Prínos pre projektu pre hlavné 

mesto  

Projekt je v zhode s Koncepciou pomoci ľuďom bez domova URBEM 

PAUPERTAS – MESTO CHUDOBE hlavného mesta Bratislava z 

27.10.2017, ktorý ako podmienku realizácie všetkých aktivít deklaruje 

efektívnu vzájomnú spoluprácu poskytovateľov sociálnych služieb na 
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území hlavného mesta Bratislava a to bez rozdielu či ide o verejnú 

alebo neverejnú poskytovanú službu zameranú na sociálnu inklúziu a 

zlepšenie základných životných podmienok.  

Náš projekt pomáha s aktuálnou situáciou ľudí bez domova, keď 

celkom zrejme zlepšuje ich základné životné podmienky, a to 

prostredníctvom pravidelného výdaja kvalitného jedla, vody, ovocia, 

teplého oblečenia a v prípade potreby aj ochranných prostriedkov.  

Výsledky doterajšej  

činnosti Žiadateľa  

Žiadateľ spoločne s partnermi rozdáva obedy pre ľudí bez domova už 

štvrtý rok, činnosť realizoval pôvodne v zimných mesiacoch.  

V roku 2020 zareagoval na situáciu ľudí bez domova po vyhlásení 

núdzového stavu a zvýšil podávanie obedov na dvakrát týždenne. 

Rozdával teplý obed v hygienickom obale, vodu, ovocie a ochranné 

prostriedky.  

Od augusta 2020 sa po uvoľnení pandemických opatrení vrátil 

Žiadateľ k podávaniu teplého obeda a vody jedenkrát týždenne, 

pričom pokračoval v projekte celoročne  

Náklady na obedy boli hradené doposiaľ z vlastných zdrojov a z 

podpory nadácií a štátnych orgánov (bez príspevku hlavného mesta), 

pričom samotné rozdávanie obedov zabezpečujú dobrovoľníci 

žiadateľa bez nároku na odmenu.  

V roku 2020 bolo potom, čo nastala pandemická situácia, pri každom 

výdaji vydaných od 120 do 240 obedov, celkovo ich v roku 2020 bolo 

v Bratislave takmer 8.000.  

Výsledky hospodárenia  

Žiadateľa za rok 2020  

  

  

  

  

ČESTNÉ PREHLÁSENIE  

Žiadateľ čestne prehlasuje, že ku dňu podania tejto žiadosti:  

(a) Žiadateľ nie je dlžníkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ani žiadnej mestskej 

časti;  

(b) Žiadateľ nie je v konkurze, resp. nebolo voči nemu začaté konkurzné ani vyrovnávacie 

konanie;  

(c) Voči žiadateľovi nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre 

nedostatok majetku; a  

(d) Žiadateľ nie je v likvidácii.  

  

  

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.  

  

S pozdravom,  

  

Maltézska pomoc Slovensko o.z.  

JUDr. Július Brichta  

prezident  

 

 

 

 

 

 

 


