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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

 

žiadosti o poskytnutie dotácie nad sumu 3 320 eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

nasledovne: 

 

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

P.č Žiadateľ Suma 

1 Moje šťastné dieťa, o. z. 5 000,00 € 

2 Seniori v pohybe o.z. 9 560,00 € 

3 Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum 

ďalšieho vzdelávania  

7 300,00 € 

4 STÁLE DOBRÍ n.o. 3 757,44 € 

 

2. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 

P.č Žiadateľ Suma 

1 OZ Odyseus 30 807,35 € 

2 Depaul Slovensko, n.o. 27 955,47 € 

3 Detský fond SR 8 172,75 € 

4 OZ Prima 17 340,14 € 

5 Ulita 17 657,01 € 

6 KASPIAN 14 864,11 € 

7 OZ Brána do života 13 203,15 € 

 

3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 

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

P.č Žiadateľ Suma 

1 DEPAUL  SLOVENSKO, nezisková organizácia 10 000,00 € 

2 OZ Odyseus 6 000,00 € 

3 Divadlo bez domova, o. z. 6 000,00 € 

4 Domov Sv. Jána z Boha, n. o. 6 330,60 € 

5 Kresťania v meste, o. z. 6 000,00 € 

 



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

P.č Žiadateľ Suma 

1 OZ Vagus 29 989,92 € 

2 Návrat, o. z. 17 288,46 € 

3 OZ STOPA Slovensko 12 777,20 € 

 

4. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození: 

P.č Žiadateľ Suma 

1 OZ Kaspian  15 761,55 € 

2 Mládež ulice 18 292,50 € 

3 Ulita, o.z. 18 573,16 € 

4 OZ Mareena 19 395,11 € 

5 EDI Slovensko 11 232,00 € 

6 Detský fond Slovenskej republiky (DFSR) 13 026,40 € 

7 Občianske združenie ICHTYS 16 108,00 € 

8 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 

(SPOSA) 

5 645,64 € 

9 PRO VIDA 5 645,64 € 
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Dôvodová správa 

 

Na pravidelnej porade primátora (PPP) dňa 30.11.2021 bolo schválené znenie a zdroje pre štyri 

grantové výzvy grantového programu Bratislava pre všetkých pre rok 2022. Výzvy na 

predkladanie žiadostí o dotáciu boli vyhlásené od 01.02.2022 do 22.02.2022 v týchto 

oblastiach: 

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

a kvality života seniorov a senioriek v Bratislave (70 000 €) 

2. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti organizácie pracujúce s ľuďmi bez 

domova (130 000 €) 

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

(90 000 €) 

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

lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami (130 000 €) 

z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022“ (ďalej len „výzvy“).  

Cieľom výziev bola podpora projektov žiadateľov, ktorými sú právnické osoby, najmä 

neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie pôsobiace na území hlavného mesta SR 

Bratislava, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto, pôsobiace v predmetných oblastiach.  

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

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta a štatút grantového programu.  

Informácie o výzvach boli zverejnené na webovom sídle a sociálnych sieťach hlavného mesta. 

Sekcia sociálnych vecí, ktorá je gestorom grantového programu, informovala organizácie aj 

prostredníctvom informačných emailov a dňa 28.01.2022 zrealizovala informačný seminár, 

ktorého cieľom bolo predstaviť grantové výzvy a spôsob podávania žiadostí cez elektronický 

systém. Potenciálni žiadatelia mali počas trvania výziev k dispozícii aj individuálne konzultácie 

s garantmi jednotlivých výziev. 

Žiadosti mohli subjekty predkladať do 22.02.2022. Do výziev bolo prihlásených 69 projektov 

v nasledovných počtoch:  

1. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova – 9 žiadostí 

2. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s  

drogami – 8 žiadostí 

3. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození – 27 žiadostí 

4. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave – 25 

žiadostí 

Z 69 doručených žiadostí 4 nevyhoveli formálnej kontrole a boli vyradené z ďalšieho 

posudzovania. Na  hodnotenie bolo grantovým komisiám sprístupnených 65 žiadostí.  

Grantové komisie preskúmali žiadosti o poskytnutie dotácie a zasadli v dvoch kolách 

hodnotenia, ktoré bližšie popisujú na stránke hl. mesta zverejnené Pravidlá fungovania 

grantových komisií v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých. Komisie 
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posudzovali žiadosti podľa hodnotiacich kritérií určených pre jednotlivé kolá hodnotenia, 

verejne dostupných v štatúte grantového programu.  

V 1. kole hodnotiaceho procesu žiadosti hodnotili podľa kritérií pre 1. kolo traja členovia 

grantovej komisie, ktorí zastupujú odbornú verejnosť. Hodnotenie najprv prebehlo 

individuálne, následne sa zvolalo spoločné zasadnutie týchto hodnotiteľov, na ktorom prijali 

spoločné stanovisko vo forme slovného a bodového hodnotenia k predloženým projektom. 

V prípade získania menej ako 70 % možných bodov, žiadosť nepostúpila do 2. kola hodnotenia. 

Do 2. kola hodnotiaceho procesu nepostúpilo 16 žiadostí. 

V 2. kole hodnotiaceho procesu hodnotila podľa kritérií pre 2. kolo celá grantová komisia, teda 

7 členov. Hodnotenie opäť najprv prebehlo individuálne prostredníctvom portálu e-grant a 

následne na spoločnom zasadnutí komisie, na ktorom k jednotlivým projektom, ktoré postúpili 

do 2. kola hodnotenia, prijala spoločné stanovisko s návrhom výšky finančnej podpory.  

Verejnosti bolo 2. kolo hodnotenia sprístupnené formou účasti vylosovaného zástupcu 

obyvateľov a občianskych združení, ktorí sa mohli zaregistrovať v otvorenej výzve v termíne 

01.-22.2.2022. V každej oblasti bol počas zasadnutia prítomný pozorovateľ, ktorý nemal 

hlasovacie právo. 

V dvoch výzvach, Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave 

a Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, po zasadnutí grantových komisií ostali 

nealokované zdroje spolu vo výške približne 39 000 €. Tieto financie Pravidelná porada 

primátora (PPP) dňa 29.3.2022 schválila presunúť do výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v 

ohrození, aby sa disponibilné zdroje vo výzve zvýšili na 129 000 €. Následne sa grantová 

komisia pre danú výzvu uzniesla formou per rollam na odporúčaní podporiť ďalšie žiadosti. 

Práve vo výzve Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození bol najväčší počet zaslaných žiadostí 

o dotáciu, a to 27, z ktorých do hodnotenia postúpilo 25. V tejto výzve bol zároveň najväčší 

nepomer medzi výškou požadovaných zdrojov 320 688,77 € a disponibilných zdrojov vo výzve 

90 000 €.  

Prílohami tohto materiálu sú zápisnice zo zasadnutí grantových komisií v rámci 2. kola 

hodnotiaceho procesu: 

• Príloha č. 1 - Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o 

dotáciu v grantovej výzve „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie 

rizík v súvislosti s drogami“ z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v roku 2022 zo dňa 21.3.2022 

• Príloha č. 2 – Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o 

dotáciu v grantovej výzve „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“ z rozpočtu hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 zo dňa 22.3.2022 

• Príloha č. 3 – Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o 

dotáciu v grantovej výzve „Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova“ z rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 zo dňa 22.3.2022 

• Príloha č. 4 – Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o 

dotáciu v grantovej výzve „Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej 

solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022“ z rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 zo dňa 21.3.2022 
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V súlade s VZN č. 16/2012 a štatútom grantového programu Bratislava pre všetkých, na základe 

odporúčaní grantových komisií rozhoduje o poskytnutí dotácie do sumy 3 320 € primátor a o 

žiadostiach nad sumu 3 320 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo po predchádzajúcom 

prerokovaní v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva.   

Na základe uvedeného grantové komisie odporúčajú primátorovi hl. mesta SR Bratislavy 

schváliť nasledovné projekty do výšky 3 320 € v nasledovných dvoch výzvach: 

 

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

P.č Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 Centrum rodiny, n.o. So šedinami rátame 3 320,00 € 3 320,00 € 

2 MEDZIGENERÁCIA 

o.z. 

Zážitkové trénovanie pamäti 

pre seniorov 

2 448,00 € 2 448,00 € 

3 Divadlo SELAVI 

Ružinov, o.z. 

Seniori hrajú pre seniorov 3 114,00 € 3 114,00 € 

4 Miestna organizácia 

Jednoty dôchodcov 

Slovenska Bratislava 

IV - Dúbravka o.z. 

Objavuj svoje hodnoty 2 934,80 € 2 934,80 € 

5 Centrum MEMORY 

n.o. 

Život v spomienkach 3 289,00 € 2 889,00 € 

6 Jednota dôchodcov 

Slovenska Základná 

organizácia Rača o.z. 

Žijeme v Rači 1 702,50 € 1 702,50 € 

7 Spolok sv. Vincenta 

de Paul na Slovensku 

o.z. 

Bezpečná jeseň života 2 070,00 € 2 070,00 € 

8 U3V KLUB 

EKONÓM o.z. 

Tešiť sa zo života aj v 

seniorskom veku II 

3 375,00 € 2 835,00 € 

9 Klub LUNA Senior 

Friendly, o.z. 

Spolu a Naplno 2 623,07 € 2 623,07 € 

10 Aktívna jeseň života 

o.z. 

DEŇ RUSOVSKÝCH 

SENIOROV 

1 650,00 € 1 290,00 € 

11 Združenie 

kresťanských seniorov 

Slovenska o.z. 

Zlepšenie digitálnych 

zručností seniorov II 

2 690,00 € 2 690,00 € 

12 Občasné zoskupenie 

o.z. 

Spoločnými silami 1 845,00 € 1 445,00 € 

13 POZITÍVUM V NÁS 

o.z. 

Chytrá hlavička - tréning 

pamäti 

3 300,00 € 3 300,00 € 

14 Mosty pomoci o.z. Mosty + 6 350,80 € 2 600,80 € 

15 Soroptimist 

International Club 

Bratislava o.z. 

MY VÁM VY NÁM 3 065,00 € 2 465,00 € 

16 Miestna organizácia 

Jednoty dôchodcov 

Aktívne starnutie a kvalita 

života seniorov a senioriek v 

KV 

2 435,00 € 2 345,00 € 
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Slovenska, Bratislava 

- Karlova Ves o.z. 

17 MELODY o.z. Galéria pre seniorov a 

seniorky 

1 400,00 € 700,00 € 

Spolu  47 612,17 € 40 772,17 € 

 

2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození: 

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 Autistické 

centrum 

Andreas 

VLÁČIKÁRI – terapeutické 

skupinky pre mladšie deti 

s Aspergerovým syndrómom 

2 750,00 € 2 200,00 € 

2 Raná 

starostlivosť, 

n.o. 

Zvyšovanie odborných kapacít 

tímu Ranej starostlivosti 

1 900,00 € 1 520,00 € 

3 "DOMKA - 

Združenie 

saleziánskej 

mládeže - 

stredisko 

Bratislava-

Miletičova" 

Práca s problémovými deťmi 

2 000,00 € 1 600,00 € 

 Spolu   6 650,00 € 5 320,00 € 

 

Grantové komisie odporúčajú primátorovi hl. mesta prijať kladné stanovisko a 

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy schváliť projekty vo výške nad           

3 320 € v nasledovných štyroch výzvach: 

5. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave 

P.č Žiadateľ 
Názov projektu 

Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 Moje šťastné dieťa, o. 

z. 

Zážitkový interaktívny 

program "Som tu pre Teba" 

5 000,00 € 5 000,00 € 

2 Seniori v pohybe o.z. "Škola života - inakosť spája 

generácie" 

9 900,00 € 9 560,00 € 

3 Univerzita 

Komenského v 

Bratislave, Centrum 

ďalšieho vzdelávania  

Moja Bratislava - dejiny a 

pamiatky 

7 300,00 € 7 300,00 € 

4 STÁLE DOBRÍ n.o. Študenti- seniorom 4 549,44 € 3 757,44 € 

Spolu  26 749,44 € 25 617,44 € 

 

6. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti 

s drogami 

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Odyseus V exponovanej lokalite s OZ 

Odyseus 

35 000,00 € 30 807,35 € 
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2 Depaul 

Slovensko, n.o. 

Filozofia harm reductions v 

nízkoprahových službách pre 

závislých ľudí bez domova – 

každý pozitívny krok sa ráta 

35 000,00 € 27 955,47 € 

3 Detský fond SR Prevencia a bezpečnosť v 

Mixklube 

10 111,00 € 8 172,75 € 

4 OZ Prima OZ PRIMA ´24 28 885,70 € 17 340,14 € 

5 Ulita Nízkoprahové služby pre deti a 

mladých ľudí na Kopčanoch 

26 240,00 € 17 657,01 € 

6 KASPIAN V ťažkom období s čistou mysľou 23 341,00 €  14 864,11 € 

7 OZ Brána do 

života 

Pomoc pri sociálnom začleňovaní 

abstinujúcich závislých a 

prevencia relapsu 

22 690,00 € 13 203,15 € 

 Spolu   181 267,70 € 129 999,98 € 

 

7. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova 

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

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 DEPAUL  

SLOVENSKO, 

nezisková 

organizácia 

Chceme ďalej rásť - 

inštitucionálna podpora a rozvoj 

organizácie 

10 000,00 € 

 

10 000,00 € 

2 OZ Odyseus Vzdelávanie tímu ako 

organizačný rozvoj 

6 000,00 € 

 

6 000,00 € 

3 Divadlo bez 

domova, o. z. 

Divadlo pre všetkých 2022 6 000,00 € 

 

6 000,00 € 

4 Domov Sv. Jána 

z Boha, n. o. 

Program vzdelávania 

zamestnancov Domova Sv. Jána 

z Boha 

6 330,60 € 6 330,60 € 

5 Kresťania v 

meste, o. z. 

Potravinová pomoc núdznym 

ľuďom spojená s poradenstvom a 

plánovaním krokov ku 

kvalitatívnej zmene života 

núdznych ľudí 2022 

6 000,00 € 

 

6 000,00 € 

 Spolu   34 330,60 € 34 330,60 € 

 

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

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Vagus Prevencia a ukončovanie 

bezdomovectva - 

MEDZIMIESTO 

29 989,92 € 

 

29 989,92 € 

2 Návrat, o. z. Pevná strecha nad hlavou - 

sociálna podpora rodinám v 

ohrození 

17 288,46 € 

 

17 288,46 € 
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3 OZ STOPA 

Slovensko 

Zanechaj Stopu 2022 12 777,20 € 

 

12 777,20 € 

 Spolu   60 055,58 € 60 055,58 € 

 

8. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození: 

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 

suma 

Odporúčaná 

suma 

1 OZ Kaspian  Podporujeme decká v každej 

situácii 

17 512,83 € 15 761,55 € 

2 Mládež ulice PPR – Priestor, podpora, rozvoj 20 325,00 € 18 292,50 € 

3 Ulita, o.z. Vzdelávanie a poradenské služby 

pre komunitu na sídlisku 

Kopčany 

20 636,84 € 18 573,16 € 

4 OZ Mareena Noví Bratislavčania: 

Angažovanie Bratislavčanov 

a Bratislavčaniek do integrácie 

zraniteľných cudzincov 

a podpory spoločenskej 

súdržnosti 

21 550,12 € 19 395,11 € 

5 EDI Slovensko Chuť žiť 14 040,00 € 11 232,00 € 

6 Detský fond 

Slovenskej 

republiky 

(DFSR) 

Podpora aktivít v Mixklube 

16 283,00 € 13 026,40 € 

7 Občianske 

združenie 

ICHTYS 

Živá komunita = menej 

anonymity a viac vzájomnej 

pomoci 

24 995,00 € 16 108,00 € 

8 Spoločnosť na 

pomoc osobám 

s autizmom 

(SPOSA) 

Inklúzia v praxi 

15 289,00 € 5 645,64 € 

9 PRO VIDA Program BUDDY 25 000,00 € 5 645,64 € 

10 OZ RASTlinka Centrum Labyrint 8 960,00 € 0,00 € 

 Spolu   184 591,79 € 123 680,00 € 

 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 306/2022 zo dňa 12. 05. 2022 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na schválenie odporúčaní grantových 

komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých. 
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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 13.04.2022 
 
 
 
K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Návrh na schválenie odporúčaní grantových 
komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých, ktorý predložil 
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu berie na vedomie odporúčania grantových 
komisií vzťahujúce sa k podpore predložených žiadostí o dotáciu v grantovom programe Bratislava pre 
všetkých v roku 2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
žiadosti o poskytnutie dotácie nad sumu 3 320 eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe 
odporúčaní grantových komisií. 
 
Hlasovanie: 

prítomní: 3    za: 3    proti: 0    zdržali sa: 0 
 

 
 
 
 

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát 
V Bratislave 13.04.2022     
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Príloha č. 1 

 

Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí                  
o dotáciu v grantovej výzve „Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách 

a znižovanie rizík v súvislosti s drogami“ z rozpočtu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 zo dňa 21.3.2022 

2. kolo hodnotenia žiadostí o dotáciu 

 
Zloženie grantovej komisie:  

Predseda komisie: Mgr. Sergej Kára (zástupca vedenia SSV) 

Členovia a členky komisie: 

Mgr. Nikoletta Luptáková, Mgr. Pavol Ščasný, PhDr. Lenka Kleskeň, PhD., Mgr. 
Monika Brošková, Ing. Soňa Svoreňová, Mgr. Lenka Antalová Plavuchová 

Tajomníčka komisie: Mgr. Jana Valášková (zamestnankyňa Sekcie sociálnych 
vecí)  

Prítomní: 

Prezenčná listina je priložená ako príloha č. 1. 

Členovia a členky komisie si spomedzi seba zvolili predsedu komisie – Mgr. 
Sergeja Káru, ktorý viedol zasadnutie komisie. 

Členovia a členky komisie sa uzniesli, že nemajú vedomosť o konflikte záujmov 
vo vzťahu k žiadateľom, ktorý by im podľa Etických pravidiel a prevencie konfliktu 
záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie z grantového programu 
„Bratislava pre všetkých“ znemožnil byť členom/členkou komisie. Čestné 
vyhlásenia členov a členiek komisie tvoria prílohu č. 2 

Do výzvy bolo prihlásených 8 subjektov (OZ Odyseus, OZ Prima, Detský fond 
Slovenskej republiky, Depaul Slovensko n.o., OZ Ulita, OZ Kaspian, OZ Brána do 
života, OZ RASTlinka): 

7 žiadostí o dotáciu získalo v 1. kole hodnotenia 70 % a viac bodov, a teda 
postúpili do 2. kola hodnotiaceho procesu. 1 žiadosť nezískala potrebný počet 
pre postúpenie do 2. kola hodnotenia.  

Celková vyčlenená suma pre grantovú výzvu Prevencia, bezpečnosť 
v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami v grantovom 
programe „Bratislava pre všetkých“ bola  130 000,- eur. 

Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa v 2. kole hodnotenia uchádzajú 
o podporu je 181 267,70 eur. 
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Vyhodnotenie: 
 
Všeobecná časť: 

Komisia v zložení pre 2. kolo hodnotenia preskúmala žiadosti subjektov 
o poskytnutie dotácie, ktoré postúpili z 1. kola hodnotiaceho procesu. Pri 
posudzovaní žiadostí komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných 
kritérií:  

1. prínos projektu pre mesto;  
2. zapojenie širšej komunity do realizácie projektu;  
3. celková hospodárnosť projektu a efektívne nakladanie s verejnými 

prostriedkami;  
4. mediálny plán projektu.   

Maximálny možný počet získaných bodov pre projekt v tomto kole hodnotenia 
bol 210. Výsledný počet bodov  pre projekt je súčtom bodov pridelených v 1. a 2. 
kole hodnotenia. 
 
Hodnotitelia mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému 
v ktorom udelili predbežné hodnotenie každému projektu. To sprístupnili 
odbornej garantke grantovej výzvy, zástupkyni gestora grantového programu 
pred zasadnutím komisie. Odborná garantka zostavila prehľad predbežných 
výsledkov. Počas rokovania komisia prediskutovala každý predkladaný projekt 
zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť finálne bodové ohodnotenia za 2. kolo 
hodnotenia a  prípadné odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú 
alebo žiadnu sumu z dôvodu získania nižšieho počtu bodov. 

Osobitná časť:  

Na základe uvedeného grantová komisia odporúča orgánom hl. mesta SR 
Bratislavy schváliť celkovo na menované projekty sumu vo výške celkovo 
129 999,98 eur pre 7 subjektov, pričom finančné prostriedky navrhuje 
prerozdeliť nasledovne: 

P.č. Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Odyseus 
V exponovanej lokalite s 
OZ Odyseus 35 000,00 30 807,35 

2 
Depaul 
Slovensko, 
n.o. 

Filozofia harm reductions v 
nízkoprahových službách 
pre závislých ľudí bez 
domova – každý pozitívny 
krok sa ráta 

35 000,00 27 955,47 

3 Detský fond 
SR 

Prevencia a bezpečnosť v 
Mixklube 

10 111,00 8 172,75 

4 OZ Prima OZ PRIMA ´24 28 885,70 17 340,14 
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5 OZ Ulita 
Nízkoprahové služby pre 
deti a mladých ľudí na 
Kopčanoch 

26 240,00 17 657,01 

6 KASPIAN V ťažkom období s čistou 
mysľou 

23 341,00  14 864,11 

7 
OZ Brána do 
života 

Pomoc pri sociálnom 
začleňovaní abstinujúcich 
závislých a prevencia 
relapsu 

22 690,00 13 203,15 

8 OZ RASTlinka 
Môžem - Chcem - Musím – 
prevencia nelátkových 
závislosti 

13 200,00 0,00 

 Spolu   194 467,70 129 999,98 

 
Anotácie k projektom 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

1 OZ Odyseus 
V exponovanej lokalite s OZ 

Odyseus 35 000,00 30 807,35 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 30.11.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je dostupnosť nízkoprahových služieb 
(sociálnych, zdravotných, harm reduction)pre ľudí, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v 
sexbiznise. Odyseus prostredníctvom terénnej sociálnej práce a mapovania, kontaktuje 
ľudí v exponovaných lokalitách a zabezpečuje tak prístup komunity k širokému spektru 
pomoci: zdravotnícky materiál, OOP, testovanie a očkovanie na krvou, pohlavne a 
respiračne prenosné ochorenia, zapájanie komunity do upratovaní a zberu pohodených 
injekčných striekačiek. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 142 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 180 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 322 

Komentár hodnotiacej komisie: 
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: dlhodobo pôsobiaca organizácia v exponovanej lokalite 
Pentagon s dobrými výsledkami; komplexne nastavený projekt zohľadňujúci všetky 
požadované aspekty výzvy; projekt zameraný na zvyšovanie kvality života vylúčenej 
komunity, klientov, široké spektrum aktivít, strategický prístup k riešeniam 
Hodnotitelia ocenili inovatívnosť projektu, široké portfólio, i to, že do aktivít sú zapojení 
aj klienti - cieľová skupina.  
 
Slabé stránky projektu: chýba bližšia špecifikácia a výpočet miezd v rozpočte projektu 
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Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 4 192,65 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 

2 
Depaul Slovensko, 

n.o. 

Filozofia harm reductions v 
nízkoprahových službách pre 
závislých ľudí bez domova – 
každý pozitívny krok sa ráta 

35 000,00 27 955,47 

 
Termín realizácie: 1.3.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom plánovaného projektu je sprístupniť základnú zdravotnú 
starostlivosť, doplnenú sociálnym poradenstvom uplatňujúcim harm reduction filozofiu 
smerom k zníženiu rizík spojených s užívaním omamných látok. Súčasťou projektu je aj 
posilnenie kapacít organizácie cez realizáciu série školení pre pracovníkov s cieľom ich 
profesionálneho rozvoja, z ktorého budú benefitovať predovšetkým závislí ľudia bez 
domova. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 131 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 178 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 309 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: nízkoprahovosť služieb, dobre nastavený, realistický a 
inovatívny projekt, napĺňa všetky ciele výzvy, zameriava sa na existujúcich klientov a 
zároveň poskytuje otvorený priestor aj pre nových klientov; aktívne zapája cieľovú 
skupinu; rozsiahla ponuka služieb na jednom mieste (zdravotné, psychologické, 
sociálne, voľnočasové), ktoré odzrkadľujú meniace sa potreby klientov; reálne 
predložený rozpočet reflektujúci aktivity projektu 
 
Slabé stránky projektu: chýba kvantifikácia klientov (z projektu nie je možné určiť a ani 
kvantifikovať ako budú služby harm reduction odlíšené od bežných služieb 
vyplývajúcich s poskytovania sociálnej služby nocľahárne; neoprávnené náklady na 
pohonné hmoty 
 
Komisia odporúča krátenie rozpočtu o nasledovné položky: 

- Položka C: Služby – Pohonné hmoty - sumu 200,00 EUR (z dôvodu 
neoprávnenosti nákladov) 

 



 

 

15 

 

Komisia odporúča zníženie výšky dotácie v nasledovných položkách: 
- Položka F: Iné náklady – sumu 9 040,00 EUR znížiť na sumu 6 000,00 EUR (z 

dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov v predmetnej výzve) 
 
Zároveň komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 3 804,53 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 Detský fond SR 
Prevencia a bezpečnosť v 

Mixklube 10 111,00 8 172,75 

 
Termín realizácie: 1.2.2022 - 30.11.2022 
 
Stručný popis projektu: Projekt „Prevencia a bezpečnosť v Mixklube“ bude prebiehať v 
Nízkoprahovom centre, s hlavným cieľom prevenčne a poradensky pôsobiť v krízových 
situáciách súvisiacich s drogovou a trestnou činnosťou detí, mladých dospelých a 
dospelých, ktorí vyrastajú a žijú v rizikovej lokalite so zvýšenou mierou trestnej a 
drogovej činnosti, v mestskej časti Vrakuňa, v obytnom dome tzv. Pentagone. V roku 
2022 by chceli s daným projektom podporiť najmä kolektív mládežníkov (od 12r do 17r). 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 128 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 167 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 295 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: nízkoprahový klub v exponovanej lokalite s možnosťou dosahu 
na individuálny rozvoj jednotlivca a s presahom na spoločnosť; využitie pozitívnych 
vzorov (doterajších klientov) na získanie nových klientov; výdavky projektu sú 
v kontexte nízkej žiadanej dotácie nastavené primerane a reálne v súlade s aktivitami 
projektu a s deklarovaným kvantitatívnym ukazovateľom. 
 
Slabé stránky projektu: absencia inovatívnosti projektu; chýba detailnejší popis 
a bližšia špecifikácia aktivity vzdelávanie odborného tímu a aktivity prevenčná 
pobytová chata 
 
Komisia odporúča krátenie rozpočtu o nasledovné položky: 

- Položka F: Iné náklady – vzdelávanie pre odborný tím pracovníkov – krátiť sumu 
400,00 EUR (z dôvodu nedostatočnej špecifikácie tejto aktivity v projekte  
a z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov v predmetnej výzve) 

 
Komisia odporúča zníženie výšky dotácie v nasledovných položkách: 
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- Položka A: Mzdy a honoráre – Odborné vedenie projektu - Interný zamestnanec 
– Mzda - sumu 3 266,00 EUR znížiť na 2 840,00 EUR (z dôvodu neexplicitného 
výpočtu tejto položky) 

 
Zároveň komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 1 112,25 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 OZ Prima OZ PRIMA ´24 28 885,70 17 340,14 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 30.11.2022  
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je na základe princípov harm reduction chrániť 
verejné zdravie a zdravie jednotlivca (výmenný program ihiel, testovanie, ošetrovanie) 
a prostredníctvom harm reduction nadväzovať prvokontakty, odhaľovať skryté 
populácie užívateľov drog, vytvárať vzťahy a dôveru medzi klientom a pracovníkom OZ 
PRIMA čo následne vedie k možnosti otvorenia spolupráce v rámci sociálnej asistencie 
a možnostiam reintegrácie jednotlivca do väčšinovej spoločnosti. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 134 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 136 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 270 

Komentár hodnotiacej komisie: 
Projekt bol v druhom kole hodnotený len šiestimi odbornými hodnotiteľmi z dôvodu 
potenciálneho konfliktu záujmov jedného z hodnotiteľov. 
 
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: unikátnosť zamerania projektu - nízkoprahová služba pre 
vylúčenú komunitu, ktorá má problém dostať sa k rovným príležitostiam práce, 
ošetrenia, bývania; nespochybniteľný prínos pre konkrétnu vylúčenú lokalitu v MČ 
Petržalka – Kopčianska ulica;  
 
Slabé stránky projektu: absencia popisu zapojenia cieľovej skupiny do aktívnej 
participácie, absencia inovácií v projekte. Absentuje popis udržateľnosti projektu, či 
konkrétny spôsob vyhodnotenia. V rozpočte v položke D: Materiál je chyba vo výpočte 
Aqua pro injectione B Braun 10 ml (2000 x 0,18 EUR = 360,00 EUR, chybne je uvedená 
suma 3 000,00 EUR) 
 
Komisia odporúča zníženie výšky dotácie v nasledovných položkách: 

- Položka D: Materiál – Aqua pro injectione B Braun 10 ml – sumu 3 000,00 EUR 
znížiť na 300,00 EUR (z dôvodu chybného výpočtu a po odrátaní spoluúčasti) 
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- Položka A: Mzdy a honoráre – sumu 21 485,70 EUR znížiť na 15 000,00 EUR (z 
dôvodu nižšieho bodového hodnotenia projektu a nedostatočných finančných 
prostriedkov v predmetnej výzve) 
 

Zároveň komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 2 359,86 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 

5 OZ Ulita 
Nízkoprahové služby pre deti a 

mladých ľudí na Kopčanoch 26 240,00 17 657,01 

 
Termín realizácie: 1.4.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Hlavnou myšlienkou projektu je pomôcť mladým ľuďom predísť 
náročným životným situáciám, v ktorých dochádza k užívaniu drog a poskytnúť im 
podporu, pokiaľ sa v takej situácii ocitnú. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre 
trávenie voľného času, rozvoj záujmov a podporu zdravého životného štýlu klientov, 
takisto neformálne vzdelávanie a odborné konzultácie cielené na znižovanie rizík pri 
užívaní drog, ale i ďalšie súvisiace témy. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie 
pracovníkov v týchto témach. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 124 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 170 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 294 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: projekt zameraný na primárnu prevenciu, ktorý pomôže celej 
komunite v uvedenej rizikovej lokalite; priamo reflektuje aj na prieskumy, dotazníky 
a dopytovanie sa z minulého roka a prispôsobuje sa aktuálnym potrebám klientov; 
organizácia komunitnej akcie; zapojenie širšej komunity, programy nielen pre deti, ale 
aj ich rodičov 
 
Slabé stránky projektu: absencia inovatívnosti; rozpočet projektu je vyšší v porovnaní s 
inými projektami a ich kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dopadmi na cieľovú skupinu; 
nekonkrétne nastavenie niektorých položiek rozpočtu (materiál, služby a iné náklady), 
nie je možné zhodnotiť efektívnosť nákladov jednotlivých položiek 
 
Komisia odporúča zníženie výšky dotácie v nasledovných položkách: 

- Položka A: Mzdy a honoráre – sumu 24 180,00 EUR znížiť na 18 000,00 EUR (z 
dôvodu nižšieho bodového hodnotenia projektu a nedostatočných finančných 
prostriedkov v predmetnej výzve) 
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Zároveň komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 2 402,99 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 

6 KASPIAN 
V ťažkom období s čistou 

mysľou 23 341,00 14 864,11 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022   
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zníženie dopytu po drogách a zníženie rizík 
spojených s ich užívaním prostredníctvom poskytnutia alternatívneho spôsobu trávenia 
voľného času a formou dlhodobej a systematickej terénnej sociálnej práce. Jej súčasťou sú 
preventívne programy, informovanie o rizikách spojených s užívaním drog, základné 
poradenstvo a podpora pri odolávaní tlaku rovesníkov v súvislosti s užívaním návykových 
látok a poskytovanie odborných služieb pri zvládaní a riešení náročných situácií. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 121 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 165 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 286 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: projekt zameraný na pomoc celej komunite najmä mladých ľudí 
v uvedenej lokalite (MČ Petržalka); reálne formulované, kvantitatívne ciele, atraktívne 
aktivity so zapojením cieľovej skupiny; nízkoprahový program prepájajúci terénnu prácu, 
klubovú činnosť a online priestor, ktorý reaguje na aktuálne aj meniace sa potreby 
klientov; projekt aktívne zapája širšiu komunitu prostredníctvom možnosti účasti na 
viacerých aktivitách 
 
Slabé stránky projektu: chýba kvantifikácia klientov, identifikovaná duplicita položiek 
rozpočtu s inou grantovou výzvou (komunikačné náklady), chýbajúci spôsob 
vyhodnotenia aktivít; nesúlad počtu prevenčných infomateriálov (v opise projektu sa píše 
o 500 poskytnutých infomateriálov, ale v rozpočte projektu je tlač 1000 infomaterálov) 
 
Komisia odporúča krátenie rozpočtu o nasledovné položky: 

- Položka B: Cestovné – v hodnote 200,00 EUR (z dôvodu, že komisia súhlasí 
s nákladmi na vzdelávanie v plnej výške bez spoluúčasti, zároveň navrhuje krátiť 
položku cestovné na vzdelávacie kurzy a školenia) 

- Položka E: Komunikačné náklady – v hodnote 360,00 eur (z dôvodu duplicity tejto 
položky s projektom podaným v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny 
v ohrození 2022) 
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Komisia odporúča zníženie výšky dotácie v nasledovných položkách: 
- Položka A: Mzdy a honoráre – sumu 20 175,00 EUR znížiť na 15 000,00 EUR (z 

dôvodu nižšieho bodového hodnotenia projektu a nedostatočných finančných 
prostriedkov v predmetnej výzve) 

- Položka D: Materiál – Tlač prevenčných infomateriálov – sumu 110,00 EUR za 1000 
ks letákov znížiť na sumu 55,00 EUR na tlač 500 ks letákov (z dôvodu nesúladu 
popisu počtu kusov letákov v obsahu projektu a v rozpočte projektu) 
                                 – Okuliare stimulujúce užitie návykových látok – sumu 996,00 
EUR za 6 ks okuliarov znížiť na sumu 332,00 EUR na 2 ks okuliarov (pri skupinovej 
práci v triede s deťmi je postačujúci počet okuliarov 2 ks, vzhľadom na potrebu 
dozoru nad deťmi, ktoré budú mať okuliare nasadené) 

 
Zároveň komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 2 022,89 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 

7 OZ Brána do života 
Pomoc pri sociálnom 

začleňovaní abstinujúcich 
závislých a prevencia relapsu 

 
22 690,00 

 
13 203,15 

 
Termín realizácie: 1.3.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je predchádzanie vzniku relapsov a recidív, 
abstinencia ako životný štýl, korigovanie a nadobúdanie sociálnych zručností v 
sociálnych kontaktoch a pracovných návykoch, následne integrácia do majoritnej 
spoločnosti, tak aby absolvent programu bol schopný vytvárať hodnoty a neocitol sa 
opäť na ulici. Projekt je zameraný na kvalitatívne výstupy, ktoré sú merateľné v 
dlhodobom horizonte. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 113 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 143 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 256 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: jedna z mála organizácií dlhodobo sa venujúca terciálnej 
prevencii; projekt s unikátnym zameraním na pomoc abstinujúcim závislým osobám po 
ukončení liečby so začlenením sa do bežného života prostredníctvom viacerých 
aktivít; realisticky nastavený projekt, vysoká odborná kvalifikácia personálu;   
 
Slabé stránky projektu: chýbajúca kvantifikácia klientov; 
nedostatočná inovatívnosť projektu; malý počet klientov v porovnaní s inými 
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organizáciami; chýbajúca bližšia špecifikácia aktivít projektu; v rozpočte nesedí 
výpočet miezd pracovníkov 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o nasledovné položky: 

- Položka C: Služby, Aktivita č. 4 - terénna terapia – v hodnote 3 000,00 EUR (z 
dôvodu nedostatočne popísaného obsahu tejto aktivity a nevypočítateľného 
dopadu aktivity za túto sumu) 
 

Komisia odporúča zníženie výšky dotácie v nasledovných položkách: 
- Položka A: Mzdy a honoráre – sumu 19 690,00 EUR znížiť na 15 000,00 EUR (z 

dôvodu nižšieho bodového hodnotenia projektu a nedostatočných finančných 
prostriedkov v predmetnej výzve) 

 
Zároveň komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 1 796,85 EUR z dôvodu 
nedostatočných prostriedkov v predmetnej výzve.  
 
Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu. 
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Príloha č. 1  
  

Prezenčná listina k Zápisnici z rokovania grantovej komisie pre 
vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu v grantovej výzve „Prevencia, 

bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami“ 
z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022             

zo dňa 21.3.2022 
 

 

  
Prítomní/é:  
 
Mgr. Nikoletta Luptáková (garantka výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených 
lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami a zástupkyňa odborného 
útvaru gestora SSV)  
Mgr. Jana Valášková (tajomníčka)  
Mgr. Adam Domanický  
Mgr. Pavol Ščasný (odborný hodnotiteľ) 
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD. (odborná hodnotiteľka) 
Mgr. Monika Brošková (odborná hodnotiteľka) 
Ing. Soňa Svoreňová (zástupkyňa KSVZRB) 
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová (námestníčka primátora pre sociálnu oblasť) – 
z dôvodu neodkladných pracovných povinností nebola prítomná počas celého 
zasadnutia 
Mgr. Sergej Kára (zástupca vedenia SSV, zároveň zvolený predseda komisie) 
Barbora Bodnárová (pozorovateľka vylosovaná z radov verejnosti) 
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Príloha č. 2 

 
Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí               

o dotáciu v grantovej výzve „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“ z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 zo dňa 

22.3.2022 

2.  kolo hodnotenia žiadostí o dotáciu 
 

Zloženie grantovej komisie:  

Predsedníčka komisie: Ing. Zuzana Križanová (zástupkyňa vedenia SSV) 

Členovia a členky komisie: 

Mgr. Barbora Brichtová, Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD., Mgr. Michaela 
Píšová, Mgr. Samuel Lamačka, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Lenka Antalová 
Plavuchová, Mgr. Gabriela Froncová 

Tajomníčka komisie: Mgr. Jana Valášková (zamestnankyňa Sekcie sociálnych 
vecí)  

Prítomní: 

Prezenčná listina je priložená ako príloha č. 1. 

Členovia a členky komisie si spomedzi seba zvolili predsedníčku komisie –  
Ing. Zuzanu Križanovú. 

Členovia a členky komisie sa uzniesli, že nemajú vedomosť o konflikte záujmov 
vo vzťahu k žiadateľom, ktorý by im podľa Etických pravidiel a prevencie konfliktu 
záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie z grantového programu 
„Bratislava pre všetkých“ znemožnil byť členom/členkou komisie. Čestné 
vyhlásenia členov a členiek komisie tvoria prílohu č. 2 

Do výzvy bolo prihlásených 27 subjektov (Mládež ulice; OZ Kaspian; Ulita o.z.; 
PRO VIDA; EDI Slovensko; Občianske združenie ICHTYS; Autistické centrum 
Andreas; OZ Mareena; Raná starostlivosť, n.o.; Spoločnosť na pomoc osobám s 
autizmom (SPOSA); DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže - stredisko 
Bratislava-Miletičova; OZ RASTlinka; Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY 
GARDEN; Baobab o.z.; Poradňa Alexis, n.o.; Centrum Terapeutických Služieb; 
TENENET o.z.; UP - Down syndrom; Belasý Kolibrík; Detský fond Slovenskej 
republiky (DFSR); Športová škola karate Bratislava; Moje šťastné dieťa, o.z.; 
R.O.K., o.z.; Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov; Všetko pre zdravie, 
o.z.; Ruka nádeje; Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 
dar). 

2 žiadosti o dotáciu nevyhoveli formálnym podmienkam stanoveným v grantovej 
výzve hlavného mesta SR Bratislava. 13 žiadostí o dotáciu získalo v 1. kole 
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hodnotenia 70 % a viac bodov, a teda postúpili do 2. kola hodnotiaceho procesu. 
12 žiadostí nezískalo potrebný počet pre postúpenie do 2. kola hodnotenia.  

Celková vyčlenená suma pre grantovú výzvu Deti, mladí ľudia a rodiny v 
ohrození v grantovom programe „Bratislava pre všetkých“ bola  90 000,00 eur.  

Komisia na rokovaní navrhla v prípade navýšenia prostriedkov vo výzve 
podporiť ďalšie projekty v poradí podľa výsledkov hodnotenia.  

Konkrétne projekty a výška podpory je uvedená v komentároch k jednotlivým 
projektom v osobitnej časti zápisnice. 

Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa v 2. kole hodnotenia uchádzajú 
o podporu je 191 241,79 eur. 

Vyhodnotenie: 
 
Všeobecná časť: 

Komisia v zložení pre 2. kolo hodnotenia preskúmala žiadosti subjektov 
o poskytnutie dotácie, ktoré postúpili z 1. kola hodnotiaceho procesu. Pri 
posudzovaní žiadostí komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných 
kritérií:  

1. prínos projektu pre mesto;  
2. zapojenie širšej komunity do realizácie projektu;  
3. celková hospodárnosť projektu a efektívne nakladanie s verejnými 

prostriedkami;  
4. mediálny plán projektu.   

Maximálny možný počet získaných bodov pre projekt v tomto kole hodnotenia 
bol 210. Výsledný počet bodov  pre projekt je súčtom bodov pridelených v 1. a 2. 
kole hodnotenia. 
 
Hodnotitelia mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému 
v ktorom udelili predbežné hodnotenie každému projektu. To sprístupnili 
odbornej garantke grantovej výzvy, zástupkyni gestora grantového programu 
pred zasadnutím komisie. Odborná garantka zostavila prehľad predbežných 
výsledkov. Počas rokovania komisia prediskutovala každý predkladaný projekt 
zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť finálne bodové ohodnotenia za 2. kolo 
hodnotenia a  prípadné odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú 
alebo žiadnu sumu z dôvodu získania nižšieho počtu bodov. 
 
Osobitná časť:  

Na základe uvedeného grantová komisia odporúča orgánom hl. mesta SR 
Bratislavy schváliť celkovo na menované projekty sumu vo výške celkovo 
90 000,00 eur pre 7 subjektov, pričom finančné prostriedky navrhuje prerozdeliť 
nasledovne: 
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P.č. Žiadateľ Názov 

projektu 
Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

Odporúčaná 
suma v 
prípade 
navýšenia 
prostriedkov 
vo výzve 

1 OZ Kaspian 
Podporujeme 
decká v každej 
situácii 

17 512,83 15 761,55 15 761,55 

2 Mládež ulice 
PPR - Priestor, 
podpora, 
rozvoj 

20 325,00 18 292,50 18 292,50 

3 Ulita, o.z. 

Vzdelávanie a 
poradenské 
služby pre 
komunitu na 
sídlisku 
Kopčany 

20 636,84 18 573,16 18 573,16 

4 OZ Mareena 

Noví 
Bratislavčania: 
Angažovanie 
Bratislavčanov 
a 
Bratislavčaniek 
do integrácie 
zraniteľných 
cudzincov a 
podpory 
spoločenskej 
súdržnosti 

21 550,12 19 395,11 19 395,11 

5 
Autistické 
centrum 
Andreas 

VLÁČIKÁRI - 
terapeutické 
skupinky pre 
mladšie deti s 
Aspergerovým 
syndrómom 

2 750,00 2 200,00 2 200,00 

6 EDI Slovensko Chuť žiť 14 040,00 11 232,00 11 232,00 

7 Detský fond SR 
Podpora 
aktivít v 
Mixklube 

16 283,00 4 545,69 13 026,40 

8 OZ ICHTYS 
Živá komunita 
= menej 
anonymity a 

24 995,00 0,00 16 108,00 
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viac vzájomnej 
pomoci 

9 
Raná 
starostlivosť, 
n.o. 

Zvyšovanie 
odborných 
kapacít tímu 
Ranej 
starostlivosti 

1 900,00 0,00 1 520,00 

10 

DOMKA – 
Združenie 
saleziánskej 
mládeže – 
stredisko BA-
Miletičova 

Práca s 
problémovými 
deťmi 

2 000,00 0,00 1 600,00 

11 SPOSA Inklúzia v praxi 15 289,00 0,00 5 645,64 

11 PRO VIDA 
Program 
BUDDY 25 000,00 0,00 5 645,64 

12 OZ RASTlinka 
Centrum 
Labyrint 8 960,00 0,00 0,00 

Organizácie, ktoré nepostúpili do 2. kola hodnotenia: 

13 

Poradenské 
centrum pre 
rodiny - 
FAMILY 
GARDEN 

Ako posilniť 
svoje 
najbližšie 
vzťahy? 

6 300,00  - - 

14 Baobab o.z. Podporme 
Baobab 

3 137,40 - - 

15 
Poradňa Alexis, 
n.o. 

Odborné 
poradenstvo 
pre 
neplánovane 
tehotné ženy a 
ženy po 
potrate a 
prevencia 

24 980,00 - - 

16 
Centrum 
Terapeutických 
Služieb 

Dostupné 
poradenstvo 

9 821,08 - - 

17 TENENET o.z. 
Zvládanie 
životných 
situácií 

22 240,00 - - 

18 UP – Down 
syndrom 

JA TO 
ZVLÁDAM 

4 090,00 - - 

19 Belasý Kolibrík 
Letný tábor 
Belasý Kolibrík 1 978,50 - - 

20 
ŠPORTOVÁ 
ŠKOLA 

Opasok Ťa 
ochráni! 3 300,00 - - 
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KARATE 
BRATISLAVA 

21 
Moje šťastné 
dieťa, o.z. 

Vzdelávacie 
webináre a 
výchovné 
poradenstvo 
pre rodičov 

3 320,00 - - 

22 R.O.K., o.z. 
Animoterapia a 
art terapia s 
R.O.K. 

3 320,00 - - 

23 

Asociácia 
supervízorov 
a sociálnych 
poradcov 

Vzdelávanie je 
cesta 25 000,00 

nesplnili 
formálne 
náležitosti 
výzvy 

- 

24 
Všetko pre 
zdravie, o.z. Gambleri 21 960,00 

nesplnili 
formálne 
náležitosti 
výzvy 

- 

Spolu  320 688,70 90 000,00 129 000,00 

 

Anotácie k projektom 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

1 OZ 
Kaspian 

Podporujeme decká v 
každej situácii 

17 512,83 15 761,55 15 761,55 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť činnosť nízkoprahového klubu 
a rozvíjať kompetencie pracovníkov. Plánujeme pokračovať v našich aktivitách a 
poskytovaní podpory deťom a mladým z Petržalky, ale aj vzdialenejších častí 
Bratislavy. Okrem bezpečného priestoru, v ktorom môžu zmysluplne tráviť svoj voľný 
čas, budeme deckám naďalej poskytovať pravidelné doučovania, kreatívne 
workshopy, možnosť výletov a exkurzií, ale aj víkendové pobyty pre skupinu detí z 
málo podnetného prostredia. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 134 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 190 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 324 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
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Silné stránky projektu: zrozumiteľný, jasný, detailne napísaný projekt v súlade 
s výzvou, zameraný na potreby klientov – bezpečný priestor, prevencia, zmysluplné 
trávenie voľného času, nízkoprah, vzdelávanie, poradenstvo, víkendová aktivita 
Hodnotitelia nemajú žiadne výhrady k projektu. 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 10% v sume 1 751,28 eur z dôvodu 
nedostatočných finančných 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

2 Mládež 
ulice 

PPR - Priestor, 
podpora, rozvoj 

20 325,00 18 292,50 18 292,50 

 
Termín realizácie: 1.5.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je poskytovanie kvalitných a dostupných 
sociálnych a rozvojových služieb pre deti, mládež a rodiny v ohrození v ich 
prirodzenom prostredí s dôrazom na riešenie náročných životných situácií, ktoré 
aktuálne prežívajú a to: - nízkoprahovými službami pre mládež - poradenskými a 
preventívnymi aktivitami pre mládež a rodiny v ohrození - sociálnym poradenstvom 
pre rodiny v ohrození - rozvojovým poradenstvom v oblasti zamestnania a sociálnych 
zručností. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 135 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 180 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 315 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: kvalitne napísaný, inovatívny, zrozumiteľný projekt s jasnou 
víziou, v súlade so znením výzvy; kvantitatívne i kvalitatívne pozitívny vplyv projektu; 
projekt komplexne rieši viacero tém a cieľových skupín, zlepšuje inklúziu 
Hodnotitelia nemajú žiadne výhrady k projektu. 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 10% v sume 2 032,50 eur z dôvodu 
nedostatočných finančných prostriedkov v predmetnej výzve.  
 
Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu. 
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P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

3 Ulita o.z. 

Vzdelávanie a 
poradenské služby pre 

komunitu na sídlisku 
Kopčany 

20 636,84 18 573,16 18 573,16 

 
Termín realizácie: 1.4.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je podporiť deti, mladých ľudí a rodiny na 
sídlisku Kopčany v Petržalke v náročnej situácii. Poskytovaním pravidelných 
vzdelávacích aktivít podporovať deti v učení, zvládaní školských povinností a 
predchádzať frustrácii z neúspechu a sociálneho vylúčenia. Zabezpečením dostupnej 
služby sociálneho poradenstva a flexibilným reagovaním na potreby komunity znižovať 
vznik krízových situácií, podporiť klientov/ky v hľadaní zdrojov a spôsobov ich riešenia. 
Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 131 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 182 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 313 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: zrozumiteľný, jasný a komplexný projekt, s dlhodobým efektom, 
v súlade s výzvou, zameraný na kvalitu poskytovaných služieb a ich výsledkov; 
predškolská a školská príprava pre deti, individuálne poradenstvo pre rodičov 
Hodnotitelia nemajú žiadne výhrady k projektu. 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 10% v sume 2 063,68 eur z dôvodu 
nedostatočných finančných 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

4 OZ 
Mareena 

Noví Bratislavčania: 
Angažovanie 

Bratislavčanov a 
Bratislavčaniek do 

integrácie zraniteľných 
cudzincov a podpory 

21 550,12 19 395,11 19 395,11 
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spoločenskej 
súdržnosti 

 
Termín realizácie: 1.4.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Podstatou je realizácia aktivít dobrovoľníckeho programu, 
ktorý podporuje integráciu utečencov a migrantov žijúcich v Bratislave, pomáha 
predchádzať ich soc. vylúčeniu a prispieva k zmierňovaniu predsudkov zbližovaním 
majority a cudzineckých menšín. Projekt zároveň rozvíja dobrovoľnícky program 
vytvorením expertnej poradnej skupiny, ktorá pomáha budovať kapacity dobrovoľníkov 
a zvyšovať kompetencie zamestnancov. V rámci propagácie projekt šíri povedomie o 
migrácii, diverzite a význame dobrovoľníctva. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 121 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 192 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 313 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: v kontexte súčasnej situácie veľmi dôležitý a potrebný projekt; 
realizácia individuálnej asistencie pre utečencov a zraniteľných cudzincov; rozvoj 
dobrovoľníckeho programu vytvorením expertnej poradnej skupiny; scitlivovanie 
verejnosti voči cudzincom a propagácia spoločenskej angažovanosti 
Hodnotitelia nemajú žiadne výhrady k projektu. 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 10% v sume 2 155,01 eur z dôvodu 
nedostatočných finančných 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

5 
Autistické 
centrum 
Andreas 

VLÁČIKÁRI - 
terapeutické skupinky 

pre mladšie deti s 
Aspergerovým 

syndrómom 

2 750,00 2 200,00 2 200,00 

 
Termín realizácie: 1.5.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu je pomôcť sociálne izolovaným 
deťom s Aspergerovým syndrómom (AS) v nadväzovaní kontaktov s rovesníkmi 
prostredníctvom ich záujmov, v tomto prípade to budú záujmy tematicky naviazané na 
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vlaky, električky, MHD a pod. Pre deti vo veku od 7 do 10 rokov plánujeme vytvoriť cyklus 
10 skupinových terapeutických stretnutí s cieľom A: Podporiť sociálne a komunikačné 
zručnosti detí s AS B: Zvýšiť sebavedomie a sebahodnotenie detí s AS C: Podporiť 
špecifické záujmy detí s AS. 
 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 119 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 183 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 302 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: jasný, zrozumiteľný projekt, zameraný na podporu a budovanie 
sociálnych vzťahov a zručností u detí s Aspergerovým syndrómom; 10 terapeutických 
stretnutí pre deti, priestor pre rodičov na poradenstvo a podporu, 2 dňový letný tábor; 
zapojenie študentov ako dobrovoľníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v tejto oblasti 
Hodnotitelia nemajú žiadne výhrady k projektu. 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 20% v sume 550,00 eur z dôvodu 
nedostatočných finančných 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

6 EDI 
Slovensko 

Chuť žiť 14 040,00 11 232,00 11 232,00 

 
Termín realizácie: 1.5.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť mladým ľuďom do 30 rokov a 
ich rodinám žijúcim v Bratislave psychologickú a nutričnú pomoc špecializovanú na 
poruchy príjmu potravy, ako aj poskytnúť prevenciu a krízovú intervenciu cez 
bezplatnú linku pomoci a mailové poradenstvo za účelom včasnej intervencie, 
zmocňovania klientov a podpory sociálneho začlenenia. Sekundárnym cieľom je 
zvýšenie informovanosti o ochorení a možnostiach pomoci cez kampaň na soc. sieťach 
zameranú na širokú verejnosť na území Bratislavy. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 123 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 170 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 293 
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Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
 
Silné stránky projektu: jedinečnosť a profesionalita poskytovaných služieb – linka 
pomoci, nutričné a psychologické poradenstvo v súvislosti s poruchami príjmu potravy; 
práca s celou rodinou, čo je pri mladých ľuďoch s PPP kľúčové; zrozumiteľný, 
komplexný a s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť aktivít 
Slabé stránky projektu: chýba bližšia špecifikácia niektorých položiek v rozpočte (aký 
časový rámec pokrýva mzda) 
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 20% v sume 2 808,00 eur z dôvodu 
nedostatočných finančných 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

7 

Detský 
fond 

Slovenskej 
republiky 
(DFSR) 

Podpora aktivít v 
Mixklube 

16 283,00 4 545,69 13 026,40 

 
Termín realizácie: 1.2.2022 - 30.11.2022 
 
Stručný popis projektu: Projekt „Podpora aktivít v Mixklube“ je zameraný na podporu 
všetkých Nízkoprahových aktivít v Mixklub, ktoré sú realizované pre deti 
predškolského a mladšieho školského veku a ich rodičov či iných príbuzných, ktorí žijú 
v komunite tzv. Pentagonu. Hlavné piliere našej práce sú podpora, prevencia a 
poradenstvo. Cieľom projektu je podporiť program denných činností v službách s 
mesačnou návštevnosťou cca 50 rôznych jednotlivcov, s celkovým odhadom pre rok 
2022 spolu na 200 jednotlivcov. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 84 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 143 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 227 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Jeden z hodnotiteľov sa v oboch kolách vzdal hodnotenia tohto projektu z dôvodu 
potenciálneho konfliktu záujmov. 
 
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt schváliť s kráteným rozpočtom. 
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Silné stránky projektu: stabilná organizácia s prínosom pre cieľovú skupinu v danej 
lokalite; nízkoprahovosť služieb, prevencia, poradenstvo, podpora učenia a rozvoj detí 
Slabé stránky projektu: absentuje inovatívnosť projektu, nedostatočné časové 
vymedzenie jednotlivých aktivít 
 
V prípade zachovania pôvodnej výšky zdrojov vo výzve vo výške 90 000,00 eur, 
komisia navrhuje krátenie rozpočtu v sume 11 737,31 eur z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve (suma zahŕňa aj 20% krátenie).  
 
Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu. 
 
V prípade navýšenia prostriedkov vo výzve komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 20% 
v sume 3 256,60 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

8 
Občianske 
združenie 
ICHTYS 

Živá komunita = menej 
anonymity a viac 
vzájomnej pomoci 

24 995,00 0,00 16 108,00 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: 1. znížiť anonymitu na sídlisku a zvýšiť tak bezpečnosť a 
starostlivosť o členov komunity 2. podporiť prirodzených lídrov v komunite a dať im 
podporu pre rozvoj ďalších aktivít 3. zapájať do komunitného života ohrozené skupiny 
komunity (rodiny ohrozené chudobou, deti a mládež zo sociálne slabšieho prostredia) 
4. vytvoriť priestor pre otcov, mužov, aby sa mohli viac venovať svojim deťom 5. 
zapájať mládež do života komunity, budovať ich zodpovednosť, zisťovať ich potreby, 
komunikovať ich autoritám. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 122 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 165 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 287 

Komentár hodnotiacej komisie:  
V prípade zachovania pôvodnej výšky zdrojov vo výzve vo výške 90 000,00 eur, 
komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt neschváliť z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Silné stránky projektu: dlhodobo pôsobiaca organizácia; zrozumiteľný projekt s vhodne 
prepojenými aktivitami, zameraný na ohrozenú komunitu; veľký počet klientov 



 
 

33 

 

a rôznorodosť aktivít; napojenie na komunitu, mapovanie potrieb, práca nielen s deťmi, 
ale zapojenie aj rodičov;   
Slabé stránky projektu: chýbajúce kvalitatívne ukazovatele projektu; absencia 
detailnejšieho popisu aktivít projektu; nejasnosť pracovných pozícií a nesúladu 
s aktivitami a nastavením projektu 
 
V prípade navýšenia prostriedkov vo výzve komisia navrhuje projekt podporiť o 
zníženú sumu 4 860,00 eur z dôvodu nesúladu aktivít s navrhovaným rozpočtom a o 
20% (4 027,00 eur) z dôvodu nedostatočných prostriedkov v predmetnej výzve. 
Celkovú sumu projektu komisia navrhuje znížiť o 8 887,00 eur. 
 
Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu. 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

9 
Raná 

starostlivosť, 
n.o. 

Zvyšovanie odborných 
kapacít tímu Ranej 

starostlivosti 
1 900,00 0,00 1 520,00 

 
Termín realizácie: 1.4.2022 - 30.11.2022 
 
Stručný popis projektu: V projekte sa chceme zamerať na zvýšenie odborných 
kapacít členiek tímu nášho centra včasnej intervencie. Vytipovali sme si individuálne 
kurzy a online vzdelávania v oblasti zrakovej terapie, fyzioterapie/pohybovej terapie a 
terapie dotykom. Chceme tiež lepšie využiť náš vlastný odborný potenciál na 
samovzdelávanie (odovzdávanie poznatkov vnútri tímu) formou 2-dňového pobytu s 
prvkami teambuildingu. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 114 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 170 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 284 

Komentár hodnotiacej komisie:  
V prípade zachovania pôvodnej výšky zdrojov vo výzve vo výške 90 000,00 eur, 
komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt neschváliť z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Silné stránky projektu: jasný a zrozumiteľný projekt vzdelávania interných kapacít 
organizácie (fyzioterapeutka, zraková terapeutka, tri poradkyne), teambuilding pre tím 
cca. 10 ľudí; primerané výdavky na projekt 
Slabé stránky projektu: chýba popis dosahu projektu na cieľovú skupinu detí (počet 
klientov, v akom meradle a ako často využijú toto vzdelávanie vo svojej praxi) 
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V prípade navýšenia prostriedkov vo výzve komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 20 % 
v sume 380,00 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 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

10 

DOMKA - 
Združenie 

saleziánskej 
mládeže - 
stredisko 

Bratislava-
Miletičova 

Práca s problémovými 
deťmi 2 000,00 0,00 1 600,00 

 
Termín realizácie: 22.4.2022 - 24.4.2022 
 
Stručný popis projektu: Projekt je vedený skúsenými animátormi a vychovávateľmi,  je 
zameraný na službu animátorov, nových aj skúsenejších ktorí zdieľajú svoje skúsenosti 
a zároveň budujú vzťah pre budúcu spoluprácu. Cieľom projektu "Práca s 
problémovými deťmi" je vysvetlenie a následne pochopenie správania problémových 
detí. Po pochopení nasleduje fáza budovania vzťahu a vytváranie zdravých 
priateľstiev. Počas víkendu budú mladí animátori informovaný o povinnostiach počas 
prípravy letných táborov. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 105 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 164 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 269 

Komentár hodnotiacej komisie:  
V prípade zachovania pôvodnej výšky zdrojov vo výzve vo výške 90 000,00 eur, 
komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt neschváliť z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Silné stránky projektu: projekt zameraný na podporu vnútorných kapacít organizácie 
v súlade s cieľom výzvy; reálne, jasné a zrozumiteľné aktivity; práca s vylúčenými 
komunitami; primerané výdavky vo vzťahu k aktivitám projektu 
Slabé stránky projektu: chýba detailnejší popis projektu (napr. kto bude prednášky 
odborne zastrešovať) 
 
V prípade navýšenia prostriedkov vo výzve komisia navrhuje krátenie rozpočtu o 20% 
v sume 400,00 eur z dôvodu nedostatočných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Komisia odporúča úpravu rozpočtu projektu zníženého o túto sumu. 
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P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

11 

Spoločnosť 
na pomoc 
osobám s 
autizmom 
(SPOSA) 

Inklúzia v praxi 15 289,00 0,00 5 645,64 

 
Termín realizácie: 1.3.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Zmierňovanie negatívnych dopadov voči komunite detí a 
mládeže postihnutej autistickým syndrómom v dôsledku rôznych opatrení prijímaných 
štátom v covidovom období. Nutnosť predchádzania segregácie tejto komunity s 
následným možným regresom formou ponuky inkluzívnych aktivít spoločne 
vytváraných s dobrovoľníkmi. Rozvíjanie solidarity v komunite detí a mládeže s 
autizmom s inými znevýhodnenými skupinami obyvateľstva prostredníctvom 
verejnoprospešnej aktivity. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 112 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 153 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 265 

Komentár hodnotiacej komisie:  
V prípade zachovania pôvodnej výšky zdrojov vo výzve vo výške 90 000,00 eur, 
komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt neschváliť z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Silné stránky projektu: inkluzívne zameranie projektu; prepojenie detí a mladých ľudí so 
špecifickými potrebami s mladými dobrovoľníkmi; priame zapojenie cieľovej skupiny do 
prípravy aktivít a ich priebehu 
Slabé stránky projektu: vysoký rozpočet vzhľadom na počet klientov; chýba detailnejší 
popis projektu (napr. spôsob kontaktu s cieľovou skupinou, atď.); v rámci inklúzie sa 
zameriavajú len na jednu cieľovú skupinu 
 
V prípade navýšenia prostriedkov vo výzve komisia navrhuje projekt podporiť 
polovicou zvyšnej sumy vo výzve, t. j. 5 645,64 eur z 11 291,28 eur.  
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 
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12 PRO VIDA Program BUDDY 25 000,00 0,00 5 645,64 

 
Termín realizácie: 1.6.2022 - 30.11.2022 
  
Stručný popis projektu: BUDDY vytvára a priebežne podporuje bezpečné vzťahy 
medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ktorí pravidelne, nezištne a dlhodobo dávajú jednému 
dieťaťu svoj voľný čas a rozvíjajú jeho potenciál. Naša vízia je aby každé dieťa, ktoré 
nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje a viedlo 
samostatný a dôstojný život. BUDDY stojí na vedeckých základoch vzťahovej väzby. 
BUDDY vzťah je liečivý, učí traumatizované deti opäť dôverovať, zlepšuje ich kvalitu 
života, šance nájsť si prácu a bývanie. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 126 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 139 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 265 

Komentár hodnotiacej komisie:  
V prípade zachovania pôvodnej výšky zdrojov vo výzve vo výške 90 000,00 eur, 
komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt neschváliť z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Silné stránky projektu: dlhodobý úspešný projekt zameraný na prípravu, vzdelávanie 
a podporu dobrovoľníkov, zameraný na deti v CDR v Bratislave 
Slabé stránky projektu: vysoké výdavky na projekt; nejasné zameranie aktivít projektu 
v rámci definovaných lokalít - Bratislava len jednou z 3 menovaných (Bratislava, 
Malacky, Bernolákovo) 
 
V prípade navýšenia prostriedkov vo výzve komisia navrhuje projekt podporiť 
polovicou zvyšnej sumy vo výzve, t. j. 5 645,64 eur z 11 291,28 eur. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

(v prípade 
navýšenia 

prostriedkov) 

13 
OZ 

RASTlinka Centrum Labyrint 8 960,00 0,00 0,00 

 
Termín realizácie: 1.4.2022 - 31.12.2022 
 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je poskytovať deťom, ktoré navštevujú druhý 
stupeň na základnej škole, bezpečný a tvorivý priestor na zmysluplné trávenie voľného 
času. Priestor Labyrint poskytuje individuálnu a skupinovú podporu deťom, kde sa deti 
učia zručnostiam, ktoré budú vedieť využiť v ďalších etapách života. Túto podporu 
dostávajú od odborníkov/čok vyškolených v oblasti psychológia, sociálna práca a 
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sociálna pedagogika. Ďalším cieľom je zvýšenie motivácie detí do školského 
prostredia. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 114 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 144 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 258 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Komisia odporúča orgánom HM BA SR projekt neschváliť z dôvodu nedostatočných 
finančných prostriedkov v predmetnej výzve. 
 
Silné stránky projektu: nízkoprahovosť, bezpečný priestor pre deti; projekt zameraný 
na  prevenciu a rozvoj zručností detí ohrozených sociálnym vylúčením a detí 
z málopodnetného prostredia 
Slabé stránky projektu: všeobecný, málo konkrétny projekt, chýba podrobnejšie 
rozpísanie aktivít (ako aktivity budú realizovať v čase); absencia detailnejšieho popisu 
a odôvodnenia položiek v rozpočte 
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Príloha č. 1  
  

Prezenčná listina k Zápisnici z rokovania grantovej komisie pre 
vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu v grantovej výzve „Deti, mladí ľudia 
a rodiny v ohrození“ z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v roku 2022 zo dňa 22.3.2022 
 

  
Prítomní/é:  
 
Mgr. Barbora Brichtová (garantka výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození)  
Mgr. Jana Valášková (tajomníčka)  
Mgr. Adam Domanický  
Mgr. Andrea Kosírová Hugáňová, PhD. (odborná hodnotiteľka) 
Mgr. Michaela Píšová (odborná hodnotiteľka) 
Mgr. Samuel Lamačka (odborný hodnotiteľ) 
Ing. arch. Lucia Štasselová (zástupkyňa KSVZRB) 
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová (námestníčka primátora pre sociálnu oblasť) - 
z dôvodu neodkladných pracovných povinností nebola prítomná počas celého 
zasadnutia 
Ing. Zuzana Križanová (zástupkyňa vedenia SSV, zároveň zvolená predsedníčka 
komisie) 
Mgr. Gabriela Froncová (zástupkyňa odborného útvaru gestora SSV) 
Daniela Šabová (pozorovateľka vylosovaná z radov verejnosti) 
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DODATOK  

k Zápisnici z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí            
o dotáciu v grantovej výzve „Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození“ z rozpočtu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022 zo dňa 
22.3.2022 

2. kolo hodnotenia žiadostí o dotáciu 

 
Ako bolo avizované na spoločnom zasadnutí v druhom kole hodnotiaceho  
procesu dňa 22.3.2022, sekcia sociálnych vecí predložila na pravidelnú poradu 
primátora dňa 29.3.2022 návrh na presun nealokovaných zdrojov z iných 
grantových výziev do grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození. 
Presun finančných zdrojov bol pravidelnou poradou primátora odsúhlasený, 
a preto sa zdroje v danej výzve zvýšili na 129 000,00 eur.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené boli členovia grantovej komisie vyzvaní na per-
rollam odsúhlasenie nového odporúčania grantovej komisie vo vzťahu 
k podporeniu projektov, ktoré bolo predpripravené na spoločnom zasadnutí 
dňa 22.3.2022.   

Svoj súhlas s novým odporúčaním komisie v stanovenom termíne vyjadrilo 6 zo 
7 členov grantovej komisie.  

Nové odporúčanie grantovej komisie teda znie nasledovne: 

„Grantová komisia odporúča podporiť prihlásené projekty vo výzve, ktoré 
postúpili do 2. kola hodnotiaceho procesu a prerozdeliť disponibilné zdroje vo 
výške 129 000,00 eur nasledovne:“ 

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v eur 

Odporúčaná 
suma v eur 

1 OZ Kaspian  Podporujeme decká 
v každej situácii 

17 512,83 15 761,55 

2 Mládež ulice PPR – Priestor, podpora, 
rozvoj 

20 325,00 18 292,50 

3 Ulita, o.z. Vzdelávanie 
a poradenské služby pre 
komunitu na sídlisku 
Kopčany 

20 636,84 18 573,16 

4 OZ Mareena Noví Bratislavčania: 
Angažovanie 
Bratislavčanov 
a Bratislavčaniek do 
integrácie zraniteľných 
cudzincov a podpory 
spoločenskej súdržnosti 

21 550,12 19 395,11 
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5 Autistické 
centrum 
Andreas 

VLÁČIKÁRI – 
terapeutické skupinky 
pre mladšie deti 
s Aspergerovým 
syndrómom 

2 750,00 2 200,00 

6 EDI Slovensko Chuť žiť 14 040,00 11 232,00 
7 Detský fond 

Slovenskej 
republiky 
(DFSR) 

Podpora aktivít 
v Mixklube 

16 283,00 13 026,40 

8 Občianske 
združenie 
ICHTYS 

Živá komunita = menej 
anonymity a viac 
vzájomnej pomoci 

24 995,00 16 108,00 

9 Raná 
starostlivosť, 
n.o. 

Zvyšovanie odborných 
kapacít tímu Ranej 
starostlivosti 

1 900,00 1 520,00 

10 "DOMKA - 
Združenie 
saleziánskej 
mládeže - 
stredisko 
Bratislava-
Miletičova" 

Práca s problémovými 
deťmi 

2 000,00 1 600,00 

11 Spoločnosť na 
pomoc osobám 
s autizmom 
(SPOSA) 

Inklúzia v praxi 

15 289,00 5 645,64 

12 PRO VIDA Program BUDDY 25 000,00 5 645,64 
13 OZ RASTlinka Centrum Labyrint 8 960,00 0,00 
Spolu   191 241,79 129 000,00 
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Príloha č. 3 

 
Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí                 

o dotáciu v grantovej výzve „Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova“           
z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022        

zo dňa 22.3.2022 

2. kolo hodnotenia žiadostí o dotáciu 
 

Zloženie grantovej komisie:  
Predsedníčka a zároveň členka komisie:  
Laura Kovácsová, garantka grantovej výzvy zastupujúca gestora výzvy 
Členovia a členky komisie: 
Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora v sociálnej oblasti, 
Dana Čahojová, starostka MČ Bratislava-Karlova Ves, členka Komisie 
sociálnych vecí a rozvoja bývania, poslankyňa Mestského zastupiteľstva 
Bratislava 
Tatiana Sedláková, zástupkyňa vedenia Sekcie sociálnych vecí 
Zuzana Kusá 
Zuzana Polačková 
Tomáš Bauer 
 
Tajomníčka komisie:  
Jana Hojsíková  (zamestnankyňa Sekcie sociálnych vecí)  

Prítomní: 

Prezenčná listina je priložená ako príloha č. 1. 

Členovia a členky komisie sa uzniesli, že nemajú vedomosť o konflikte záujmov 
vo vzťahu k žiadateľom, ktorý by im podľa Etických pravidiel a prevencie konfliktu 
záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie z grantového programu 
„Bratislava pre všetkých“ znemožnil byť členom/členkou komisie. Čestné 
vyhlásenia členov a členiek komisie tvoria prílohu č. 2. 

Na spoločnom stretnutí 2. kola hodnotenia sa zúčastnili všetci hodnotitelia okrem 
pána Tomáša Bauera, ktorý sa dopredu ospravedlnil. Dôvodom jeho neúčasti 
bola služobná cesta. Pán Bauer sa však písomne vyjadril takto: „Pridelené 
projekty som v rámci 2. kola vyhodnotil. V nadväznosti na naše diskusie počas 
online stretnutia som sa rozhodol, že ani v jednom prípade nebudem navrhovať 
krátenie rozpočtu. Ak som niekde znížil bodové hodnotenie, chcel som poukázať, 
že tie dané oblasti je možné lepšie dopracovať/premyslieť/špecifikovať. Ale vo 
finálne som za pridelenie dotácie pre všetkých žiadateľov, ktorí sa dostali do 2. 
kola a mali by byť podporení podľa mňa v plnej miere ako požadovali.“ 

V tomto zmysle sme aj pri hlasovaní hodnotiteľov 2. kola prihliadali na vyjadrenie 
pána Tomáša Bauera a napriek tomu, že nebol na stretnutí, počítal sa jeho hlas 
ako súhlas s podporením každého projektu v plnej výške. 
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Do výzvy bolo prihlásených 9 subjektov: 
Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova: 

1) Kresťania v meste o. z. 
2) Domov Sv. Jána z Boha, n. o. 
3) Divadlo bez domova o. z. 
4) Depaul Slovensko, n. o. 
5) OZ Odyseus 
6) Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) 

Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova: 
7) OZ Vagus 
8) Návrat o. z. 
9) OZ STOPA Slovensko 

Z nich 8 žiadostí postúpilo do 2. kola hodnotiaceho procesu. 1 žiadosť 
(organizácie Bratislavská arcidiecézna charita) nebola do 2. kola hodnotiaceho 
procesu zaradená, keďže neprešla cez dodatočnú administratívnu kontrolu 
(projekt mal v žiadosti uvedený jediný výdavok, ktorý bol ale neoprávnený). 

Celková vyčlenená suma pre grantový výzvu „Organizácie pracujúce s ľuďmi 
bez domova“ v grantovom programe „Bratislava pre všetkých“ bola  130 000 
eur. Vyčlenená suma v dvoch oblastiach bola: 

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 v 2. kole hodnotenia uchádzajú 
o podporu je 94 386,18 eur. 

Vyhodnotenie: 
 
Všeobecná časť: 

Komisia v zložení pre 2. kolo hodnotenia preskúmala žiadosti subjektov 
o poskytnutie dotácie, ktoré postúpili z 1. kola hodnotiaceho procesu. Pri 
posudzovaní žiadostí komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných 
kritérií:  

1. prínos projektu pre mesto;  
2. zapojenie širšej komunity do realizácie projektu;  
3. celková hospodárnosť projektu a efektívne nakladanie s verejnými 

prostriedkami;  
4. mediálny plán projektu.   
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Maximálny možný počet získaných bodov pre projekt v tomto kole hodnotenia 
bol 210. Výsledný počet bodov  pre projekt je súčtom bodov pridelených v 1. a 2. 
kole hodnotenia. 

Hodnotitelia mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému 
v ktorom udelili predbežné hodnotenie každému projektu. To sprístupnili 
tajomníčke aj odbornej garantke grantovej výzvy, zástupkyni gestora grantového 
programu pred zasadnutím komisie. Tajomníčka aj odborná garantka zostavili 
prehľad predbežných výsledkov. Počas rokovania komisia prediskutovala každý 
predkladaný projekt zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť finálne bodové 
ohodnotenia za 2. kolo hodnotenia a  odporúčania projektom, ktorým týmito 
odporúčaniami podmienila podporu projektu.  

Osobitná časť:  

Na základe uvedeného grantová komisia odporúča orgánom hl. mesta SR 
Bratislavy schváliť celkovo na menované projekty sumu vo výške celkovo 
94 386,18 eur pre 8 subjektov, pričom finančné prostriedky navrhuje prerozdeliť 
nasledovne: 

P.č Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

1 OZ Odyseus Vzdelávanie tímu ako 
organizačný rozvoj 

6 000,00 eur 6 000,00 eur 

2 Kresťania v meste, 
o.z. 

Potravinová pomoc núdznym 
ľuďom spojná 
s poradenstvom 
a plánovaním krokov ku 
kvalitatívnej zmene života 
núdznych ľudí 2022 

6 000,00 eur 6 000,00 eur 

3 Depaul Slovensko, 
n.o. 

Chceme ďalej rásť – 
inštitucionálna podpora 
a rozvoj organizácie 

10 000,00 eur 10 000,00 eur 

4 Divadlo bez domova 
o.z. 

Divadlo pre všetkých 2022 6 000,00 eur 6 000,00 eur 

5 Domov Sv. Jána 
z Boha, n.o. 

Program vzdelávania 
zamestnancov Domova Sv. 
Jána z Boha 

6 330,60 eur 6 330,60 eur 

6 OZ STOPA 
Slovensko Zanechaj Stopu 2022 

12 777,20 eur 12 777,20 eur 

7 OZ Vagus Prevencia a ukončovanie 
bezdomovectva - 
MEDZIMESTO 

29 989,92 eur 29 989,92 eur 

8 Návrat, o.z. Pevná strecha nad hlavou – 
sociálna podpora rodinám v 
ohrození 

17 288,46 eur 17 288,46 eur 

 Spolu   94 386,18 eur 94 386,18 eur 
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Anotácie k projektom 
 

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

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

1. OZ Odyseus 
Vzdelávanie tímu ako 

organizačný rozvoj 
6 000,00 

eur 
6 000,00 

eur 
 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 30.11.2022 
Stručný popis projektu: Zabezpečiť inštitucionálny rozvoj združenia cez rôzne 
individuálne/skupinové vzdelávania pre ľudí, ktorí pracujú s cieľovou skupinou a 
následne zužitkovať získané informácie v praxi. Sprístupniť ľuďom bez domova 
zapojených do projektu bývania voľnočasové aktivity, ktoré slúžia ako prevencia straty 
bývania. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 141 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 183 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 324 (z max počtu 360) 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Projekt bol grantovou komisiou hodnotený veľmi dobre. Projekt vychádza z reálnych 
potrieb organizácie, aktivity v projekte sú nastavené reálne a majú kapacitu dosiahnuť 
stanovené ciele. Hoci v projekte nie je špecifikovaný konkrétny zoznam školení, 
komisia nemá pochybnosti o nedostatočnej premyslenosti časti projektu. Skôr sa 
prikláňa k názoru, že to dáva organizácii priestor nastaviť si vzdelávanie podľa 
aktuálnej potreby. 
Zefektívnenie  poskytovaných služieb organizácie môže byť veľkým prínosom pre 
mesto. Projekt, ktorý je zameraný na inštitucionálny rozvoj organizácie má logické 
limity v zapájaní širšej komunity. Mediálny plán projektu využíva súčasné komunikačné 
kanále organizácie.  
   
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA žiadosť schváliť v plnej výške. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

2. Kresťania v meste 
o.z. 

Potravinová pomoc núdznym 
ľuďom spojená s 
poradenstvom a plánovaním 
krokov ku kvalitatívnej zmene 
života núdznych ľudí 2022 

6 000,00 
eur 

6 000,00 
eur 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu: Projekt pomoci ľuďom bez domova zahŕňa výdaj teplej stravy 
niekoľko krát týždenne priamo v teréne a potravinovú pomoc rodinám v núdzi, ktoré sú 
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na hrane chudoby so zámerom, aby sme zamedzili ich prepadu do bezdomovectva. 
Prostredníctvom projektu by sme radi pomohli cieľovej skupine ľudí k prístupu k 
potravinovej pomoci, zamedzili plytvaniu potravinami a poskytli im aj pomoc vo forme 
poradenstva, aby našli východisko zo svojej núdznej situácie. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 116 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 171 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 287  (z max počtu 360) 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Projekt bol celkovo grantovou komisiou hodnotený dobre.  
Popri napĺňaniu základnej životnej potreby - poskytovania potravy, projekt myslí aj na 
možnosť vytvorenia vzťahu s cieľovou skupinou. To následne s poskytovaním 
poradenstva a plánovaním pomoci môže fungovať ako efektívna forma pomoci. 
Pozitívny vplyv projektu na cieľovú skupinu je nesporný.  
Prínosné pre mesto sú aktivity v zmysle pokrývania základných potrieb cieľovej 
skupiny aj v kontexte s UA. 
Projekt ráta so zapojením veľkej skupiny dobrovoľníkov, čiže rozširuje okruh 
obyvateľov Bratislavy pomáhajúcich ľuďom v núdzi. 
Rozpočet projektu je rozpracovaný precízne. 
Projekt má jednoduchý a zrejme v rámci spoločenstva účinný mediálny plán. Ten 
využíva najmä sociálne siete. 
 
Grantová komisia sa zhodla a odporúča i podmieňuje úpravu rozpočtu projektu 
v nasledovných položkách: 

- Položka F: Prevádzkové náklady – prenájom a energie, suma spolu 1 650 eur, 
presunúť na iný výdavok napríklad v rámci rovnakej položky C: Služby – 
Vzdelávanie, na položku D: Materiál – Informačné letáky (príklad: o rozšírenie do 
viacerých jazykov, vrátane ukrajinčiny) a na položku D: Materiál – Spotrebný 
materiál na výdaj stravy. 

 
Grantová komisia odporučila organizácii konzultáciu s odborným garantom grantovej 
výzvy. 
   
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA žiadosť schváliť v plnej výške 
s podmienkou úpravy rozpočtových položiek. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

3. 
Depaul Slovensko, 
n.o. 

Chceme ďalej rásť – 
inštitucionálna podpora 
a rozvoj organizácie 

10 000,00 
eur 

10 000,00 
eur 

 
Termín realizácie: 1.3.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu: Podstatou projektu je rozšíriť rozvojové vzdelávacie aktivity pre 
rozrastajúci sa tím pracovníkov organizácie. Ciele projektu sú dva:1) rôznou formou 
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posilniť odborné kapacity a mäkké zručnosti pracovníkov, aby zodpovedali overenej 
praxi v organizáciách poskytujúcich služby ĽBD; 2) identifikovať ďalšie oblasti a rozsah 
potrebného vzdelávania na udržanie kvality služieb, profesijný rozvoj pracovníkov a 
budovanie reziliencie organizácie. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 143 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 187 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 330 (z max počtu 360) 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Grantová komisia zhodnotila projekt celkovo veľmi dobre. Projekt je prepracovaný, má 
jasne, zrozumiteľne a realisticky špecifikované aktivity. Vzdelávacie aktivity slúžia na 
rozvoj celej organizácie, rozširovanie personálnych kapacít či rozvoj zručností pri práci 
s klientami. 
Projekt prináša prínos pre mesto celkom nespochybniteľne – efektívne fungujúca 
organizácia s efektívne poskytovanými sociálnymi službami pre cieľovú skupinu 
obyvateľov. V projekte je jasne zadefinovaný prvok komunitného organizovania, čo 
predpokladá zapájanie širšej komunity, ktorej sa aktivity týkajú (súkromný sektor aj 
verejnosť). Ceny za vzdelávacie aktivity sú nastavené adekvátne, z čoho vyplýva 
celková hospodárnosť projektu. Žiadateľ má nastavený štandardný komunikačný plán 
vzhľadom na charakter projektu. 
   
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA žiadosť schváliť v plnej výške. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

4. 
Divadlo bez 
domova o.z. Divadlo pre všetkých 2022 

6 000,00 
eur 

6 000,00 
eur 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu: Hlavným zámerom projektu je naďalej pokračovať a rozvíjať 
umeleckú a dramaterapeutickú prácu s ľuďmi bez domova, ľuďmi s ŤZP a inak 
znevýhodnenými osobami. Hlavnými výstupmi budú 4 verejné predstavenia s následnou 
debatou hereckého tímu s publikom – ide o platformu 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 finančne odmeňované/-í. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 137 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 190 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 327 (z max počtu 360) 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Grantová komisia hodnotila projekt veľmi dobre. 
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Projekt je zrozumiteľne vypracovaný a má jasne stanovené ciele. Súčasť na aktivitách  
má silný socializačný a terapeutický charakter. Projekt netradičným spôsobom 
posilňuje klienta a zároveň scitlivuje spoločnosť a ich postoj k sociálnym témam 
a cieľovej skupine. 
Prínosom projektu pre mesto je nielen integrácia klientov participujúcich na 
predstaveniach, ale aj zážitok pre divákov a tiež vyššie spomenutý prvok scitlivovania 
spoločnosti. 
Projekt má komunitný charakter a snaží sa prepájať rôzne skupiny ľudí, vrátane tých 
najvylúčenejších.  
Výdavky projektu sú nastavené adekvátne, čo predpokladá hospodárnosť projektu. 
Mediálny plán projektu je „multidimenzionálny“ a zaručuje vysokú mieru propagácie 
mestom poskytnutej podpory. 
 
Grantová komisia sa tiež zhodla a odporúča i podmieňuje úpravu rozpočtu projektu 
v nasledovných položkách: 

- Položka A: Mzdy a honoráre, réžia Patrik Krebs (honorár nemôže byť vyplácaný 
štatutárovi organizácie), suma spolu 600 eur, zazmluvniť externého 
pracovníka/pracovníčku. 
 

Grantová komisia odporučila organizácii konzultáciu s odborným garantom grantovej 
výzvy. 
 
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA žiadosť schváliť v plnej výške 
s podmienkou úpravy rozpočtových položiek. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

5. 
Domov Sv. Jána 
z Boha, n.o. 

Program vzdelávania 
zamestnancov Domova Sv. 
Jána z Boha 

6 330,60 
eur 

6 330,60 
eur 

 
Termín realizácie: 1.7.2022 - 15.12.2022 
Stručný popis projektu: Náš projekt je zameraný na inštitucionálny rozvoj našej 
organizácie prostredníctvom komplexného vzdelávacieho programu našich 
zamestnancov. Program na základe identifikovaných potrieb vzdelávania a jeho 
adresátov je rozdelený do 4 hlavných oblastí a vychádza z reálnych potrieb našich 
klientov, ako aj dlhodobých výziev ktorým čelíme (napr. prírastok nových klientov v 
dôsledku COVID19, starnutie klientov, nárast drogovo závislých klientov, chýbajúca 
lekárska starostlivosť klientov a pod) a snahy adresovať nielen odborné výzvy práce s 
klientmi, ale aj problémy súvisiace s riadením organizácie a štandardov kvality 
poskytovaných služieb. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 126 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 181 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 307  (z max počtu 360) 
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Komentár hodnotiacej komisie:  
Grantová komisia hodnotila projekt celkovo dobre. 
Vzdelávanie zamestnancov organizácie bude viesť k skvalitňovaniu služieb, ktoré 
organizácia poskytuje svojim klientom a cieľovej skupine ľudí bez domova. Organizácia 
patrí medzi etablovaných poskytovateľov sociálnych služieb. Aktivity v projekte 
korešpondujú s cieľmi projektu. Rozsah plánovaných vzdelávacích aktivít pôsobí 
trošku nadsadene a prospešnosť niektorých kurzov pre zlepšenie kvalifikácie 
pracovníkov organizácie nie je úplne jasná. 
Zefektívnenie chodu organizácie aj výmena skúseností za účelom zavedenia nových 
foriem pomoci je pre mesto prínosom. 
Zameranie projektu nepredpokladá zapojenie širšej komunity do realizácie projektu, čo 
súvisí s druhom aktivít (vzdelávanie vnútri organizácie). 
Projekt je nastavený hospodárne. 
Mediálny plán pokrýva dostatočný počet kanálov. Aktivity projektu nie sú mediálne 
zaujímavé. Plán je vytvorený adekvátne. 
 
Grantová komisia sa zhodla a odporúča i podmieňuje úpravu rozpočtu projektu 
v nasledovných položkách: 

- Položka B: Pohonné hmoty, suma 27 eur, presunúť napríklad na položku C: 
Služby (kurzy, vzdelávanie). 
 

Grantová komisia odporučila organizácii konzultáciu s odborným garantom grantovej 
výzvy. 
 
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA žiadosť schváliť v plnej výške 
s podmienkou úpravy rozpočtových položiek. 
 
 
2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova  

P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

6. OZ STOPA 
Slovensko 

Zanechaj Stopu 2022 12 777,20 
eur 

12 777,20 
eur 

 
Termín realizácie: 1.2.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu: Udržať, rozvíjať a rozširovať služby bývania či už formou bytov 
alebo iných typov bývania mimo ulicu a nocľahárne. Taktiež pokračovať v prevencii 
bezdomovectva/straty bývania podporou formou housing benefits. Poskytovať 
bezplatnú odbornú a cielenú podporu tým, ktorí ju potrebujú. Cieľom je ukončenie a 
prevencia bezdomovovectva v jeho komplexnom vnímaní. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 141 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 183 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 324 (z max počtu 360) 
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Komentár hodnotiacej komisie:  
Projekt bol hodnotiteľmi grantovej výzvy vyhodnotený ako dobrý. 
Aktivity a ciele projektu korešpondujú s cieľmi výzvy. Pozitívom je  komplexný prístup 
pri prevencii bezdomovectva. V projekte sa počíta s aktívnou participáciou klientov na 
riešení svojej životnej situácie v rámci jasne definovaného programu. 
Prevencia straty bývania i integračné aktivity sú pre mesto veľmi hodnotné. 
Hodnotitelia poukázali aj na to, že projekt je napísaný menej zrozumiteľným spôsobom, 
a pri väčšine výdavkov chýbajú ich bližšie špecifikácie, merateľné ukazovatele. Nie je 
celkom jasné, ako bude projekt realizovaný a následne zúčtovaný.  
Grantová komisia sa zhodla na odporúčaní na konzultáciu s odborným garantom vo 
veci aktivít projektu a ich rozpočtu. 
V projekte ide o zabezpečovanie sociálnej integrácie ľudí bez domova do širšej 
komunity. 
Na hospodárnosti projektu sa jednotliví hodnotitelia nezhodli. Niektorým projekt príde 
hospodárny, iným zas nedostatočne popísaný a ťažko zhodnotiteľný po stránke 
hospodárnosti. 
Mediálny plán sa sústreďuje na prezentáciu projektu prostredníctvom sociálnych sietí. 
 
Grantová komisia sa zhodla a odporúča i podmieňuje úpravu rozpočtu v nasledovných 
položkách: 

- položka C: Služby – slinné PCR testy – suma 319,20 eur, presunúť napríklad 
v rámci rovnakej položky C: Služby – Výcviky a vzdelávanie a Pitný režim. 
 

Grantová komisia sa tiež zhodla, že z dôvodu málo špecifikovaného opisu jednotlivých 
položiek aktivít a výdavkov, je potrebná konzultácia s odborným garantom výzvy 
(zamestnancom sekcie sociálnych vecí).  
Túto konzultáciu grantová komisia určila ako podmienku schválenia projektu v plnej 
výške.    
 
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA schváliť žiadosť v plnej výške 
s podmienkou úpravy rozpočtových položiek a s podmienkou konzultácie 
s odborným garantom grantovej výzvy. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

7. OZ Vagus 
Prevencia a ukončovanie 
bezdomovectva - 
MEDZIMESTO 

29 989,92 
eur 

29 989,92 
eur 

 
Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je ukončovanie bezdomovectva 
prostredníctvom poskytovania dočasného bezpečného bývania spolu s odborným 
sociálnym poradenstvom. Vďaka pomáhajúcemu vzťahu a podpore sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok MEDZIMIESTA dokážu klienti a klientky programu prekonať 
problémy, ktoré by inak považovali za neriešiteľné. Sekundárnym cieľom je 
predchádzanie bezdomovectvu ďalších ľudí formou prevencie a spolupráce s vybranými 
subjektmi samosprávy aj štátnej správy. Projekt nie je nastavený nízkoprahovo, čo je 
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však z dôvodu efektívnosti projektu pochopiteľné, kvôli výberovému procesu, ktorý sa 
realizuje v rámci projektu, budú z neho môcť čerpať najväčšie výhody pravdepodobne 
existujúci a dlhodobejší klienti. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 146 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 207 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 353 (z max počtu 360) 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Projekt bol hodnotiteľmi grantovej výzvy vyhodnotený ako veľmi dobrý. 
Ide o projekt organizácie, ktorá je jedna z vlajkových lodí v rámci organizácii 
pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave. Je kvalitne a odborne spracovaný, 
aktivity a ciele projektu plne korešpondujú s  cieľmi výzvy. Jeho pozitívny vplyv na 
riešenie situácie ľudí bez domova je nespochybniteľný. 
Integračné zameranie programov je prínosom tak pre existenčne ohrozené skupiny 
obyvateľov ako aj pre mestské spoločenstvo. Projekt svojimi aktivitami reaguje aj na 
chýbajúce služby zo strany mesta či štátu. 
Aktivity projektu sú zamerané na poskytovanie služieb pre ľudí bez domova, zapojenie 
širšej komunity pre realizáciu aktivít nie je kľúčové. Organizácia však prirodzene 
realizuje aktivity pre dobrovoľníkov, zapojenie širšej komunity je preto možné 
predpokladať. Prepája verejný, súkromný aj neziskový sektor. 
Projekt je hospodárny - výška rozpočtu v súvislosti s hodnotami stanovených 
ukazovateľov sa v porovnaní s inými žiadateľmi môže zdať nad mieru efektívna, čo 
môže iných žiadateľov znevýhodniť. Je však potrebné si všimnúť, že príspevok tvorí 
cca 20% celého rozpočtu. 
Mediálny plán je dobre nastavený a prepracovaný s komplexnými výstupmi. 
 
 
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA žiadosť schváliť v plnej výške. 
 
 

P. č.  Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

8. Návrat, o.z. 
Pevná strecha nad hlavou – 
sociálne podpora rodinám v 
ohrození 

17 288,46 
eur 

17 288,46 
eur 

Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu: Včasným odborným poradenstvom a sprevádzaním pomôcť 
predísť strate bývania rodinám, ktoré: 

- sa stali neplatičmi a bývajú v nájomnom byte Magistrátu BA 
- bývajú na ubytovni Kopčany posledný rok, alebo majú problémy s dodržiavaním 

pravidiel bývania na ubytovni 
- sú alebo budú zaradené do projektu Dostupného bývania so sociálnou 

podporou - čelia výzve presídlenia sa do novej formy bývania/inej komunity 
Prispieť k vytváraniu štandardov na úrovni Magistrátu BA v práci s neplatiacimi 
domácnosťami. 
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Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 141 (z max počtu 150) 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 201 (z max počtu 210) 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 342 (z max počtu 360) 

Komentár hodnotiacej komisie:  
Projekt bol hodnotiteľmi grantovej výzvy vyhodnotený ako veľmi dobrý. 
Aktivity projektu sú dobre premyslené, odskúšané a jednoznačne prispievajú k 
stabilizácii životných podmienok rodín s deťmi.  
Projekt umožňuje klientom a klientkam efektívne a aktívne sa podieľať na riešení 
vlastnej situácie.  
Projektové aktivity pomáhajú riešiť situáciu rodín ohrozených stratou bývania a tým aj 
vyňatím detí z rodiny, sú založené na partnerskej spolupráci s verejným sektorom a 
prispievajú k dobrej praxi sociálnej politiky mesta. 
V projekte ide o individuálnu prácu s jednotlivými rodinami v ohrození, zapojenie širšej 
komunity nie je pre realizáciu aktivít nevyhnutné. Projekt počíta aj so spoluprácou 
s Mestskou ubytovňou Kopčany. 
Projekt je nastavený hospodárne čo je možné vidieť aj vďaka detailne popísanému 
rozpočtu. 
Mediálny plán projektu využíva dostupné komunikačné prostriedky. 
 
Grantová komisia sa zhodla a odporúča i podmieňuje úpravu rozpočtu v nasledovných 
položkách: 

- položka B: Pohonné hmoty – suma 108 eur, presunúť napríklad na položku C: 
Služby alebo na položku D: Materiál alebo na položku E: Komunikačné náklady. 

- Položka C: Služby – Vedenie bankového účtu – suma 64,80 eur, presunúť na iný 
výdavok v rámci rovnakej položky C: Služby alebo položky D: Materiál alebo 
položky E: Komunikačné náklady. 
 

Grantová komisia sa tiež zhodla, že je potrebná konzultácia s odborným garantom 
výzvy (zamestnancom sekcie sociálnych vecí).  
Túto konzultáciu grantová komisia určila ako podmienku schválenia projektu v plnej 
výške.    
 
Grantová komisia odporúča orgánom HMBA schváliť žiadosť v plnej výške 
s podmienkou úpravy rozpočtových položiek a s podmienkou konzultácie 
s odborným garantom grantovej výzvy. 
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Príloha č. 1 
 

Prezenčná listina  
z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o dotáciu 

v grantovej výzve „Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova“ z rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2022  

zo dňa 22.3.2022 
 
Prítomní/é: 
Námestníčka primátora pre sociálnu oblasť: 

• Lenka Antalová Plavuchová 
 
Starostka MČ Ružinov, členka Komisie sociálnych vecí a rozvoja bývania, 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva Bratislava: 

• Dana Čahojová 
 
Zástupkyňa vedenie sekcie sociálnych vecí: 

• Tatiana Sedláková 
 
Garantka grantovej výzvy zastupujúca gestora programu:  

• Laura Kovácsová 
 
Členovia a členky komisie:  

• Zuzana Kusá 
• Zuzana Polačková 

 
Tajomníčka grantovej výzvy a komisie:  

• Jana Hojsíková 
 

Nezávislá pozorovateľka z radov verejnosti:  
•  Monika Ďurkovičová 

 
 
 

 

  



 

53 

 

Príloha č. 4 

 
Zápisnica z rokovania grantovej komisie pre vyhodnocovanie žiadostí                 

o dotáciu v grantovej výzve „Bratislava pre všetkých - podpora 
medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek  

v Bratislave 2022“ z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v roku 2022 zo dňa 21.3.2022 

2.  kolo hodnotenia žiadostí o dotáciu 
 

Zloženie grantovej komisie:  

Predseda komisie: Ingrid Tomešová 

Členovia a členky komisie: 

oblasť grantovej výzvy 
___________________________________ 
členovia a členky grantovej komisie 

Podpora medzigeneračnej solidarity a 
zvyšovania kvality života seniorov a 
senioriek v Bratislave  

Zástupca odbornej verejnosti 1 Oľga Reptová 

Zástupca odbornej verejnosti 2 Ľubica Vyberalová 

Zástupca odbornej verejnosti 3 Juraj Jando 

Zástupca KSVZRB, ktorý je poslancom MsZ Jakub Vallo 

Námestníčka primátora pre sociálnu oblasť Lenka Antalová Plavuchová 

Zástupca vedenia SSV Dušana Kurillová 

Zástupca odborného útvaru gestora (SSV) Ingrid Tomešová 

 
Tajomníčka komisie: Veronika Špániková (zamestnanec/kyňa Sekcie sociálnych 
vecí)  

Prítomní: 

Zástupca odbornej verejnosti 1 Oľga Reptová 

Zástupca odbornej verejnosti 2 Ľubica Vyberalová 

Zástupca odbornej verejnosti 3 Juraj Jando 

Zástupca KSVZRB, ktorý je poslancom MsZ Jakub Vallo 

Zástupca vedenia SSV Dušana Kurillová 

Zástupca odborného útvaru gestora (SSV) Ingrid Tomešová 

 
Zo 7 členov grantovej komisie bolo prítomných 6. Komisia bola 
uznášaniaschopná, pretože na zasadnutí boli prítomné 2/3 jej členov a členiek. 
Grantová komisia si spomedzi seba jednohlasne zvolila predsedníčku Ingrid 
Tomešovú, ktorá viedla zasadnutie komisie.  
 
Prezenčná listina je priložená ako príloha č. 1. 
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Členovia a členky komisie sa uzniesli, že nemajú vedomosť o konflikte záujmov 
vo vzťahu k žiadateľom, ktorý by im podľa Etických pravidiel a prevencie konfliktu 
záujmov pri prijímaní rozhodnutí o poskytnutí dotácie z grantového programu 
„Bratislava pre všetkých“ znemožnil byť členom/členkou komisie. Čestné 
vyhlásenia členov a členiek komisie tvoria prílohu č. 2 

Zasadnutia sa v súlade s § 12 Štatútu grantového programu Bratislava pre 
všetkých zúčastnila pozorovateľka hodnotiaceho procesu – Eva Cibáková. 
Pozorovateľka vyhlásila, že nie je v konflikte záujmov so subjektami 
predkladajúcimi žiadosti o podporu v danej výzve. 

Do výzvy bolo registrovaných 26 žiadateľov, počet podaných žiadostí 25. 

Číslo žiadosti 
v e-grante Názov predkladateľa Žiadosť 

Požadova
ná suma 

1 Mosty pomoci o.z. Mosty + 
6 350,80  

€ 

2 Centrum rodiny, n.o. So šedinami rátame 
3 320,00  

€ 

3 MEDZIGENERÁCIA o.z. 
Zážitkové trénovanie pamäti 
pre seniorov 

2 448,00  
€ 

4 
Soroptimist International Club 
Bratislava o.z. MY VÁM VY NÁM 

3 065,00  
€ 

5 Divadlo SELAVI Ružinov, o.z. Seniori hrajú pre seniorov 
3 114,00  

€ 

6 
Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska o.z. 

Zlepšenie digitálnych 
zručností seniorov II 

2 690,00  
€ 

7 POZITÍVUM V NÁS o.z. 
Chytrá hlavička - tréning 
pamäti 

3 300,00  
€ 

8 Občasné zoskupenie o.z. Spoločnými silami 
1 845,00  

€ 

9 Moje šťastné dieťa, o. z. 
Zážitkový interaktívny 
program "Som tu pre Teba" 

5 000,00  
€ 

10 R.O.K, o.z. Tradičné remeslá pre seniorov 
3 320,00  

€ 

11 -------------------------------------- ------------------------------------- -------- 

12 ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z. Smiech nepozná vek 
3 320,00  

€ 

13 

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska Bratislava IV – 
Dúbravka Objavuj svoje hodnoty 

2 934,80  
€ 

14 
Jednota dôchodcov Slovenska 
Základná organizácia Rača  Žijeme v Rači 

1 702,50  
€ 

15 Seniori v pohybe o.z. 
"Škola života - inakosť spája 
generácie" 

9 900,00  
€ 

16 
Spolok sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku o.z. Bezpečná jeseň života 

2 070,00  
€ 
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17 

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska, Bratislava - 
Karlova Ves  

Aktívne starnutie a kvalita 
života seniorov a senioriek v 
KV 

2 435,00  
€ 

18 U3V KLUB EKONÓM o.z. 
Tešiť sa zo života aj v 
seniorskom veku II 

3 375,00  
€ 

19 Aktívna jeseň života o.z. DEŇ RUSOVSKÝCH SENIOROV 
1 650,00  

€ 

20 
Univerzita Komenského v Bratislave, 
Centrum ďalšieho vzdelávania 

Moja Bratislava - dejiny a 
pamiatky 

7 300,00  
€ 

21 Centrum MEMORY n.o. Život v spomienkach 
3 289,00  

€ 

22 STÁLE DOBRÍ n.o. Študenti- seniorom 
4 549,44  

€ 

23 Občianske združenie SAMARIA Samaria - miesto pre všetkých 
2 103,90  

€ 

24 L O J Z O o.z. 
Teplákový bál a 40. výročie 
skupiny LOJZO 

5 567,82  
€ 

25 Klub LUNA Senior Friendly, o.z. Spolu a Naplno 
2 623,07  

€ 

26 MELODY o.z. 
Galéria pre seniorov a 
seniorky 

1 400,00  
€ 

SPOLU:          88 673,33 € 
Pozn.  
V tabuľke sú uvedené čísla žiadostí, tak ako ich zaevidoval systém e-grant.  
Žiadosť č. 11 bola rozpracovaná a nebola odoslaná. 
 
Žiadosť o dotáciu žiadateľa ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z. nesplnila 
podmienky výzvy a podľa ustanovení štatútu grantového programu Bratislava 
pre všetkých bola vyradená z posudzovania grantovou komisiou. 

Z toho  vyplýva, že z 25 podaných žiadostí o dotáciu, 24 žiadostí  vyhovelo 
formálnemu posúdeniu a  komisia v prvom kole odborne  hodnotila 24 žiadostí.  

Celková vyčlenená suma pre grantový výzvu Podpora medzigeneračnej 
solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022 
v grantovom programe „Bratislava pre všetkých“ bola  70 000,00 eur. 

Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa vo výzve uchádzali o podporu 
bola 88 673,33 eur. 

Celková požadovaná suma subjektmi, ktorých žiadosti vyhoveli formálnemu 
posúdeniu a ich žiadosti boli zaradené do odborného hodnotenia bola 
85 353,33 eur. 

Žiadosť je v prvom kole vyhodnotená ako úspešná a odporúčaná do druhého 
kola hodnotenia pokiaľ v rámci celkového hodnotenia dosiahne 70 % a viac z 
maximálneho bodového hodnotenia prideleného členmi komisie, ktorí projekt 
hodnotia.  
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Po 1. kole hodnotenia 3 projekty nedosiahli hranicu 70 % z maximálneho 
možného bodového hodnotenia prideleného členmi komisie, ktorí projekt 
hodnotili, a teda neboli  odporúčané do 2. kola hodnotiaceho procesu. 

Išlo o projekty žiadateľov:  

• R.O.K, o.z. 
• Občianske združenie SAMARIA 
• L O J Z O   o.z. 

 
Do 2. kola hodnotiaceho procesu bolo odporúčaných 21 žiadostí. 
Celková požadovaná suma subjektmi, ktoré sa v 2. kole hodnotenia uchádzali 
o podporu je 74 361,61 eur. 

Číslo 
žiadosti 
v e-
grante 

Názov predkladateľa Žiadosť Požadovaná 
suma 

1 Mosty pomoci o.z. Mosty + 6 350,80  € 

2 Centrum rodiny, n.o. So šedinami rátame 3 320,00  € 

3 MEDZIGENERÁCIA o.z. Zážitkové trénovanie pamäti 
pre seniorov 

2 448,00  € 

4 Soroptimist International Club 
Bratislava o.z. 

MY VÁM VY NÁM 3 065,00  € 

5 Divadlo SELAVI Ružinov, o.z. Seniori hrajú pre seniorov 3 114,00  € 

6 Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska o.z. 

Zlepšenie digitálnych zručností 
seniorov II 

2 690,00  € 

7 POZITÍVUM V NÁS o.z. Chytrá hlavička - tréning pamäti 3 300,00  € 

8 Občasné zoskupenie o.z. Spoločnými silami 1 845,00  € 

9 Moje šťastné dieťa, o. z. Zážitkový interaktívny program 
"Som tu pre Teba" 

5 000,00  € 

13 Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska Bratislava IV – 
Dúbravka 

Objavuj svoje hodnoty 2 934,80  € 

14 Jednota dôchodcov Slovenska 
Základná organizácia Rača 

Žijeme v Rači 1 702,50  € 

15 Seniori v pohybe o.z. "Škola života - inakosť spája 
generácie" 

9 900,00  € 

16 Spolok sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku o.z. 

Bezpečná jeseň života 2 070,00  € 

17 Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska, Bratislava - 
Karlova Ves 

Aktívne starnutie a kvalita 
života seniorov a senioriek v KV 

2 435,00  € 

18 U3V KLUB EKONÓM o.z. Tešiť sa zo života aj v 
seniorskom veku II 

3 375,00  € 

19 Aktívna jeseň života o.z. DEŇ RUSOVSKÝCH SENIOROV 1 650,00  € 

20 Univerzita Komenského v Bratislave 
Centrum ďalšieho vzdelávania 

Moja Bratislava - dejiny a 
pamiatky 

7 300,00  € 
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21 Centrum MEMORY n.o. Život v spomienkach 3 289,00  € 

22 STÁLE DOBRÍ n.o. Študenti- seniorom 4 549,44  € 

25 Klub LUNA Senior Friendly, o.z. Spolu a Naplno 2 623,07  € 

26 MELODY o.z. Galéria pre seniorov a seniorky 1 400,00  € 
           74 361,61 

Vyhodnotenie: 
 
Všeobecná časť : 
Komisia v zložení pre 2. kolo hodnotenia preskúmala žiadosti subjektov 
o poskytnutie dotácie, ktoré postúpili z 1. kola hodnotiaceho procesu. Pri 
posudzovaní žiadostí komisia vyhodnocovala projekty podľa nasledovných 
kritérií:  

1. prínos projektu pre mesto;  
2. zapojenie širšej komunity do realizácie projektu;  
3. celková hospodárnosť projektu a efektívne nakladanie s verejnými 

prostriedkami;  
4. mediálny plán projektu.   

Maximálny možný počet získaných bodov pre projekt v tomto kole hodnotenia 
bol 210. Výsledný počet bodov  pre projekt je súčtom bodov pridelených v 1. a 2. 
kole hodnotenia. 
 
Hodnotitelia mali individuálny prístup do elektronického hodnotiaceho systému 
e-grant, v ktorom udelili predbežné hodnotenie každému projektu. To sprístupnili 
odbornej garantke grantovej výzvy, zástupkyni gestora grantového programu 
pred zasadnutím komisie. Odborná garantka zostavila prehľad predbežných 
výsledkov. Počas rokovania komisia prediskutovala každý predkladaný projekt 
zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť finálne bodové ohodnotenia za 2. kolo 
hodnotenia. 

V súlade s Pravidlami fungovania grantových komisií v rámci grantového 
programu „Bratislava pre všetkých“ je grantová komisia v odôvodnených 
prípadoch oprávnená navrhnúť zmeny v posudzovanom projekte a súvisiacom 
rozpočte, napríklad pozmenenie alebo vylúčenie niektorých aktivít, zníženie 
položiek rozpočtu, ako aj navrhnúť dodatočné podmienky realizácie projektu. 
Všetky zmeny s odôvodnením musia byť zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia 
grantovej komisie.  
 
Grantová komisia vydá odporúčanie mestským orgánom na schválenie alebo 
neschválenie žiadosti, ktorého súčasťou môžu byť aj návrhy na zmeny v žiadosti.  
 
Osobitná časť:  
 
Grantová komisia sa uzniesla na tom, že z 21 prerokovaných žiadostí: 

• odporúča na schválenie: 21 žiadostí o dotáciu  
s nižšie uvedeným  výsledným bodovým ohodnotením 

• neodporúča na schválenie: 0 žiadostí o dotáciu 
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Číslo žiadosti v e-grante Názov subjektu 

Počet 
bodov  

(1. kolo 
hodnotenia) 

Počet 
bodov  

(2. kolo 
hodnotenia) 

Finálny 
počet 
bodov 
(spolu 
za 1. a 

2. kolo) 

2 Centrum rodiny, n.o. 134,00 194,00 328,00 

3 MEDZIGENERÁCIA o.z. 130,00 187,00 317,00 

5 Divadlo SELAVI Ružinov, o.z. 134,00 181,00 315,00 

13 

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska Bratislava IV - 
Dúbravka 135,00 176,00 

311,00 

21 Centrum MEMORY n.o. 135,00 176,00 311,00 

14 
Jednota dôchodcov Slovenska 
Základná organizácia Rača 132,00 178,00 

310,00 

9 Moje šťastné dieťa, o. z. 124,00 183,00 307,00 

16 
Spolok sv. Vincenta de Paul na 
Slovensku o.z. 129,00 178,00 

307,00 

15 Seniori v pohybe o.z. 124,00 176,00 300,00 

18 U3V KLUB EKONÓM o.z. 134,00 165,00 299,00 

25 Klub LUNA Senior Friendly, o.z. 129,00 169,00 298,00 

19 Aktívna jeseň života o.z. 125,00 165,00 290,00 

6 
Združenie kresťanských seniorov 
Slovenska o.z. 121,00 163,00 

284,00 

8 Občasné zoskupenie o.z. 124,00 159,00 283,00 

7 POZITÍVUM V NÁS o.z. 121,00 151,00 272,00 

1 Mosty pomoci o.z. 116,00 151,00 267,00 

20 
Univerzita Komenského v Bratislave, 
Centrum ďalšieho vzdelávania  113,00 153,00 

266,00 

4 
Soroptimist International Club 
Bratislava o.z. 109,00 149,00 

258,00 

17 

Miestna organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska, Bratislava - 
Karlova Ves  112,00 143,00 

255,00 

22 STÁLE DOBRÍ n.o. 107,00 140,00 247,00 

26 MELODY o.z. 119,00 128,00 247,00 

 
 
Na základe uvedeného grantová komisia odporúča orgánom hl. mesta SR 
Bratislavy  schváliť  celkovo  na  menované  projekty  sumu  vo  výške celkovo 
66 389,61 € pre 21 subjektov, pričom finančné prostriedky navrhuje prerozdeliť 
nasledovne: 
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P.č.  
podľa 

 eGrantu 
Názov subjektu  Názov projektu 

Požadovaná 
suma 

Odporúčaná 
suma 

2 Centrum rodiny, n.o. So šedinami rátame 3 320,00 € 3 320,00 € 

3 MEDZIGENERÁCIA o.z. 
Zážitkové trénovanie 
pamäti pre seniorov 

2 448,00 € 2 448,00 € 

5 
Divadlo SELAVI Ružinov, 
o.z. 

Seniori hrajú pre 
seniorov 

3 114,00 € 3 114,00 € 

13 

Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska Bratislava IV - 
Dúbravka  

Objavuj svoje 
hodnoty 

2 934,80 € 2 934,80 € 

21 Centrum MEMORY n.o. Život v spomienkach 3 289,00 € 2 889,00 € 

14 

Jednota dôchodcov 
Slovenska Základná 
organizácia Rača  

Žijeme v Rači 1 702,50 € 1 702,50 € 

9 Moje šťastné dieťa, o. z. 

Zážitkový 
interaktívny program 
"Som tu pre Teba" 

5 000,00 € 5 000,00 € 

16 
Spolok sv. Vincenta de 
Paul na Slovensku o.z. 

Bezpečná jeseň 
života 

2 070,00 € 2 070,00 € 

15 Seniori v pohybe o.z. 

"Škola života - 
inakosť spája 
generácie" 

9 900,00 € 9 560,00 € 

18 U3V KLUB EKONÓM o.z. 
Tešiť sa zo života aj v 
seniorskom veku II 

3 375,00 € 2 835,00 € 

25 
Klub LUNA Senior 
Friendly, o.z. 

Spolu a Naplno 2 623,07 € 2 623,07 € 

19 Aktívna jeseň života o.z. 
DEŇ RUSOVSKÝCH 
SENIOROV 

1 650,00 € 1 290,00 € 

6 
Združenie kresťanských 
seniorov Slovenska o.z. 

Zlepšenie digitálnych 
zručností seniorov II 

2 690,00 € 2 690,00 € 

8 Občasné zoskupenie o.z. Spoločnými silami 1 845,00 € 1 445,00 € 

7 POZITÍVUM V NÁS o.z. 
Chytrá hlavička - 
tréning pamäti 

3 300,00 € 3 300,00 € 

1 Mosty pomoci o.z. Mosty + 6 350,80 € 2 600,80 € 

20 

Univerzita Komenského 
v Bratislave, Centrum 
ďalšieho vzdelávania  

Moja Bratislava - 
dejiny a pamiatky 

7 300,00 € 7 300,00 € 

4 
Soroptimist International 
Club Bratislava o.z. 

MY VÁM VY NÁM 3 065,00 € 2 465,00 € 

17 

Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska, Bratislava - 
Karlova Ves  

Aktívne starnutie a 
kvalita života 
seniorov a senioriek 
v KV 

2 435,00 € 2 345,00 € 
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22 STÁLE DOBRÍ n.o. Študenti- seniorom 4 549,44 € 3 757,44 € 

26 MELODY o.z. 
Galéria pre seniorov 
a seniorky 

1 400,00 € 700,00 € 

SPOLU         74 361,61          66 389,61 
 
Anotácie k projektom 

P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

1 
Mosty pomoci 
o.z. Mosty + 6 350,80 € 2600,80 € 

Termín realizácie: 3.1.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu -  
Jedná sa o komplexnú ponuku zahŕňajúcu aktivity. mobilitu. prevenciu. či 
zastupiteľnosť pri ich realizácií. 
Ponuka bezplatných workshopov a stretnutí pre všetky vekové skupiny v 
priestoroch O.Z. Mosty Pomoci na Fedinovej 6, BA - Petržalka. 
Workshopy a stretnutia. budú podľa zamerania, trvať minimálne 2 hod. Od 
januára, do konca kalendárneho roku, ich plánujeme zrealizovať dvanásť. 
Termíny a zameranie zverejníme na na webe, FB a v našej výlohe. V rámci 
zvyšovania kvality workshopov absolvujú naši členovia kurzy komunikácie so 
seniorom - validácie, či kurzy na zachovanie jemnej motoriky. 
Zabezpečiť nový kancelársky PC a s jeho pomocou a za použitia starších 
zariadení zrealizovať prednášku základnej práce s PC, aplikáciami, internetom 
a sociálnymi sieťami pre seniorov. 
Zakúpením germicidného žiariča zvýšiť bezpečnosť prezenčných prednášok a 
stretnutí. 
Zvýšenie a zachovanie mobility formou bezplatného zapožičania zdravotnej 
pomôcky, ktorá umožní seniorovi zúčastniť sa na rôznych aktivitách. Pre 
zachovanie tejto činnosti potrebujeme príspevok na nájom za skladové 
priestory a obnovu "vozového parku" (vozíky a chodítka). 
V prípade odkázanosti seniora, alebo ZŤP na pomoc inej osoby - spropagovať 
projekt Modrá skrinka. 
Modrú skrinku by sme chceli dostať do povedomia každej domácnosti. kde sa 
takáto osoba nachádza. 
Jedná sa o súhrn informácií , ktoré sú nevyhnutné k zastupiteľnosti 
opatrovateľa. 
Pozrite si prosím video v galérii projektu. 
Na propagáciu a pochopenie Modrej skrinky chceme vyrobiť profi video spoty. 
Modrá skrinka je v súčasnej dobe v príprave k tlači - konzultujeme s grafikom 
finálny vzhľad a cenovú ponuku. 
Ponúkať bezplatné školenia pre rodinných príslušníkov a organizácie (domáca 
opatr. služba, ZSS, atď..), ako maximálne využiť potenciál Modrej skrinky. 
Školenia je možné uskutočniť aj online. 
Naším konečným cieľom je pochopenie života, túžob a snov našich rodičov a 
prarodičov. 
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Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 116 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia: 151 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 267 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Silnou stránkou projektu je jeho kontinuita. Žiadateľ  pokračuje  v aktivitách, 
ktoré boli podporené  z grantového programu aj minulý rok. Projekt sa zaoberá 
podporou seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením a požičiavaním 
pomôcok.  
Slabou stránkou projektu je jeho rozpočet.  
Z celkových nákladov projektu 12 814,80 €   je potrebné odpočítať 5 000,00 € 
v položke mzdy - dobrovoľníci školia bezodplatne, "pro bono" výdavok by  
nevedel žiadateľ v záverečnom zúčtovaní  vyúčtovať:  12 814,80 €  - 5 000,00 
€ =  celkové náklady  projektu by mali byť  7 814,80 €.  
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  
- F. Iné náklady: Podnájom -  krátiť o sumu 3 250,00 €  t.j. znížiť  požadovanú 

sumu  z 4 250,00 €  na 1 000,00 €  

V rozpočte žiadateľ žiada preplatiť podnájom na celý rok v celkovej sume 
4 250,00 €. Výdavky na správu organizácie tj. výdavky na zabezpečenie 
činnosti organizácie nie je možné  považovať za oprávnené, teda aj  podnájom 
priestorov slúžiacich na bežný - celoročný  chod prevádzky. Komisia odporúča 
podporiť z grantového programu  len alikvotnú  časť sumy podnájmu, ktorá sa 
vzťahuje iba na projekt (workshopy a požičovňa pomôcok). 

- E: Komunikačné náklady -  kancelársky stolový  počítač - požadovanú 
sumu 500,00 € krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 
0,00 €  

Nákup kancelárskej výpočtovej techniky  už bol  v minulom roku z grantového  
programu  podporený. 

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

2 
Centrum rodiny, 
n.o. So šedinami rátame 3 320,00 € 3 320,00 € 

Termín realizácie: 1.4.2022 – 31.12.2022 
Stručný popis projektu – Naše komunitné centrum je od svojho vzniku miestom, 
ktoré sa snaží o prepájanie komunity cez voľnočasové, vzdelávacie aktivity, ale 
aj cez vzájomnú pomoc a podporu. 
Hoci naše osobné stretnutia boli za uplynulé roky pod vplyvom pandémie 
v obmedzenej miere, chceme pokračovať ďalej a aj realizáciou predkladaného 
projektu chceme priniesť opätovný život do našej komunity. 
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Aktivitami projektu sa chceme zamerať na skupiny v našej komunite, ktoré 
následky pandémie najviac pociťujú – našich seniorov. Zameriavame sa na dve 
skupiny seniorov: 
 
- starší ľudia, ktorí v projekte vystupujú ako aktívni spolupracovníci, ktorí budú 
pôsobiť ako lektori, vedúci aktivít, dobrovoľníci. Bude to možnosť pre nich 
zúročiť svoje skúsenosti/zručnosti zo života a poslať ich ďalej do komunity. Ide 
o voľnočasové aktivity ako napr. spevácky „krúžok“, pletenie pedigu a iné 
tvorivé činnosti, športové aktivity ako napr. ping pong, umelecké a tvorivé ako 
prednes básničiek, hra na hudobnom nástroji, výroba darčekov a iné. Ďalšie 
aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť sú: práca v záhrade, pomoc pri zbere 
a triedení oblečenia, spracovávanie potravín, nákupy pre odkázaných či 
návštevy v domácnostiach, administratívne práce, poskytnutie rád a ich 
neoceniteľných skúsenosti z praxe pri celkovom fungovaní organizácie, 
realizácia vlastných projektov 
 
- starší ľudia, ktorí v projekte vystupujú ako prijímatelia pomoci – osamelí 
seniori, ktorým poskytujeme pomoc vo forme materiálnej a sociálnej pomoci. 
S imobilnými seniormi sme v kontakte telefonicky alebo osobne cez návštevy 
alebo asistenciu s nákupmi. Takto sa snažíme o to, aby napriek svojmu stavu 
a izolácii boli s niekým v kontakte a pocítili záujem zo strany iných. Súčasťou 
práce je aj podpora k sebestačnosti či nezávislosti do miery, ktorá je napriek ich 
stavu maximálne možná. U mobilných starších ľudí podporujeme ich aktivitu, 
aby vyšli zo svojho prostredia bytov a zažili niečo nové, boli s niekým iným 
v priestoroch nášho centra. Z doterajších skúseností nám vychádza, že 
možnosť „mať kam ísť“ dáva starším ľuďom pocit, že nie sú sami a niekam patria. 
Takto sa snažíme docieliť malými krokmi pozitívne zmeny v prežívaní aj 
náročného pandemického obdobia. 
 
Spoločným menovateľom všetkých našich aktivít bude zapájanie účastníkov 
rôznych vekových kategórií a skupín. Medzigeneračné stretávanie je zdrojom 
dôležitých sociálnych zručností a pomáha v nácviku zdravých spoločenských 
vzťahov. Pre odkázaných seniorov je pomoc zo strany mladších dobrovoľníkov 
častokrát ten jediný „kontakt so svetom“, pri ktorom sa môžu obe strany 
recipročne obohatiť. Realizácia aktivít, na ktorých sa zúčastňujú alebo ktoré 
vedú starší ľudia, môže byť pre mladšiu generáciu možnosťou obohatenia, 
scitlivovania voči starším ľuďom, prekonaním predsudkov ako aj vzorom 
aktívneho života a participácie vo vyššom veku a v neposlednom rade 
získavania cenných informácii a skúsenosti, ktoré sa dajú nadobudnúť len 
dlhším životom. Veríme, že náš projekt bude viesť k prínosu tak pre jednotlivcov 
ako aj pre komunitu 
 
Veľmi si vážime všetkých aktívnych starších ľudí, ktorí už s nami za posledné 
roky spolupracujú a pomáhajú nám v rozvíjaní aktivít a smerovania. Realizáciou 
projektu si ich chceme nielen udržať a poskytovať im naďalej podporu, ale 
podporiť aj aktivizáciu nových členov a starších spolupracovníkov. Dôležitou 
súčasťou projektu bude jednak spolupráca s inými pomáhajúcimi alebo 
podpornými organizáciami či klubmi ako aj oslovenie ďalších ľudí z komunity. 
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Spoluprácu plánujeme rozvíjať so zariadením pre seniorov Domov jesene života, 
Hestia, n.o. ako aj s Domom seniorov Lamač. Spolupráca s Miestnym úradom 
Bratislava – Dúbravka a Miestnymi úradmi Karlova Ves, Lamač a Devínska Nová 
Ves pri propagovaní aktivít či vyhľadávaní osamelých seniorov. Taktiež 
plánujeme zapojiť sa do projektu Co-Age, zameraný na medzigeneračnú 
solidaritu v rámci cezhraničnej spolupráci Slovenska a Rakúska a nadviazať tiež 
spoluprácu s ďalšími mimovládnymi organizáciami. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 134 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:194 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 328 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie bez výhrady 
Silnou stránkou projektu je jeho zameranie na ciele výzvy. Miera zapojenia 
cieľovej skupiny je vysoká – starší ľudia v projekte vystupujú ako aktívni 
spolupracovníci, ktorí budú pôsobiť ako lektori, vedúci aktivít, dobrovoľníci aj 
ako prijímatelia pomoci – osamelí seniori. Komisia považuje za silnú stránku 
projektu  supervíziu zamestnancov aj dobrovoľníkov, zameranie projektu aj na 
návštevy osamelých seniorov v domácnostiach a fakt, že organizácia  pôsobí 
ako komunitné centrum a je otvorená všetkým čo potrebujú pomoc v danej 
lokalite, nielen svojím členom. Komisia považuje za významné, že sa žiadateľ  
plánuje zapojiť do projektu Co-Age, ktorý je  zameraný na medzigeneračnú 
solidaritu v rámci cezhraničnej spolupráce.  

 

P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

3 
MEDZIGENERÁCI

A o.z. 
Zážitkové trénovanie 
pamäti pre seniorov 2 448,00 € 2448,00€ 

Termín realizácie: 1.4.2022 – 23.12.2022 
Stručný popis projektu – Primárnym cieľom nášho projektu je vyvárať zážitkové 
aktivity na kognitívny tréning pre seniorov s ktorými máme skúsenosti, 
rozširovať už existujúce aktivity v oblasti kognitívnej stimulácie a robiť aktívnu 
osvetu v tejto oblasti. 
Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom zážitkových tréningov pamäti, 
ktoré prepájajú klasický tréning pamäti s hudbou a pohybom. 60 minútové 
tréningy budeme realizovať na týždennej báze v období jar – jeseň 2022. Pre 
aktívnych seniorov vo vonkajších priestoroch bratislavských parkov – konkrétne 
park Jama, Medická záhrada a ovocný sad v mestskej časti Petržalka, ktorý je 
pod patronátom samotných seniorov. V týchto priestoroch sme podobné 
aktivity zrealizovali aj v minulosti a pri ich voľbe sme uprednostnili čo najväčšiu 
dostupnosť. Vonkajšie prostredie sme zvolili z dôvodu väčšej bezpečnosti. 
Tréningy sú otvorené pre všetkých bratislavských seniorov, bez rozdielu k ich 
príslušnosti k mestskej časti. Voľne na seba nadväzujú, to znamená, že sa 
senior môže v ktoromkoľvek období plynule pridať. 
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Rovnaké zážitkové trénovanie kognitívnych funkcií chceme priniesť aj pre 
seniorov v DSS, po dohode s konkrétnym zariadením, ideálne rovnako vo 
vonkajších priestoroch zariadení. Pilotné aktivity sme zrealizovali v roku 2021. 
V sumáre plánujeme zrealizovať cca 60 – 70 zážitkových tréningov. 
Prostriedky z projektu chceme využiť najmä na úhradu nákladov na kvalitného 
lektora, ktorý má skúsenosti so seniormi a širokou škálou metodík a na 
zakúpenie pomôcok na dané tréningy. 
V rámci nášho tímu pracujeme na skvalitnení našich zážitkových programov so 
zameraním na kognitívny tréning, ako aj na webovej stránke, ktorá prináša 
seniorom podporné materiály v tejto oblasti. Na pravidelnej báze 3x do týždňa 
prinášame celoročne pracovné listy a úlohy na kognitívny tréning, čím rovnako 
napĺňame ciele projektu – vytvárať materiály na aktivizáciu kognitívnych funkcií 
ako aj osvetovú činnosť v oblasti trénovania pamäti. 
Spolupracujeme aj so samotnými seniormi ako spolutvorcami zadaní a cvičení, 
s kolegami – trénermi pamäti, rovnako ako s proseniorskými organizáciami, 
ktoré nám pomáhajú pri propagácii aktivít a materiálov. Minulý rok sa do našich 
aktivít zapojilo viac ako 400 seniorov. Projekty na aktivizáciu seniorov sme robili 
a robíme počas celej dobe pandémie a budeme v nich pokračovať aj po 
ukončení tohto projektu. Financie na jeho realizáciu máme zabezpečené 
čiastočne z vlastných zdrojov, čo nám umožňuje dlhodobo realizovať aktivity 
pre seniorov. 
Výnimočnosť projektu spočíva v dynamickej realizácii trénovania kognitívnych 
funkcií, kde na rozdiel od klasickej formy – úlohy typu papier, pero vieme zapojiť 
a prepájať naraz ľudí s rôznou úrovňou pamäti. A napriek tomu, že úlohy sú 
v tomto prípade zamerané pohybovo, nejedná sa o fyzicky náročné aktivity, čo 
znamená, že sa do nich opäť môžu zapojiť aj ľudia s určitými pohybovými 
obmedzeniami. 
Čo sa týka prínosu pre mesto, veríme, že ak naučíme starať sa širokú verejnosť 
vrátane našich seniorov o svoju pamäť, predĺžime nielen ich sebestačnosť, ale 
prispejeme aj k zvýšeniu ich 
sebavedomia, či pozitívnemu prístupu k životu, čím znížime náklady na ich 
starostlivosť či už v oblasti fyzického alebo duševného zdravia. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:130 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:187 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 317 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie bez výhrady 
Projekt je pokračovaním aktivít z minulého roka a týka sa trénovanie pamäti  
a kognitívnych funkcií u seniorov. Silnou stránkou projektu je jeho zameranie na 
ciele výzvy ako aj miera pozitívneho vplyvu vo vzťahu k cieľovej skupine -  
realizácia v rôznych častiach mesta, v DSS alebo v denných centrách, 
kvalifikovanosť projektového tímu a skúsenosti, ako aj vytvorenie online 
materiálov na trénovanie pamäti, ktoré budú dostupné na web stránke 
žiadateľa.  
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P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

4 
Soroptimist 
International Club 
Bratislava, o.z. 

MY VÁM VY NÁM 3 065,00 € 2465,00€ 

Termín realizácie: 27.6.2022 – 31.10.2022 
Stručný popis projektu – Soroptimist Club Bratislava (ďalej SI klub Bratislava) 
svojimi vlastnými kapacitami chce nadviazať na projekt realizovaný 
v predchádzajúcich rokoch, kedy sa vytvorili vzťahy so seniorskými 
zariadeniami Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej ul., Seniorcentrum 
Staré Mesto na Podjavorinskej ul. Členky klubu pripravili sériu prednášok na 
rôzne témy dotýkajúcich sa života a záujmov seniorov v týchto zariadeniach ( 
z oblasti zdravotníctva, kultúry, práva pod.). Prednášky boli spojené aj so 
spoločenskou časťou ( diskusie členiek klubu so seniormi, občerstvenie). Tento 
projekt bol veľmi pozitívne hodnotený zo strany seniorov, ako aj manažmentu 
zariadení. Ukončenie spolupráce bolo kvôli epidemiologickým opatreniam. 
Nakoľko sa očakávajú epidemiologické uvoľnenia , preto SI klub Bratislava hodlá 
obnoviť tieto aktivity. Orientovali by sme sa opäť na zariadenia DSS Sklenárova, 
Podjavorinská a Podbrezovská . 
Koncepciu podujatia pod názvom MY VÁM VY NÁM ,ako aj organizačné 
zabezpečenie pripravia členky klubu vlastnými kapacitami, využitím skúseností 
z obdobných podujatí. Financie z dotácie sa použijú na nevyhnutné náklady 
spojené s podujatiami . 
Vytvoríme koncept podujatí so športovými, kultúrnymi, kognitívnymi aktivitami. 
Celkove budú 3 podujatia pre 3 seniorské zariadenia (Sklenárová, 
Podjavorinská a Podbrezovska ul.). 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 109 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:149 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 258 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Silnou stránkou projektu je miera pozitívneho vplyvu vo vzťahu k cieľovej 
skupine - projekt na aktivizáciu seniorov v zariadeniach pre seniorov, ako aj 
fakt, že súčasťou podujatí budú medzigeneračné stretnutia.  Členskú základňu  
žiadateľa tvoria členky klubu, z ktorých  viac ako polovica je v seniorskom veku. 
Členky klubu budú zabezpečovať koncepciu, plán a program podujatí. Slabou 
stránkou projektu je absencia konkrétnejšieho časového harmonogramu.  
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- F: Iné náklady - mediálny plán-krátiť o sumu 600,00 € t.j. znížiť  
požadovanú sumu zo 700,00 € na 100,00 €  

Nie je jasne definovaná  opodstatnenosť  tejto položky,  komisii sa daná suma 
javí ako nadhodnotená, preto  neodporúča podporiť preplatenie tejto položky  
v plnej výške z  grantového programu.  



 

66 

 

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

5 Divadlo SELAVI 
Ružinov, o.z. 

Seniori hrajú pre 
seniorov 

3 114,00 € 3 114,00 € 

Termín realizácie: 1.7.2022 - 30.12.2022 
Stručný popis projektu - - Výzva/oblasť 1: 
Zámerom projektu je vlastným príkladom priviesť k aktivitám seniorov k 
vlastnému rozhodnutiu venovať sa novým záujmom (recitácia, spev, 
divadelníctvo...). V pripravovanej hre dotvoríme priestor, do ktorého bude 
môcť - po krátkej príprave - vstúpiť aj nečlen súboru. 
- Naše Občianske združenie, tvoriace divadelný súbor nie je uzavretým 
kolektívom seniorov, ale priestorom, do ktorého chceme otvárať dvere aj iným 
vekovým kategóriám. Začíname účasťou našich rodinných príslušníkov (deti a 
vnúčatá) v jednotlivých programoch. Získavané skúsenosti práce s nimi, 
budeme postupne rozširovať na prípravu programov v DSS, v kluboch a 
centrách pre seniorov. Vťahovaním samotných seniorov a ich deti a vnúčat 
(recitáciou, spev, hra na hudobnom nástroji...) k posilňovaniu ich vlastných 
medzigeneračných vzťahov. 
- Po skúsenostiach zo Seniorcentra v Bratislave na Podjavorinskej ul., bude po 
súhlase vedenia seniorského zariadenia, novou formou programu, účasť 
domácich, na to vhodných, psov. 
- Výzva/oblasť 3: 
S ohľadom na našu nedostatočnú predchádzajúcu prípravu a snahu skvalitniť 
herecké schopnosti súboru, pripravíme workshop s profesionálnymi lektormi. 
Dôraz v nich chceme klásť na hlasový a pohybový prejav, tvorba vlastných hier 
a pásiem, ich režijné vedenie a scénografiu. Po predchádzajúcich zisteniach 
(Divadelný ústav, hodnotenie odbornej komisie na Divadelných konfrontáciách, 
v Národnom osvetovom centre...) predpokladáme, že workshop by mal mať 
aspoň 40 hodín s dôrazom na hereckú tvorbu. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:134 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:181 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 315 

Komentár grantovej komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie  bez výhrady 
Silnou  stránkou  projektu je miera zapojenia cieľovej skupiny, tak ako už vyplýva 
zo samotného názvu projektu „Seniori hrajú pre seniorov“. Seniori pripravia 
naštudovanie divadelnej hry, ktorá sa bude zaoberať medzigeneračnými 
vzťahmi, zapoja sa do  procesu prípravy kostýmov.  
Pozitívne boli hodnotené aj workshopy na vzdelávanie hercov, sociálno-
spoločenský rozmer projektu,  prezentovanie tvorby v DSS  a zároveň aktívne 
zapojenie klientov v DSS, členov klubov a centier pre seniorov. Opraviť preklep  
v rozpočte  prenájom „označovacieho zariadenia“ na „ozvučovacieho 
zariadenia“. 
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P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

6 

Združenie 
kresťanských 
seniorov 
Slovenska, o.z. 

Zlepšenie 
digitálnych 
zručností seniorov II 

2 690,00 € 2690,00 € 

Termín realizácie: 15.5.2022 - 30.9.2022 
Stručný popis projektu - Zlepšiť situáciu seniorov v používaní digitálnych 
technológií chceme dosiahnuť pomocou vzdelávacích aktivít, kurzov a 
individuálnych konzultácií. Chceme nadviazať na úspešne realizované IT kurzy 
z minulého roku. 
Kurzy budú v rozsahu 1, resp. 2 dni, každý deň maximálne 4-5 hodín. Kurzy sa 
uskutočnia formou interaktívnej výučby, pričom každý účastník si prinesie svoj 
vlastný PC, Tablet, resp. Smartphone. Školenia budú prebiehať v malých 
skupinách maximálne 6-8 ľudí, aby sa zabezpečil individuálny prístup. 
V rámci kurzov bude podľa potreby vyhradený čas na individuálne konzultácie. 
Celkom zrealizujeme 15 dní kurzov a vyškolí sa v nich cca 60 seniorov, ktorí 
budú získane vedomosti prenášať ďalej. 
V navrhovanom projekte sme sa zamerali na zlepšenie digitálnych zručností 
seniorov v nasledovných oblastiach: 
Digitálne zručnosti a online komunikácia (2 dni) 
• Technické prostriedky, Operačný systém, Technické možnosti pripojenia 
• Internetový prehliadač, Aplikácie 
• Všeobecné princípy on-line komunikácie a praktické použitie v prostredí 
Google Meet 
• Multimédia, Cloud úložiská 
• Dvojstupňová ochrana Google účtu a Antivírus 
OS Android a práca so smartfónmi (1 deň) 
• Základné nastavenia, OS Android a jeho verzie 
• Všetky možnosti pripojenia sa na internet pomocou nášho zariadenia 
• Prepojenie s ďalšími zariadeniami 
• Inštalácia aplikácií / Google Play 
• Cloud úložiská, Gmail 
• Google aplikácie, aplikácie na komunikáciu, Bankové aplikácie 
• Ochrana zariadenia 
Program kurzov, časový rozsah a prostredie učební bude prispôsobený cieľovej 
skupine. Vzhľadom na to, že účastníkmi kurzov budú aj ľudia so zdravotným 
postihnutím, všetky priestory musia byť bezbariérové 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:121 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:163 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 284 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie  bez výhrady 
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Projekt nadväzuje na úspešne realizovaný projekt v minulom roku. Záujem 
seniorov o IT kurzy  bol veľký. Silnou stránkou projektu  je miera pozitívneho 
vplyvu na cieľovú  skupinu - posilňovanie digitálnych zručností seniorov.  
Komisia vyzdvihla, že  žiadatelia  pamätajú v projekte aj na bezbariérovosť 
priestorov, kde sa majú aktivity realizovať. Pozitívum je, že účastníci sa môžu 
vzdelávať na vlastných smartfónoch, tabletoch a počítačoch. Dobre napísaný 
projekt. 

 

P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

7 
POZITÍVUM 
V NÁS,o.z. 

Chytrá hlavička - 
tréning pamäti 3 300,00 € 

3300,00€ 

Termín realizácie: 1.2.2022 - 30.12.2022 
Stručný popis projektu - Projekt CHYTRÁ HLAVIČKA - Tréning pamäti 
 
Podnetom na vypracovanie projektu „CHYTRÁ HLAVIČKA - Tréning pamäti“, 
ktorým sa uchádzame o dotáciu z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
boli slová lektorky z Centra MEMORY n. o., ktorá nás na poslednej prednáške 
„Ukážky tréningov pamäti“ ktorá sa konala v rámci projektu Akadémia zdravia 
pre seniorov v roku 2021 upozornila, že len krížovky nestačia ak si chceme 
udržať mozog a jeho funkcie v dobrej kondícii. Predstavila aj pracovné zošity 
vydané Centrom MEMORY n. o., zamerané na cvičenia venované posilňovaniu 
kognitívnych funkcií mozgu, ktoré budeme vo veľkej miere využívať v 
pripravovanom projekte pri zadaní úloh študentom. Mnohé z týchto cvičení 
budú pre nás námetom pri tvorbe vlastných cvičení. Študenti budú aktívne 
zapájaní do riešení úloh priamo na tréningu, pričom bude tréning doplnený aj o 
predstavenia pravidiel novej menej známej spoločenskej hry dvojicou 
študentov-seniorov, ktorí o to prejavia záujem. 
Projekt je určený: pre všetkých záujemcov 50 + 
Začiatok projektu: 1. február 2022 
Koniec projektu: 30. december 2022 
Počet tréningov pamäti: 10 
Termíny konania tréningov: raz mesačne (1. piatok v mesiaci) 
Trvanie tréningu s osobnou účasťou: 120 – 180 minút 
Odborný garant projektu: PaedDr. Mária Čunderlíková, dlhoročná trénerka 
pamäti 
Zapojenie do projektu je možné podľa výberu študenta: 
a) korešpondenčnou formou počas celého projektu, pre zdravotne 
znevýhodnených, obávajúcich sa pandémie a študentov z iných mestských 
častí (máme prihlásených študentov aj z 1 Dúbravka, 1 Ružinov, 1 Lamač, 1 
Karlová Ves) pre ktorých je osobná účasť občas problematická 
b) s osobnou účasťou na tréningoch v čase, keď to pandemické opatrenia 
umožnia a korešpondenčnou formou v čase zavedenia sprísnených 
pandemických opatrení 
 
V prípade konania tréningu pamäti s osobnou účasťou budú študenti aktívne 
zapájaní do riešení úloh priamo na tréningu, pričom bude tréning doplnený aj o 
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predstavenia pravidiel novej menej známej spoločenskej hry dvojicou 
študentov-seniorov, ktorí o to prejavia záujem (vopred pripraví koordinátorka 
projektu s dvojicou študentov). 
 
V prípade konania tréningu pamäti korešpondenčnou formou budú zadania 
úloh zasielané (doručované): 
- všetkým študentom počas pandemických opatrení ktoré neumožnia 
organizovanie tréningov pamäti s osobnou účasťou, 
 
- študentom, ktorí budú mať záujem o korešpondenčnú formu štúdia počas 
celého projektu, napr. zdravotne znevýhodneným študentom, alebo 
študentom z inej mestskej časti Bratislavy ako je Záhorská Bystrica (Lamač, 
Ružinov, Karlová Ves, Devínska Nová Ves,..) 
 
- študentom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť konkrétneho tréningu pamäti 
osobne napr. z aktuálnych zdravotných komplikácií, alebo časových dôvodov 
a požiadajú o zaslanie zadania mailom alebo telefonicky. 
 
Správne riešenia jednotlivých zadaní, úloh pre študentov, ktorí sa zapoja do 
projektu korešpondenčnou formou, budú zverejňované podľa harmonogramu 
na www.pozitivumvnas.sk. 
 
Tréningy budú mať preventívny a aktivačný program pre kognitívne 
(poznávacie) funkcií mozgu. Budú obsahovať cvičenia zamerané na posilnenie 
krátkodobej a dlhodobej pamäti, pozornosti, logického myslenia, orientácie, 
reči. 
 
Konkrétne, každý z 10 tréningov pamäti bude pozostávať z riešenia krížovky, 
sudoku, alebo osemsmerovky (podľa výberu študenta) a 5 cvičení 
vypracovaných podľa námetov z pracovných zošitov, ktoré vydalo Centrum 
MEMORY n.o. Preferovať budeme cvičenia, využiteľné v praktickom 
každodennom živote študentov. 
Odborným garantom projektu bude PaedDr. Mária Čunderlíková, liečebná 
pedagogička, trénerka pamäti s dlhoročnou praxou v oblasti kognitívnych 
tréningov. 
 
Tréningy pamäti by mali byť inšpiráciou a motiváciou pre študentov, aby 
pokračovali a vyhľadávali aktivít a cvičení zameraných na udržanie mozgu a 
jeho funkcii v dobrej kondícii, aj po ukončení projektu. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia: 121 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:151 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 272 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie bez výhrady 
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Projekt je zameraný na ciele výzvy. Silnou stránku projektu je kvalifikovanosť 
projektového tímu, a to spolupráca s Centrom Memory, ako aj osoba odbornej 
garantky (liečebná pedagogička, trénerka pamäti s dlhoročnou praxou v oblasti 
kognitívnych tréningov). Opis konkrétnych aktivít projektu  je podrobne 
vypracovaný, obsahuje presný harmonogram, a tak súlad a reálnosť 
projektových aktivít so zameraním projektu je  tiež jednou zo silných stránok 
projektu. 

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

8 
Občasné 
zoskupenie, o.z. Spoločnými silami 1 845,00 € 1 445,00 € 

Termín realizácie: 1.7.2022 – 30.9.2022 
Stručný popis projektu – Obsahom projektu je séria desiatich workshopov 
s rozmanitým, komunitným či kreatívnym programom. Workshopy sa budú 
konať počas piatich týždňov na prelome augusta a septembra 2022 a budú 
organizované členmi a členkami Občasného zoskupenia pre desať až dvanásť 
seniorov a senioriek. Pre cieľovú skupinu predstavuje projekt predovšetkým 
spestrenie a spoločenské obohatenie ich každodenného programu a zároveň 
poskytuje príležitosť prepájať medzigeneračné záujmy, skúsenosti 
a perspektívy. K spolupráci sa chystáme osloviť primárne zariadenia pre 
seniorov Dom tretieho veku alebo Archa. 
 
Jednotlivé aktivity sú nastavené pokiaľ možno nízkoprahovo a pritom tak, že 
predpokladajú aktívnu účasť seniorov a senioriek. Taktiež v nich ponechávame 
priestor na doplnenie ich tematickej a obsahovej náplne podľa konkrétnych 
potrieb danej skupiny. Každý workshop sa otvára úvodnou diskusiou na tému 
spojenú s danou aktivitou a jej predstavením. Obdobne sa jednotlivé workshopy 
uzatvárajú spoločnou reflexiou, pri ktorej sú účastníci a účastníčky vyzvané, 
vzťahujúc sa k téme daného workshopu, formulovať svoje predstavy ideálnej 
kultúrnej inštitúcie. Jednotiacou témou všetkých workshopov je totiž spoločné 
hľadanie takých kultúrnych a komunitných aktivít a inštitucionalizovaných 
foriem spolupatričnosti, ktoré podporujú vzájomné porozumenie a ocenenie 
naprieč generáciami. 
 
V prvom rade by sme takto účastníkom a účastníčkam workshopov radi ukázali, 
že majú čo povedať aj k témam, ktoré sa navonok týkajú iba mladých, a tým 
v nich upevňovali pocit docenenia a motivovali ich k záujmu o ďalšiu interakciu 
s mladšími ročníkmi. V druhom rade by spätná väzba účastníkov a účastníčok 
ako i získané skúsenosti slúžili ako podklad k ďalšej kultúrnej, osvetovej 
a komunitnej činnosti kolektívu. Tento zámer sleduje aj dramaturgia 
workshopov, náplň ktorých sa v priebehu série vyvíja od bežných komunitných 
aktivít, smerom k aktivitám prepájajúcim ich životnú skúsenosť so životnou 
skúsenosťou mladých ľudí. 
 
Na prvých dvoch workshopoch sa účastníci zoznámia s lektorkami popri tom, 
ako sa od nich tie budú učiť jednoduché prvky bežných domácich aktivít 
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(domáce či ručné práce, ale i napr. spoločenské hry.) Radi by sme totiž obnovili 
ich dôveru v to, že aj dnešným mladým majú čo ponúknuť a že tí s nimi radi budú 
tráviť čas v zmysluplných aktivitách. 
Druhá dvojica workshopov využije oddychové herecké hry a cvičenia na to, aby 
obe generácie dostali príležitosť pochopiť, čo sa môže skrývať za vonkajšími 
reakciami opačnej vekovej skupiny. Cieľom je osvojenie si perspektívy druhej 
strany v hereckom predvádzaní situácii a ich reflexii. 
Počas piateho a šiesteho workshopu sa pokúsime prekonať bariéry vo vzťahu 
seniorov a senioriek k najnovším technológiám a zároveň ich motivovať 
k záujmu o svet mladších generácií – na konkrétnych príkladoch virtuálnej 
reality a umelej inteligencie s užívateľsky priateľským interfaceom. 
Témou nasledujúcich dvoch workshopov bude hudba ako výraz identity 
rozličných, vekovo určených, komunít. Účastníci a účastníčky budú vedené 
k pokusu o vytvorenie vlastných skladieb za použitia hravých produkčných 
programov. Nájdeme hudbu medzigeneračnej solidarity? 
Záverečný pár workshopov venujeme kreatívnemu písaniu. Účastníkov 
a účastníčky požiadame, aby nám prostredníctvom písania sprostredkovali 
vlastné predstavy o budúcnosti, či už z minulosti alebo tie aktuálne. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:124 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:159 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 283 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Projekt je zameraný na ciele výzvy. Jeho silnou stránkou je kreativita 
a inovatívnosť ( projekt obsahuje aj workshop nových technológií  - zoznámenie 
sa s virtuálnou realitou,  umelou inteligenciu, blockchainom), medzigeneračný 
aspekt, fakt že jednotlivé aktivity sú nastavené pokiaľ možno nízkoprahovo 
a pritom tak, že predpokladajú aktívnu účasť seniorov a senioriek. Rozpočet je 
úsporný v niektorých položkách až poddimenzovaný  
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- D: Materiál - PCR testy- požadovanú sumu krátiť v plnej výške 400,00 € 
t.j. podpora z grantového programu 0,00 €  

V rozpočte sú uvedené aj AG testy.   
 

P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

9 
Moje šťastné dieťa, 
o. z. 

Zážitkový 
interaktívny 
program "Som tu 
pre Teba" 

5 000,00 € 5 000,00€ 

Termín realizácie: 2.5.2022 - 30.11.2022 
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Stručný popis projektu - Zážitkový interaktívny program "Som tu pre Teba" má 
ambíciu prinášať zážitok, pocit sebarealizácie a užitočnosti, spolupatričnosti a 
medzigeneračného posolstva naprieč celým spektrom zapojených účastníkov 
od najzraniteľnejších a najslabších predčasne narodených novorodeniatok cez 
komunitu seniorov a senioriek žijúcich v DSS až k skupine intaktných 
stredoškolákov zažívajúcich sťaženú životnú situáciu ovplyvnenú pandémiou, 
ktorí sa do kooperácie v projekte zapoja vďaka svojim pedagógom a 
dobrovoľníckym aktivitám. Tieto aktivity vedú k posilňovaniu 
medzigeneračných spoločenských kontaktov a vytváraniu nových sociálnych 
väzieb smerujúcich k predchádzaniu sociálneho vylúčenia. 
Predkladaný projekt reflektuje potrebu rôznorodých inovácií na platforme 
sociálnych partnerstiev a medzigeneračného prieniku smerujúceho k rozvoju 
sociálnych zručností a posilňovaniu osobnostných kompetencií jednotlivcov. 
Na úspešnú realizáciu vízii plánovaného projektového zámeru naše združenie 
využije stabilný tím odborníkov - pedagógov, psychológov, zdravotníckych 
spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov z radov študentov 
a pedagógov Evanjelického lýcea, Vranovská 2 v Bratislave. 
Do realizácie projektu budú zahrnuté 3 skupiny účastníkov - seniori v DSS 
Senecio v Devínskej Novej Vsi pod vedením sociálnej pracovníčky - 
zamestnankyne DSS a koordinátorky z Moje šťastné dieťa, o. z., študenti 
strednej školy pod vedením pedagógov Evanjelického lýcea, Vranovská 2 v 
Bratislave a koordinátora z nášho občianskeho združenia, ktorí budú aktívnou 
tvorbou realizovať tvorivé workshopy na pôde školy a v prípade vhodnej 
epidemiologickej situácie aj na pôde DSS Senecio, a predčasne narodené 
novorodeniatka a ich rodičia v koordinácii so zdravotníckym personálom 
NÚDCH, ktorí budú prijímateľmi vyhotovených detských prikrývok a 
vankúšikov. 
Nosnou ideou projektu je ergoterapia v podobe tvorivej činnosti seniorov na 
pôde DSS a stredoškolských študentov a ich pedagógov v školskom prostredí 
a v spoločných tvorivých aktivitách respektíve online stretnutiach. 
Súčasťou projektu sú fotodokumentačné výstavy na všetkých 3 miestach aktivít 
a videoprezentácia z projektu. 
Ergoterapeutické činnosti: 
A) práca s vlnou - pletenie detských prikrývok špeciálnou technikou bez ihlíc 
(respektíve alternatívy výrobkov podľa voľby účastníkov) 
B) šitie a výroba a výzdoba relaxačných vankúšikov plnených špaldovými a 
pohánkovými šupkami 
(alternatíva - výplň vankúšikov dutým vláknom, strihy a prevedenie v zmysle 
tvorivých návrhov účastníkov alebo podľa inštrukcií lektora). 
Príjemným emocionálnym preladením môže byť vytvorenie priania, odkazu, 
posolstva, ktoré spoločne vytvoria seniori a študenti, a to sa stane súčasťou 
výrobku - darčeka pre novorodeniatko. Rodiča obdarovaného dieťatka z 
NÚDCH môžu v prípade záujmu ako spätnú väzbu pre seniorov a študentov 
vyhotoviť fotografiu či odkaz, prípadne videopozdrav v podobe poďakovania, 
ktoré koordinátori z Moje šťastné dieťa, o. z. sprostredkujú účastníkom projektu. 
Pre všetkých zúčastnených sa v rámci tvorivých aktivít otvára možnosť 
zmysluplného zaujatia činnosťou, nadobudnutie nových zručnosti, pocit 
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užitočnosti a predovšetkým nadobudnutia pocitu spolupatričnosti a vzájomnej 
pomoci. 
Členovia Moje šťastné dieťa, o. z. zabezpečia v rámci projektových aktivít 
inštruktáž dobrovoľníkov a koordinátorov, koordináciu jednotlivých skupín, 
lektoring, dobrovoľnícku podporu v priamej komunikácii so zapojenými 
účastníkmi v rámci platných epidemiologických opatrení, prípadne online 
inštruktáž a zabezpečenie potrebného materiálu a pomôcok, či spätnej väzby. 
Vzájomné prepojenie jednotlivých skupín v prípade záujmu účastníkov 
zabezpečíme online prostredníctvom platformy Google Meet. Do plánovaných 
aktivít zapojíme jednak prijímateľov sociálnych služieb, kde sa budeme podieľať 
na ich skvalitňovaní, ale taktiež zapojíme širšiu komunitu s cieľom scitlivovania 
témy sociálneho vylúčenia, sociálnej pomoci a aktívneho starnutia. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:124 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:183 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 307 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
projekt  na schválenie  bez výhrady 
Silnou stránku projektu je miera zapojenia cieľovej skupiny, miera pozitívneho 
vplyvu na cieľovú skupinu aj na najzraniteľnejšiu podskupinu. Klienti v DSS 
Senecio  budú priamo vytvárať detské prikrývky špeciálnou technikou pletenia 
bez ihlíc pre predčasne narodené deti v NÚDCH. Projekt má aj medzigeneračný  
aspekt - do rovnakej aktivity sa zapoja  aj študenti Evanjelického lýcea a obidve 
skupiny sa prepoja online alebo priamo návštevou v DSS. Okrem 
ergoterapeutického vplyvu, budú tieto aktivity  prinášať aj pocit spolupatričnosti 
a sociálnych väzieb. Seniori a študenti môžu spoločne pre dieťatko napísať aj 
želanie, ktoré zdravotnícky personál odovzdá jeho rodičom.  Komisia  
ohodnotila kladne cieľ projektu,  jeho inovatívnosť  ako aj  kvalitne spracovanú 
žiadosť o poskytnutie dotácie. 

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

13 

Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska Bratislava 
IV - Dúbravka 

Objavuj svoje 
hodnoty 2 934,80 € 2934,80 € 

Termín realizácie: 1.2.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu - S projektom chceme definovať voľnočasové aktivity 
starších ľudí ako nástroj sebarealizácie, na pestovanie sociálnych kontaktov a 
záujmov - byť aktívny. 
Senior je aj nositeľom tradícií, ktoré chce odovzdať mladšej generácií, ako napr. 
kurzy tradičných remeselných techník ako košíkovanie, drotárstvo, keramika 
alebo ručných prác, napr. háčkovanie. 
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Projekt je projekt zameraný na umelecko-športovo-vzdelanostnú činnosť 
organizovanú MO JDS Bratislava IV – Dúbravka. 
 
Pod umeleckou činnosťou sa rozumie práca v krúžkoch ručných prác ako 
háčkovanie, papierové pletenie, vyšívanie na papier alebo košíkovanie. Všetky 
tieto činnosti podporujú cvičenie jemnej motoriky, napr. držanie háčika, na čo 
sa musí senior/- ka sústrediť a hlavne byť trpezlivý. Všetky tieto atribúty sú 
veľmi dôležité a psychicky prospešné pre staršieho občana. 
Pozitívny vplyv na psychiku seniora má aj pocit spokojnosti a úspechu vo forme 
výstav, ktoré usporiada MO JDS Dúbravka. 
 
Ručné práce: 
a) Výstava ručných prác seniorov/senioriek v Dúbravke pri príležitosti 
Veľkonočných sviatkov v Dome kultúry v Dúbravke ako aj ich účasť na 
výstavách organizovaných JDS (kraj, mesto, SR a pod.) napr. „Zlaté ruky“, 
október, Nitra. 
 
b) Výstava výrobkov členov z krúžkovej činnosti tradičných remeselných 
techník v Dome kultúry v Dúbravke bude v júni počas „Dúbravského Festivalu 
remesiel“ a „Čerešňového juniálesu“. Seniorka, ktorá odborne lektoruje krúžok 
drotárstva v Dúbravke a je členkou MO JDS, vystavuje jej drotárske výrobky v 
jedinom drotárskom múzeu vo svete, v Považskom múzeu Budatín pri Žiline. 
 
Ďalším dôležitým faktorom pre udržiavanie zdravia a psychickej pohody sú 
športové aktivity. 
 
Športové aktivity: 
 
Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov sa ako spoločná aktivita budú konať 
1) „Športové hry seniorov Dúbravky a Deň zdravia, Memorial Ferka Švábu“ v 
Parku Pekníčka pre seniorov/seniorky vo veku 62+. 
Účastníci športových hier budú mať oblečené tričká s logom MO JDS Dúbravky. 
Rozdelení budú do 3. kategórií, súťažiť budú v 6. tich disciplínach: 
• beh (50 a 200 m) – dve disciplíny, 
• hod granátom na cieľ, 
• frolball/výkop lopty na futbalovú bránku, 
• hod lopty do basketbalového koša, 
• hod medicinbalom do diaľky. 
Pri realizácii podujatia pomáhajú dobrovoľne aj mladí občania Dúbravky. 
 
2) Turnaj seniorov v PETANGU“ 
Pri turnaji v petangu je ako rozhodca prizvaný člen z mladej generácii hráčov zo 
Slovenskej federácie pétanque. Turnaj sa teší veľkej obľube. Turnaja sa 
zúčastňuje 20 hráčov. 
Pre aktérov turnaja ako aj pre seniorov všeobecne je zdravá súťaživosť 
prosperujúca a motivujúca pre účasť na ďalších aktivitách, či už športového 
alebo kreatívneho zamerania, organizovaných MO JDS. 
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3) Turnaj seniorov v stolnom tenise“ – (prihlásené dvojice seniori/seniorky vo 
veku 62+; súťaž v dvojhrách na dva víťazné sety). 
 
V rámci turistiky a zároveň vzdelávacia aktivita – Túra vedome: 
Cieľom aktivity je vykonať turistické výlety po regióne, vhodné aj pre mladšiu 
generáciu. 
Počas turistických túr je potrebné preskúmať významné historické miesta a 
prírodné pamiatky či ľudovú tvorivosť. 
Prednášky o rôznych témach z výletoch budú následne prezentované a 
prediskutované. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:135 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:176 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 311 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie  bez výhrady 
Silnou stránku projektu je jeho zameranie na ciele výzvy, miera zapojenia 
cieľovej skupiny, miera pozitívneho vplyvu na cieľovú skupinu. Z opisu 
konkrétnych aktivít projektu vyplýva ich rôznorodosť a možnosť výberu pre 
cieľovú skupinu.  Komisia  ohodnotila kladne zodpovedný prístup k tvorbe 
projektu, podrobne vypracovaný rozpočet, ktorý sa javí v niektorých položkách 
až podhodnotený,  ako aj súlad a reálnosť projektových aktivít  so zameraním 
projektu.  

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

14 

Jednota 
dôchodcov 
Slovenska 
Základná 
organizácia Rača 

Žijeme v Rači 1 702,50 € 1702,50 € 

Termín realizácie: 1.7.2022 - 30.11.2022 
Stručný popis projektu - V rámci projektu Žijeme v Rači plánujeme organizovať 
nasledovné aktivity: 
1.Oblasť Medzigeneračné aktivity a aktívne starnutie plánujeme organizovať 
turnaje. 
1.1. Šachový turnaj seniori proti deťom. Dohodli sme ako odborného garanta 
lektora Šachovej akadémie Bratislava. Plánujeme účasť 8 seniorov proti 8 
deťom. Odborný garant zabezpečí šachovnice a časomiery, dohliadne na 
priebeh. Predpokladáme, že sa uskutoční v Rači v bezbariérových priestoroch 
(predbežne v BIVIO). Organizáciu za JDS budú zabezpečovať okrem odborného 
garanta 2 - 3 členovia. Na záver dostane každý diplom s uvedením, že sa turnaj 
koná z prostriedkov grantu hl.m.SR Bratislavy Medzigeneračná solidarita a 
kvalita....). Výherca za seniorov dostane pohár a za deti tiež pohár. Vyhotovíme 
fotodokumentáciu a informáciu v Račianskom výbere. 
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1.2 Turnaj v stolových hrách (dáma, človeče, Scrable, alebo iné podľa záujmu). 
Turnaj plánujeme uskutočniť v jednom dni, počet účastníkov (seniorov) 20, 
organizátorov 3-4. Na záver dostane každý diplom. 
1.3. Petangový turnaj Račania proti Petržalčanom. Dohodli sme ako odborného 
garanta predsedu OZ ŠK guľový blesk pána Patrika Šipoša, ktorý zabezpečí 
ihrisko, organizáciu turnaja a dodržiavanie pravidiel. Do Petržalky plánujeme 
odviezť hráčov z Rače autobusom a po skončení zase späť. Každý účastník 
dostane diplom s uvedením, že sa turnaj koná z prostriedkov grantu hlavného 
mesta Bratislavy Medzigeneračná solidarita a kvalita....)Vyhotovíme 
fotodokumentáciu a informáciu v Račianskom výbere. 
 
2. Oblasť Vzdelávanie a posilňovanie schopností a kompetencií starších ľudí 
2.1. Seminár "Aké sociálne služby poskytuje mestská časť Bratislava - Rača a 
na čo mám nárok". Predpokladáme 30 účastníkov v bezbariérových 
priestoroch, 3 až 4 organizátori. Prednášku pripraví v power pointe Mgr. 
Štetinová, vedúca Odboru soc. služieb miestneho úradu. V prípade zhoršenej 
pandemicej situácie sa seminár uskutoční ako webinár online cez SKYPE, alebo 
kombinovane: prezenčne a online. 
2.2. Seminár "Ako a kde mám žiadať o sociálne služby, kompetencie Bratislavy, 
Rače, BSK." Predpokladáme 30 účastníkov v bezbariérových priestoroch, 3 až 
4 organizátori. Prednášku pripraví v power pointe Ing. Milada Dobrotková, MPH, 
odborníčka na sociálne služby. V prípade zhoršenej pandemicej situácie sa 
seminár uskutoční ako webinár online cez SKYPE, alebo kombinovane: 
prezenčne a online. 
2.3. Seminár/inštruktáž Čo umožňuje chytrý telefón Predpokladáme 30 
účastníkov v bezbariérových priestoroch, 3 až 4 organizátori. Inštruktáž pripraví 
informatik. 
2.4. Zážitkové stretnutie priateľov ručných prác a kulinárstva. Predpokladá sa 
účasť 30 účastníkov, ktorí prinesú svoje výtvory (vyšívané, háčkované, 
maľované... a druhá skupina prinesie vlastné koláčiky alebo niečo čo uvarili, 
upiekli. Každý bude hodnotiť ostatných a na záver všetci skonzumujú donesené 
koláčiky. Účastníci dostanú diplom s uvedením, že sa turnaj koná z prostriedkov 
grantu Medzigeneračná solidarita a kvalita....) a informácia bude uverejnená v 
Račianskom výbere. 
Podľa aktuálnej pandemickej situácie dostane každý účastník respirátor alebo 
rúško a bude zabezpečená dezinfekcia rúk. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:132 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:178 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 310 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie  bez výhrady 
Silnou stránku projektu je jeho zameranie na ciele výzvy, miera zapojenia 
cieľovej skupiny, miera pozitívneho vplyvu na cieľovú skupinu,  súlad a reálnosť 
projektových aktivít  so zameraním projektu, rôznorodosť  aktivít, ako aj 
medzigeneračný aspekt - “Šachový turnaj Seniori proti deťom“, prepájanie 
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komunít v rôznych mestských častiach „Petangový  turnaj Račania proti 
Petržalčanom“.  

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovan

á suma v 
Eur 

Odporúčan
á suma v 

Eur 

15 
Seniori v pohybe, 
o.z. 

"Škola života - inakosť 
spája generácie" 9 900,00 € 9560,00€ 

Termín realizácie: 1.3.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu - Projekt "Škola života - inakosť spája generácie" 
vytvára priestor na ideálne zlúčenie troch oblastí /Medzigeneračný dialóg, 
Vzdelávanie seniorov, Profesionalizácia organizácie/, ktoré sú nevyhnutné na 
budovanie a prepájanie sociálnych komunít v Bratislave. 
 
1. Oblasť /Medzigeneračný dialóg/ časový horizont realizácie aktivít od 
1.3.2022 do 31.12.2022 
V prepájaní generácii - mladých ľudí a seniorov je pridaná hodnota, výmeny 
skúseností, ktorá vedie k aktivizácií oboch dotknutých skupín. Zapájaním 
seniorov do programu, ktorí pre nich pripravia študenti, dospelí ľudia znamená 
pre starších ľudí výbornú skúsenosť a pocit potrebnosti, že mladým ľudom na 
nich záleží a získavajú pocit potrebnosti a záujmu zo strany spoločnosti. 
Seniori budú aktívne zapájaní do pripravovaných aktivít spojených s pohybom. 
Medzigeneračnými aktivitami /tancom, cyklo výletom, objavovaním bunkrov, 
cvičením s fitnes trénerom a medzigeneračnou diskusiou/ ukážeme 
Bratislavčanom, že každý má potenciál na zapojenie sa do aktivít, ktoré 
prepájajú rôzne vekové skupiny. Budeme sa venovať propagácií aktívnej 
staroby a v spolupráci s mladými ľuďmi a organizáciami ukážeme, že program 
pre seniorov sa dá robiť aj inak, bez stereotypov a zbytočných predsudkov 
voči tejto sociálnej skupiny. 
 
2. Oblasť /Vzdelávanie seniorov/ časový horizont realizácie aktivít od 1.5.2022 
do 31.12.2022 
Edukácia seniorov bude pokračovať aktívnym spôsobom prostredníctvom 
prednášok a následnými praktickými ukážkami. Interaktívne nastavenie 
pohybových aktivít vedie k rozvoju pamäťových zručností účastníkov. 
Zabezpečíme inklúziu seniorov do pripravovaných aktivít zapojením seniorov 
so zdravotným znevýhodnením /reumatici, seniori trpiaci depresiami, osamelí 
seniori, ktorí zápasia so sociálnou izoláciou/. Podujatia ako tréning pamäti, 
fotografovanie prírody, ukážka thai-či a objavovanie byliniek v záhrade. Pre 
zjednodušenie výkladu prednášok budú mať lektori k dispozícii tablet, na 
ktorom budú môcť aj v exteriéri ukazovať prezentáciu, dôležité informácie a 
fakty pre účastníkov projektu. 
 
3. Oblasť /Profesionalizácia organizácie/ časový horizont realizácie aktivít od 
1.3.2022 do 1.11.2022 
Profesionalizácia členov organizácie Seniorov v pohybe prostredníctvom 
vzdelávania a získavania príkladov dobrej praxe je nevyhnutná pre ďalší rozvoj 
a systematickú prácu so seniormi v Bratislave. V tíme organizácie potrebujeme 
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vytvoriť podmienky tak, aby bolo možné z dlhodobého hľadiska financovať 
združenie. Keďže všetky aktivity pre seniorov sú bezodplatné nastavenie plánu, 
ktorý by dopomohol k pravidelným financiám združenia potrebujeme nastaviť s 
podporou vzdelávania v oblasti fundraisingu a účasti na fundr. konferencii v 
Košiciach. Na propagáciu projektu budeme pravidelne prispievať hodnotným 
výstupom z aktivít formou článkov alebo natočením videí. Prezentácia voči 
verejnosti a budúcim donorom združenia začína na webovej stránke, ktorá má 
viacero nedostatkov, je neprehľadná. Na zmenu a aktualizáciu webovej stránky 
vo Wordpresse využijeme IT odborníka, ktorý nám vytvorí reprezentatívnu 
webovú stránku pre všetkých návštevníkov. Plánujeme zároveň pracovno-
vzdelávaciu cestu do Prahy, kde členky združenia získajú počas dvoch dní 
"know-how" proseniorskej organizácii Elpida. Naučia sa nové metódy, získajú 
praktické overené rady s prácou so seniormi. Vedomosti a skúsenosti z exkurzie 
zaznamenáme kamerou a prostredníctvom video záznamu poskytneme pro-
seniorským organizáciám v Bratislave. Máme za to, že ak chceme meniť prístup 
a systém práce so seniormi je nevyhnutné zdieľať prax a skúsenosti s ostatnými 
organizáciami, pretože sa nevnímame ako konkurencia. Práve naopak, 
vzájomné zdieľanie a propagácia, či už aktivít alebo získaných vedomostí môže 
mať len pozitívny dopad na seniorov žijúcich v Bratislave. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:124 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:176 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 300 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
projekt  na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Silnou stránku projektu je jeho zameranie na ciele výzvy, súlad a reálnosť 
projektových aktivít  so zameraním projektu,  miera pozitívneho vplyvu v danej 
oblasti a cieľovej skupine.  Silnou stránkou je aj  komplexnosť a ambicióznosť  
projektu. Ide o tzv. veľký projekt ktorý kombinuje všetky 3 oblasti výzvy 
(Medzigeneračné aktivity a „aktívne starnutie“, Vzdelávanie a posilňovanie 
schopností a kompetencií starších ľudí, Podpora a rozvoj interných kapacít 
proseniorských organizácií a ich sebareprezentácie). Ide o jediný projekt vo 
výzve, ktorý sa zameral na cezhraničný prenos dobrej praxe, vzdelávanie  
v centre Elpida v Prahe. Komisia ocenila aj vysoký počet seniorov zapojených 
do aktivít projektu, kde veľkú časť tvoria aj osoby so zdravotným 
znevýhodnením.  
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- B: Cestovné  - prepravné náklady na benzín – požadovanú sumu 200,00 
€  krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 0,00 €. Ide o  
neoprávnený výdavok. 

- A: Mzdy a honoráre - krátiť požadované personálne náklady zo 100,00 € 
na 80,00 € u každého zo 7 lektorov (spolu 7 x 20,00 €=140,00 €)  

Žiadateľ požaduje preplatiť personálne náklady na lektorov 50,00 €/hodina. 
Táto hodinová sadza sa javí komisii ako nadhodnotená. 
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P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

16 

Spolok sv. 
Vincenta de Paul 
na Slovensku, 
o.z. 

Bezpečná jeseň života 2 070,00 € 2 070,00€ 

Termín realizácie: 1.4.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu - Cieľom projektu „Bezpečná jeseň života" je poskytnúť 
seniorom z mestskej časti Ružinov kvalitné voľnočasové aktivity s dôrazom na 
prevenciu, vitalitu a bezpečnosť. Plánujeme pokračovať v arteterapii, 
fyzioterapii a tréningu pamäte, ktoré považujeme pre seniorov za veľmi 
dôležité a prínosné. 
 
Cieľom nových aktivít je však otvoriť tému bezpečnosti. Budeme sa sústrediť 
na bezpečnosť seniorov doma a na ulici, a to prostredníctvom osvetových 
prednášok a interaktívnych nácvikov konkrétnych situácií. Veríme, že sa 
seniori do diskusie zapoja, hoci aj so svojimi negatívnymi skúsenosťami. 
Našim, ale aj seniorom z okolia plánujeme poskytnúť cenné rady, ako chrániť 
svoju osobu, ako si zabezpečiť majetok, ako sa vyhnúť podvodom, ako sa 
chrániť pred zlodejmi na ulici, ako predchádzať riziku spadnutia, ako sa 
správať v cestnej premávke, ako si prispôsobiť byt svojim potrebám, ktorým 
domácim prácam sa radšej vyhýbať alebo na aké pomôcky majú seniori nárok, 
ako sa vyznať v liekoch... a ako prežiť bezpečnú „jeseň života“. 
 
Cykly prednášok plánujeme zatraktívniť zážitkovou prezentáciou. Našou 
snahou je aktivizácia seniorov hlavne počas prednášok. Prednášky budú 
otvorené aj seniorom z okolia a rodinným príslušníkom klientov Domu nádeje. 
Tému prevencie bezpečnosti považujeme v súčasnej dobe za závažnú. 
 
Dom nádeje zrealizuje celkom 14 zážitkových a osvetových prednášok, 8 
skupinových tréningov pamäte, 10 arteterapeutických workshopov a 40 
krátkych 30-minútových individuálnych cvičení. 
Aktivity sme rozdelili do troch skupín: 
AKTIVITA č. 1: Nástrahy a bezpečnosť 
obsahuje 8 prednášok na tému bezpečnosti doma a na ulici (ako sa 
zabezpečiť pri prechode cez vozovku, čo robiť pri krádeži peňaženky, ako sa 
správať, keď niekto cudzí zazvoní pri dverách doma, pred akými ľuďmi sa 
vystríhať, komu otvárať a komu vôbec neotvoriť, na aké telefónne číslo volať, 
ak sa niečo stane, ako sa nenechať zneužiť v obchodoch alebo u iných 
predajcov...) 
AKTIVITA č. 2: Pamäť a vitalita 
obsahuje 8 tréningov, kde budú seniori posilňovať funkčnosť' svojej pamäte a 
naučia sa zvládať techniku na jej zlepšovanie, a 40 krátkych individuálnych 
cvičení ako podpora mozgovej činnosti. 
AKTIVITA č. 3: Prevencia a harmónia 
obsahuje spolu 4 prednášky na tému zdravie (ako sa začína Alzheimer, čo 
patrí medzi varovné signály, aká je liečba; čo sú to regulované a neregulované 
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lieky, rozdiel medzi potravinovými doplnkami a voľnopredajnými liekmi), 4 
prednášky na tému zdravý životný štýl (ako predísť úrazom v byte, kde kúpiť 
zdravotné pomôcky čo najlacnejšie, o možnostiach preplácania zo 
zdravotného poistenia alebo akým potravinám sa vyhnúť) a 10 
arteterapeutických workshopov. 
 
Veríme, že projekt "Bezpečná jeseň života" motivuje a zapojí aj ďalších 
seniorov do nových aktivít, ale najmä im umožní žiť bezpečnejší a kvalitnejší 
život v mestskej časti Ružinov. 
 
Projekt je vysoko udržateľný. O služby Domu nádeje je záujem, starších 
občanov je stále viac a viac. Už tým, že do zariadenia prídu aspoň na prednášku, 
prichádza k určitej vzájomnej socializácii a komunikácii. Veríme, že téma 
bezpečnosti našich seniorov zaujme. Aj s minimálnym zdrojmi vieme určité 
aktivity udržať. Napriek tomu sme vďační za každé euro, ktoré pomôže starším 
spoluobčanom vybočiť z denného rytmu. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:129 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:178 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 307 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie  bez výhrady 
Silnou stránku projektu je jeho zameranie na ciele výzvy a miera pozitívneho 
vplyvu na cieľovú skupinu aj na najzraniteľnejšiu podskupinu, kvalifikovanosť 
projektového tímu a skúsenosti, zameranie jednej z aktivít na prevenciu 
a bezpečnosť  doma  a na ulici (čo robiť pri krádeži peňaženky, ako sa správať, 
keď niekto cudzí zazvoní pri dverách doma,  na aké telefónne číslo volať, ak sa 
niečo stane, ako sa nenechať zneužiť v obchodoch alebo u iných predajcov...), 
prepájanie seniorov z denného centra s komunitou.  

 

P. č. podľa 
eGrant Žiadateľ Názov projektu 

Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

17 

Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska, Bratislava 
- Karlova Ves 

Aktívne starnutie 
a kvalita života 
seniorov a 
senioriek v KV 

2435,00 € 2345,00€ 

Termín realizácie: 1.2.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu - Vytvoriť trvalú webovú stránku MO JDS KV. Nejedná 
sa o web-hosting. 
Realizáciou tohto projektu zoznámiť seniorov a seniorky v Karlovej Vsi s prácou 
na PC, s notebookom, tlačiarňou a využívať informačné technológie na rôzne 
účely, či už na realizovanie svojich vnútorných pocitov, kreatívne trávenie času, 
alebo sebarealizáciu. 
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Vzdelávanie v tejto oblasti je stále na chvoste a to práve pre generáciu seniorov, 
ktorí to najviac potrebujú, pretože sú tou najzraniteľnejšou skupinou, či už v 
priestore internetu, alebo v iných oblastiach. 
Prostredníctvom novovytvorenej web stránky propagovať kultúrne, 
spoločenské a športové akcie nielen pre samých seba, ale aj pre širšie okolie, či 
už obec, alebo okolité obce. 
Realizáciou projektu pomôžeme seniorom zlepšiť a skvalitniť ich život a ukázať 
možnosti aktívneho starnutia. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:112 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:143 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 255 

Komentár grantovej komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Silnou stránku projektu je jeho zameranie na ciele výzvy a miera pozitívneho 
vplyvu na cieľovú skupinu - posilňovanie digitálnych zručností seniorov. Niektorí 
seniori budú úplní začiatočníci. Projekt má aj medzigeneračný cieľ - v popise 
aktivít sa uvádza, že žiadateľ osloví mladých študentov SŠ resp. VŠ za účelom 
spolupráce.  
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- B: Cestovné - preprava zhotoviteľa web stránky a školiteľa – požadovanú 
sumu 90,00 € krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 
0,00 €. Ide o  neoprávnený výdavok. 

P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadovaná 
suma v Eur 

Odporúčaná 
suma v Eur 

18 
U3V KLUB 
EKONÓM, o.z. 

Tešiť sa zo života 
aj v seniorskom 
veku II 

3 375,00 € 2 835,00€ 

Termín realizácie: 1.2.2022 - 22.2.2023 
Stručný popis projektu - V pokračovaní projektu Tešiť sa zo života aj v 
seniorskom veku II sa chceme zamerať na aktivity, ktoré boli seniormi 
vyhľadávané a podporujú spájanie seniorov do komunít, aby sa necítili osamelí, 
ale užitoční a potrební. Veľa aktivít sa dá vykonávať individuálne, no väčšina je 
zábavnejšia v spoločnosti ľudí podobných záujmov. Do projektu plánujeme 
zaradiť nasledovné aktivity s týmito názvami: 
1. Pre radosť – Je známe, že v Bratislave žije veľa ľudí, ktorí majú svoje korene 
v rôznych častiach SR a priniesli si so sebou tradície či folklórne dedičstvo, na 
ktoré sú hrdí a chcú sa s ním podeliť. V tejto aktivite sme začali už minulý rok a 
chceme pokračovať v nej. Pre záujemcov ponúkame stretávanie sa na mesačnej 
báze. Na stretnutí si účastníci zaspievajú svoju obľúbenú pesničku a podelia sa 
so svojou radosťou s ostatnými seniormi. Pre seniorov budú pripravené aj texty 
nových piesní z rôznych regiónov a tiež informácie o krojoch tohto regiónu. 
Očakávame, že seniori budú aktívni a iniciatívni a možno prídu aj v kroji. Niektoré 
piesne chceme zdokumentovať a uchovať ich ako skladanie útržkov osobných 
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spomienok seniorov na miesta, ľudí a udalosti. Na záver plánujeme spoločné 
vystúpenie. 
 
2. Cestujeme v spomienkach - cestovanie sa stáva čoraz populárnejším aj pre 
seniorov možno aj preto, že kedysi, keď boli uzavreté hranice to nebolo až tak 
jednoduché. Teraz už by sme mohli vidieť čokoľvek, ale nie vždy je to pre 
seniorov možné. Ľudia cestujú z viacerých dôvodov a veľakrát je to preto, že 
túžia spoznávať históriu iných krajín. Vedci dokázali, že práve cestovanie z nás 
môže urobiť oveľa šťastnejších ľudí a vďaka cestovaniu sa aj veľa naučíme a to 
chcú aj seniori. Raz je potrebné začať a my začíname cestovať v spomienkach 
a možno sa nám podarí aj reálne pripraviť zaujímavé destinácie, ktoré spolu naši 
seniori navštívia. Cestovanie bude interaktívna spolupráca lektora a 
participantov spojená s kvízom a fotodokumentáciou. Seniori budú spolu 
cestovať 10krát a objavovať prírodné a historické krásy rôznych krajín. 
3. Zdravý životný štýl 
Zdravý životný štýl je téma, o ktorej sa veľa hovorí. Minulý rok táto téma veľmi 
zaujala. Aktivita sa zameriava na nadobudnutie uceleného pohľadu seniorov na 
získanie gramotnosti a zručnosti prostredníctvom zážitkového učenia na zdravú 
stravu a spojenie so zdravým pohybom. Chceme, aby seniori sa dozvedeli čo 
znamená žiť zdravo. Chceme, aby sa zdravý životný štýl stal súčasťou ich 
každodenného života. Zážitkovo, tvorivo im priblížime vnímať zdravý životný 
štýl všetkými zmyslami. Aktivita je spojená s cvičením a budeme dúfať, že si 
seniori uvedomia, že je dôležité dbať na to, aby si vytvorili správne stravovacie 
zvyklosti, aktívne sa venovali pohybu a zdravo jedli. 
4. Istejší v digitálnej spoločnosti 
V starých albumoch máme množstvo fotografií zachytávajúcich všedné, 
radostné i smutné udalosti. Mnohí seniori sa vracajú v spomienkach do svojej 
mladosti a k starších fotografiám, ku ktorým sa viažu citové, ideové a celý rad 
iných živých väzieb, ktoré nazývame pamäť. Fotografie v printovej verzii sa 
seniori naučia uchovávať v digitálnej podobe či vo forme videá a uchovať ich 
tak v pamäti aj pre nasledujúce generácie. Tento rok chceme rozšíriť aktivitu aj 
o tvorbu prezentácie v power pointe. Výstupom z aktivity bude výstava 
vytvorených pohľadníc, ktorých mottom bude spájanie generácií. 
5. Nezvyčajná olympiáda seniorov - olympiáda nielen športová, ktorá bude 
prejavom úcty k starším. Do olympiády chceme zaradiť netradičné disciplíny tak 
športové, ale aj nešportové napr. zdobenie medovníkov, roztancovať čo najviac 
seniorov, zahrať si šípky alebo petang, ale aj netradičné učenie sa cudzích 
jazykov. Učiť sa cudzí jazyk bez učiteľa - inšpirovať seniorov praktickými 
návodmi ako sa efektívne učiť cudzie jazyky pomocou bezplatných aplikácií. 
Hlavne do implementácií aktivít z oblasti digitálnej gramotnosti plánujeme 
zapojiť aj riadnych študentov EU v Bratislave, ako lektorov, a tak podporiť 
medzigeneračnú solidaritu. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:134 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:165 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 299 
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Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s  podmienkou krátenia rozpočtu  
Projekt nadväzuje na úspešne realizovaný projekt v minulom roku. Záujem 
seniorov o aktivity  bol veľký. Silnou stránkou projektu  je miera pozitívneho 
vplyvu na cieľovú  skupinu, súlad a reálnosť projektových aktivít.  Žiadateľ  
detailne opísal konkrétne aktivity, ktorých ponuka pre cieľovú skupinu je pestrá, 
jedna z nich sa venuje aj posilneniu  digitálnych zručností. Projekt bude 
podporovať aj medzigeneračnú solidaritu - do projektu budú zapojení aj 
študenti EU v Bratislava. 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- A: Mzdy a honoráre - M. Berová, monitorovacia správa -  požadovanú 
sumu 270,00 € krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 
0,00 €.  

- A: Mzdy a honoráre - M. Danišová, komunikácia s vedením EU, 
požadovanú sumu 270,00 € krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového 
programu 0,00 €. 

Komisia sa domnieva, že niektoré prac. pozície, ktoré sa týkajú riadenia 
a implementácie projektu sa vzájomne prekrývajú a išlo by o neefektívny 
výdavok. 

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

19 Aktívna jeseň 
života, o.z. 

DEŇ RUSOVSKÝCH 
SENIOROV 

1 650,00 € 1 290,00€ 

Termín realizácie: 29.3.2022 - 23.4.2022 
Stručný popis projektu - Naším cieľom je zamerať sa aj na manuálno-zručnostné 
aktivity, ktoré podporujú u starších ľudí tréning jemnej a hrubej motoriky. Ich 
úlohou bude zapojiť do aktivít horné končatiny, teda ruky a prsty, pri manipulácii 
s drobnými predmetmi, zameriavať sa na nácvik uchopenia, na grafomotoriku, 
na koncentráciu pozornosti, precíznosti a presnosti. Našou snahou je taktiež 
motivovať seniorky a seniorov k pozitívnemu zamestnávaniu mysle, k aspoň 
dočasnému odpútavaniu sa od aktuálnych problémov a ťažkostí a napomôcť im 
tak k celkovej duševnej rovnováhe. Tvorivú dielňu zorganizujeme 29. marca na 
aktuálnu tému príprava jarných a veľkonočných kraslíc a aranžmánov. Ich 
výtvory (kraslice, jarné aranžmány a pod.) si budú môcť pozrieť Rusovčania, ako 
aj návštevníci počas Dňa rusovských seniorov 23. apríla. 
23. apríla plánujeme naše nosné celodenné podujatie pre seniorky a seniorov, 
kde radi privítame aj rodinných príslušníkov a priateľov našich seniorov. Vstup 
na podujatie plánujeme voľný pre všetkých návštevníkov. Zorganizujeme 
bezplatné meranie tlaku krvi, meranie percenta telesného tuku, meranie hladiny 
oxidu uhoľnatého, odborné poradenstvo. V rámci nášho projektu budeme 
prezentovať produkty a služby, zorganizujeme workshopy, prednášky a besedy 
na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti. V spolupráci s 
oddelením koordinácie a programov prevencie kriminality (MV SR) pripravíme 
seminár na tému ochrana pred praktikami podvodníkov. Podobne sa zameriame 
aj na aktivity súvisiacich s témou zdravia, zdravej výživy a životného štýlu. 
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Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:125 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:165 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 290 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Pozitívnou stránkou je, že projekt je realisticky nastavený. Je jasný jeho 
harmonogram a aktivity: 29.3  tvorivé dielne a 23.4 Deň rusovských seniorov. 
V rámci celodenného podujatia sa uskutočnia prednášky a besedy na témy 
finančnej, spotrebiteľskej  gramotnosti a v  spolupráci s odd. prevencie 
kriminality MV SR seminár na tému ochrana pred praktikami podvodníkov. 
Projekt nie je finančne náročný a má veľký dopad na miestnu komunitu – voľný 
vstup pre všetkých návštevníkov, nielen seniorov. Slabou stránkou projektu sa 
javí mierna pasivita cieľovej skupiny pri niektorých aktivitách.  
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- A: Mzdy a honoráre - Honorár dychovej kapely - požadovanú sumu 
360,00 € krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 0,00 €.  

Pasivita cieľovej skupiny pri tejto aktivite, aktivity by mali cieľovú skupinu 
starších obyvateľov mesta zahŕňať ako aktívnych participantov, či spolutvorcov 
podujatia, resp. aktivity.  

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

20 

Univerzita 
Komenského 
v Bratislave, 
Centrum ďalšieho 
vzdelávania  

Moja Bratislava - dejiny a 
pamiatky 

7 300,00 € 7 300,00€ 

Termín realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 
Stručný popis projektu - Pre bratislavských seniorov pripravíme vzdelávací 
program Moja Bratislava - dejiny a pamiatky, ktorý vychádza z programu UTV 
Dejiny a pamiatky Bratislavy. Záujem o tento študijný odbor je enormný. Pre 
projekt by sme zvolili nižší počet frekventantov z dôvodu skvalitnenia 
poskytovaného vzdelávania a väčšej možnosti individuálneho prístupu. 
Program bude pozostávať z desiatich stretnutí (po dve vyučovacie hodiny), z 
toho sedem odborných prednášok a tri prechádzky spojené s výkladom o 
Bratislave. Prednášky sa budú konať prezenčne v priestoroch UK. Lektori budú 
vybraní z pedagógov UK, prevažne z Filozofickej fakulty UK. Seniori sa budú 
aktívne zapájať - v diskusii na konci každej prednášky, prípravou prezentácie 
alebo seminárnej práce na jednu tému po dohode s lektorom. Tablety, prípadne 
mobilné telefóny budú seniori používať pre poznávanie mesta a jeho pamiatok 
prostredníctvom vybranej mobilnej aplikácie o Bratislave. Nové tablety na 
použitie pripraví IT oddelenie RUK. Výber študentov (asistentov seniorom) bude 
zo všetkých študentov UK, uprednostňovať budeme študentov z humanitného 
zamerania (Filozofická fakulta UK). Študenti UK naučia seniorov vybranú 



 

85 

 

aplikáciu o Bratislave v tablete / mobile nainštalovať a používať. Následne spolu 
absolvujú skupinové prechádzky po meste, kde si okrem odborného výkladu 
sprievodcu vypočujú aj informácie z aplikácie. Po absolvovaní programu seniori 
získajú nové poznatky o Bratislave, zaspomínajú si na svoje zážitky spojené s 
hlavným mestom a môžu sa stať sprievodcami po meste pre svojich blízkych, 
rodinu a priateľov. Taktiež si zlepšia svoje digitálne zručnosti a naučia sa 
používať konkrétnu aplikáciu v praxi. Udržateľnosť projektu zabezpečíme 
možnosťou pokračovania vo vzdelávaní v programe Dejiny a pamiatky 
Bratislavy II. a III., ako aj možnosťou štúdia v iných odboroch na UTV. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:113 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:153 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 266 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
projekt  na schválenie s podmienkami  realizácie projektu  
Silnou stránkou projektu je jeho zameranie na potreby najzraniteľnejších 
podskupín – seniorov, ktorí majú ekonomické a sociálne prekážky a z tohto 
dôvodu sa do vzdelávania na UTV CĎV UK doteraz nezapojili. Aktivity projektu 
sú dobre opísané.  Silnou stránkou je tiež udržateľnosť projektu, kvalifikovanosť 
projektového tímu, medzigeneračný aspekt – zapojenie študentov, zlepšenie 
digitáloch zručností seniorov. Slabou stránkou je málo podrobne opísané 
zacielenie projektu na  najzraniteľnejšiu skupinu – jej oslovenie, výber. 
 
Podmienky realizácie projektu: 

- stanovenie vopred zverejnených kritérií (ekonomických, sociálnych,...) a 
tiež výber poslucháčov v spolupráci so sekciou sociálnych vecí HMBA a 
mestskými časťami 

- tablety zakúpené z grantového programu zostanú vo vlastníctve 
žiadateľa aj po skončení projektu a budú ďalej používané na aktivity 
v oblasti medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života 
seniorov a senioriek v Bratislave  

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

21 
Centrum 
MEMORY n.o. Život v spomienkach 3 289,00 € 2889,00 € 

Termín realizácie: 1.3.2022 - 15.12.2022 
Stručný popis projektu - Projekt nadväzuje na predchádzajúcu spoluprácu detí 
a seniorov s demenciou. Tento projekt sme zamerali na seniorov s miernou 
kognitívnou poruchou a poruchou reči. Ide o účastníkov pravidelne 
navštevujúcich tréningy pamäti v Centre MEMORY n.o. Projekt je stavaný nie 
ako "tréningová "činnosť, ale ako záujmová a stimulačná. Do Centra MEMORY 
n.o. prichádza týždenne cca 100 seniorov z celého mesta na tréningy pamäti a 
projekt Život v spomienkach, by bol doplnkovou aktivitou zameranou na 
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spracovávanie spomienok kreatívnou formou v spolupráci s deťmi a s ich 
nazeraním na svet. 
Dlhoročná spolupráca so ZŠ Félix, Bratislava poukázala na význam potreby 
spomínania a prepájania generácii. Stretnutia budú pripravované na princípoch 
inklúzie, teda vytvorenia takých podmienok kde účastníci môžu profitovať zo 
stretnutí rovnocenne avšak zároveň môžu obohatiť skupinu bez konfrontácie s 
vlastným zdravím. Domnievame sa, že umelecká forma práce zohľadňuje 
predovšetkým význam procesu tvorby, spoločne stráveného času a artefakt je 
zhmotneným hmatateľným výsledkom. Kreativita a tvorivé myslenie je 
základom pre životnú flexibilitu. 
Stretnutia majú priniesť obohatenie života seniorov a detí vzájomným dávaním 
sa v prítomnosti. 
Celkový počet aktivít je 8. Každá aktivita má svoju tému. Jednotlivé stretnutia 
sú stavané tematicky tak, aby účastníkov pobádali k tvorivosti a k vzájomnej 
spolupráci. Témy stretnutí lemujú prierez života človeka. Hodnotným 
výsledkom je základný myšlienkový motív každého stretnutia, ktorý sa otvára v 
úvode stretnutia diskusiou. Myšlienkový motív je definovaný ako cnosť, ktorá 
má byť vodítkom pre obe cieľové skupiny. Hlavnou časťou je vzájomné tvorenie. 
To bude prebiehať buď vo dvojiciach, alebo v malých skupinkách. Úlohou 
účastníkov bude vytvoriť artefakt spomienky, ktorá sa stane súčasťou 
záverečnej výstavy. Záver stretnutia bude venovaný reflexii zažitého a k 
vyzdvihnutiu hlavného myšlienkového motívu. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:135 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:176 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 311 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu  
Silnými stránkami projektu sú zameranie projektu na ciele výzvy, súlad a 
reálnosť projektových aktivít, miera pozitívneho vplyvu v danej oblasti a 
cieľovej skupine, ako aj zameranie projektu na potreby najzraniteľnejších 
podskupín -  seniori s kognitívnou poruchou, kvalifikovanosť projektového tímu 
a skúsenosti v danej oblasti- žiadateľ je etablované preventívne, diagnostické 
a vzdelávacie centrum, ktoré sa venuje problematike liečby rôznych typov 
demencie, Projekt je zameraný na medzigeneračnú solidaritu a prepájanie 
generácií.  
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- A: Mzdy a honoráre – odmenu pre učiteľku - krátiť o 400,00 € t.j. znížiť 
požadovanú sumu  z 800,00 €  na 400,00 €  

Požadovaná odmena  pre učiteľku je rovnaká ako požadovaná odmena pre 
liečebného pedagóga. Komisii sa  to javí ako disproporčné, vzhľadom na  
úlohu liečebného pedagóga v rámci projektu. 

 
P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 
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22 STÁLE DOBRÍ n.o. Študenti- seniorom 4 549,44 € 3 757,44€ 

Termín realizácie: 10.2.2022 - 31.5.2022 
Stručný popis projektu - Pripravili sme 4 druhy 10 hodinových interaktívnych 
kurzov/ workshopov, kde budú seniorov vzdelávať štyria lektori/ študenti. 
(Anglický, Nemecký jazyk) Úvod k cudzím jazykom, kde seniori dostanú úplné 
základy či už gramatiky, výslovnosti, alebo čítania v cudzom jazyku. Výtvarný 
workshop, kde budú mať príležitosť vyskúšať si niečo, na čo sa možno nikdy 
neodhodlali, pričom kreslenie a maľovanie je považované za druh terapie. 
Lektor- študent, seniorov naučí rôzne výtvarné štýly. Štvrtým workshopom 
bude tzv. Užitočné aplikácie pre seniorov, všetko o tom, ktoré aplikácie sú 
dôležité, ako ich používať,(Internet banking, cestovný poriadok, google maps 
navigácia, zdravotná poisťovňa, dôležité kontakty...) Všetky kurzy sú 
interaktívne a perspektívne na opakovanie, keďže sa bude pracovať 
efektívnejšie v malých skupinách(10-15 ľudí) aj s ohľadom na bezpečnosť 
seniorov. Projekt je možné uskutočniť online formou, ak by situácia a opatrenia 
kvôli COVID-19 nedovoľovali inak. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:107 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:140 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 247 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
projekt  na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu a s podmienkami  
realizácie projektu  
Silnou stránkou je zameranie projektu  na ciele výzvy a medzigeneračný aspekt 
– seniorov budú vzdelávať  lektori/študenti ako aj miera pozitívneho vplyvu v 
danej oblasti a cieľovej skupine. Jeden z workshopov bude zameraný aj na 
digitálne zručnosti - užitočné aplikácie pre seniorov, Internet banking, cestovný 
poriadok, google maps navigácia, zdravotná poisťovňa). Slabou stránku sú 
niektoré  položky v rozpočte.  
 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- C: Služby- grafické spracovanie- požadovanú sumu 792,00 €  krátiť 
v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 0,00 €.  

Zo špecifikácie a komentára k rozpočtu   nevyplýva  konkrétna informácia čoho  
sa má  grafické spracovanie týkať, neefektívny výdavok. 
 
Podmienky realizácie projektu: 

- tablety zakúpené z grantového programu zostanú vo vlastníctve 
žiadateľa aj po skončení projektu a budú ďalej používané na aktivity 
v oblasti medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov 
a senioriek v Bratislave 
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P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

25 Klub LUNA Senior 
Friendly, o.z. 

Spolu a Naplno 2 623,07 € 2623,07€ 

Termín realizácie: 1.4.2022 - 1.12.2022 
Stručný popis projektu - Dosiahnutie vyššie stanovených cieľov je 
zadefinované v jednotlivých fázach projektu: 
Prvá fáza projektu je plánovaná na apríl - máj 2022 a je: 
- zameraná na vyškolenie mladých dobrovoľníkov pre následné 
medzigeneračné aktivity v rámci projektu. V tejto fáze sú cieľovou skupinou 
študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity (v odboroch všeobecné lekárstvo 
a fyzioterapia). Úlohou je pripraviť a vyškoliť 10 študentov, ktorí budú zapojení 
do hlavnej medzigeneračnej aktivity zameranej na aktívne starnutie, 
realizovanej v júli 2022 v Medickej záhrade. 
- zameraná na vyškolenie 10 aktívnych seniorov pre prácu v oblasti tvorivosti 
a rozvoja tvorivých zručností pre medzigeneračné tvorivé dielne. 
 
Druhá fáza projektu máj – jún 2022 je zameraná na propagáciu podujatia 
realizovaného pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov 23. - 
24.7.2022 (štvrtá júlová nedeľa). Toto podujatie pripraví KLSF s partnermi v 
priestoroch Medickej záhrady mesta Bratislava s programom nielen pre 
seniorov, ale aj pre celé rodiny. Priestory Letnej čitárne v Medickej záhrade 
nám budú poskytnuté na základe Memoranda o spolupráci, ktorú Klub Luna s 
mestskou časťou Staré mesto. 
Program bude pozostávať z pohybových a medzigeneračných aktivít, z 
workshopov zameraných na vzdelávanie hlavne v oblasti zdravého životného 
štýlu, na tvorivé dielne s prvkami arteterapie. 
Tretia fáza projektu predstavuje realizáciu ďalších medzigeneračných aktivít 
realizovaných v období august – november 2022 v priestoroch Klubu LUNA. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:129 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:169 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 298 

Komentár grantovej komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie  bez výhrady 
Silnými stránkami projektu sú jeho zameranie na ciele výzvy, súlad a reálnosť 
projektových aktivít,  podrobný opis aktivít projektu, miera pozitívneho vplyvu v 
danej oblasti a cieľovej skupine, účinnosť a efektívnosť výdavkov. Komisia 
vyzdvihla vyškolenie mladých dobrovoľníkov pre následné medzigeneračné 
aktivity v rámci projektu, ako aj dobrovoľníkov z radov seniorov. Aktivity budú 
realizované aj v exteriéri – v priestoroch Medickej záhrady, ide o priestor 
v centre mesta, ktorý je dobre prístupný. V rámci projektu sa budú realizovať aj 
workshopy zamerané na rozvoj digitálnych zručností u seniorov.  
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P. č. 
podľa 
eGrant 

Žiadateľ Názov projektu 
Požadova
ná suma v 

Eur 

Odporúča
ná suma v 

Eur 

26 MELODY o.z. Galéria pre seniorov a 
seniorky 

1 400,00 € 700,00 € 

Termín realizácie: 1.4.2022 - 1.12.2022 
Stručný popis projektu - Našim projektom chceme prepojiť generácie, ktoré 
boli vyše roka obmedzené. Spojením dvoch generácii chceme vybudovať nový 
alebo si spomenúť na zabudnutý pocit z prítomnosti detí, starkých a umenia. 
Prínos galérie do spoločných priestorov domova alebo klubu dôchodcov 
zabezpečí nie len prítomnosť samotného umenia, ale aj prítomnosť detskej 
radosti a seniorskej múdrosti. 
Veľmi citlivo vnímame separáciu seniorov v našich životov počas pandémie. 
Rovnako pociťujeme silný pretlak kreatívnych nápadov sršiacich od žiakov 
našej školy. Projekt „Galéria pre seniorov a seniorky“ má tieto pocity v ťažkej 
situácii pre obe skupiny ľudí zneutralizovať. Pri vzájomnej komunikácii na 
rozličné témy, dôjde počas stretnutia členov OZ Melody k prepojeniu dvoch 
generácii vyústiacich v umeleckej tvorbe. 
Projektom chceme zmeniť obyčajné životy k nie len ľudskému presahu, ale aj k 
umeleckému. Galéria v domove/klube dôchodcov bude neustále aktívna a 
aktuálna, nakoľko chceme niektoré diela každoročne obmieňať a tak vytvoriť 
aktívny projekt, ktorý bude tradíciou. Zážitkové stretnutie sa uskutoční aj pri 
otvorení galérie, kedy si seniori a seniorky pozrú diela a môžu sa o nich 
porozprávať s ich tvorcami. Súčasťou otvorenia novej výstavy bude aj koncert 
členov OZ Melody. 

Počet bodov pridelený v 1. kole hodnotenia:119 

Počet bodov pridelený v 2. kole hodnotenia:128 

Finálny počet bodov udelený komisiou: 247 

Komentár grantovej  komisie: Komisia odporúča primátorovi HMBA SR projekt  
na schválenie s podmienkou krátenia rozpočtu a s podmienkami  realizácie 
projektu  
Projekt je zameraný na ciele výzvy. Jeho silnou stránkou je medzigeneračný 
aspekt -prepojenie umelecky nadaných detí a seniorov pomocou umenia 
/výtvarné aktivity/.  Súlad a reálnosť projektových aktivít je zachovaná - aktivity 
sú nenáročné a reálne vykonateľné v spolupráci so zariadením pre seniorov 
resp. klubom seniorov. 
Komisia navrhuje krátenie rozpočtu v nasledovných položkách:  

- D: Materiál - tablet na grafické  kreslenie - požadovanú sumu 700,00 €  
krátiť v plnej výške t.j. podpora z grantového programu 0,00 €.  

Projekt neobsahuje komentár k tejto položke a  odôvodnenie nákupu. Nie je 
uvedené aké je ďalšie využitie tabletu po skončení projektu. Komisia sa  
domnieva, že nejde o  efektívny výdavok. 
Podmienky realizácie projektu: 

- Aktívne zapojenie seniorov a senioriek do aktivity kreslenia, ak im to 
zdravotný stav umožňuje. 
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Zapísala: Tajomníčka komisie: Mgr. Veronika Špániková 
Overila: Predsedníčka komisie: Mgr. Ingrid Tomešová 
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Príloha č.1: Prezenčná listina 
 

 
 
Členovia grantovej komisie: 
Mgr. Juraj Jando 
Ing. Oľga Reptová 
Mgr. Ľubica Vyberalová 
Mgr. Dušana Kurillová 
Mgr. Ingrid Tomešová 
MUDr. Jakub Vallo 
 
Tajomníčka komisie - Mgr. Veronika Špániková 
 
Pozorovateľka hodnotiaceho procesu: Eva Cibáková  
 
 
 
 
 
 
 

 


