
Vyhlásenie výzvy: 24.03.2021
Uzávierka na podávanie žiadostí: 12.04.2021
Zasadnutie členov grantovej komisie: 20.04.2021
Schvaľovanie mestským zastupiteľstvom: 27.5.2021
Zverejnené dňa: 11.08.2021

Hodnotitelia: Ing. Alexandra Hrabinová, Mgr. Lucia Gregorová, Mgr. Tatiana Hičárová, Mgr. Samuel Lamačka, MUDr. Jakub Vallo

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

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma
Zameranie projektu 
na ciele výzvy (max 

100 bodov)

Súlad a 
reálnosť (max 

75 bodov) 

Miera pozitívneho 
vplyvu v oblasti 

prevencie (max 75 
bodov)

Kvalifikovanosť 
projektového tímu 
a skúsenosti (max 

50 bodov)

Inovatívnosť 
(max 50 
bodov) 

Miera zapojenia 
cieľovej skupiny 
(max 50 bodov)

Účinnosť a 
efektívnosť 
výdavkov 
(max 50 
bodov)

Zameranie 
projektu na 

potreby 
najzraniteľnejších 
podskupín (max 

25 bodov)

Finančná a 
obsahová 

miera 
udržateľnosti 

aktivít (max 25 
bodov)

Počet bodov 
spolu

1.

KRESŤANIA V MESTE

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

3 400,00 € 3 400,00 € 73 59 51 39 29 26 38 18 18

351
2. Proti prúdu Silnejšie Proti prúdu 10 000,00 € 10 000,00 € 93 74 71 50 33 28 47 23 18 437
1 Divadlo bez domova Divadlo pre všetkých 2021 6 000,00 € 6 000,00 € 80 70 60 45 36 49 44 20 19 423

2. Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma
Zameranie projektu 
na ciele výzvy (max 

100 bodov)

Súlad a 
reálnosť (max 

75 bodov) 

Miera pozitívneho 
vplyvu v oblasti 

prevencie (max 75 
bodov)

Kvalifikovanosť 
projektového tímu 
a skúsenosti (max 

50 bodov)

Inovatívnosť 
(max 50 
bodov) 

Miera zapojenia 
cieľovej skupiny 
(max 50 bodov)

Účinnosť a 
efektívnosť 
výdavkov 
(max 50 
bodov)

Zameranie 
projektu na 

potreby 
najzraniteľnejších 
podskupín (max 

25 bodov)

Finančná a 
obsahová 

miera 
udržateľnosti 

aktivít (max 25 
bodov)

Počet bodov 
spolu

1.
OZ Vagus

Ukončovanie bezdomovectva a 
prevencia pred stratou bývania

30 000,00 € 30 000,00 € 98 72 69 50 42 41 45 20 21
458

2.
DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia Mosty k samostatnosti 2

14 889,00 € 14 889,00 € 98 71 62 45 38 41 40 22 20
437

3. Občianske združenie 
Odyseus

Ubytovanie ako krok k zmene 
vo vylúčených komunitách

19 019,00 € 19 019,00 € 89 65 59 31 32 34 36 22 15
383

4.
Občianske združenie 
STOPA Slovensko

Ukončime bezdomovectvo 
2021

17 333,00 € 8 666,50 € 73 41 45 38 34 33 25 14 12
315

6.
Návrat, občianske 
združenie

Bývajme aj ďalej - cesty z 
Kopčian

8 500,00 € 8 500,00 € 95 73 67 49 37 43 44 21 20
449

P.č. Názov žiadateľa Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma
Zameranie projektu 
na ciele výzvy (max 

100 bodov)

Súlad a 
reálnosť (max 

75 bodov) 

Miera pozitívneho 
vplyvu v oblasti 

prevencie (max 75 
bodov)

Kvalifikovanosť 
projektového tímu 
a skúsenosti (max 

50 bodov)

Inovatívnosť 
(max 50 
bodov) 

Miera zapojenia 
cieľovej skupiny 
(max 50 bodov)

Účinnosť a 
efektívnosť 
výdavkov 
(max 50 
bodov)

Zameranie 
projektu na 

potreby 
najzraniteľnejších 
podskupín (max 

25 bodov)

Finančná a 
obsahová 

miera 
udržateľnosti 

aktivít (max 25 
bodov)

Počet bodov 
spolu

5.
Maltázska pomoc

Teplé obedy pre ľudí bez 
domova v čase pandémie a 

núdzového stavu
19 000,00 € 0,00 € 41 42 38 21 12 16 27 15 11

223

Výsledky grantového programu Bratislava pre všetkých - revidovaná výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 
2021 v dvoch nosných oblastiach:

Žiadatelia so schválenou dotáciou

Žiadatelia so schválenou dotáciou

Žiadateľ nenavrhnutý na podporu



 

PRÍLOHA: Sumarizácia priebehu hodnotenia v Grantovej výzve Bratislava pre všetkých 

 

Komisie preskúmali žiadosti všetkých subjektov o poskytnutie dotácie. Pri posudzovaní 

žiadostí posudzovali projekty podľa stanovených hodnotiacich kritérií verejne dostupných v 

Štatúte grantovej výzvy: zameranie projektov na ciele výzvy (max. počet bodov 20 bodov); 

súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektov (max. počet bodov 15); mieru 

pozitívneho vplyvu v predmetnej oblasti (max. počet bodov 15); skúsenosti predkladateľa s 

plnením cieľov výzvy a kvalifikovanosť projektových tímov (max. počet bodov 10); 

inovatívnosť predkladaného projektu – pokiaľ to charakter výzvy umožňuje (max. počet bodov 

10); mieru zapojenia cieľovej skupiny (max. počet bodov 10); účelnosť, hospodárnosť, 

účinnosť a efektívnosť predpokladaných výdavkov na realizáciu projektov v kontexte hodnoty 

za peniaze (max. počet bodov 10); zameranie projektov na potreby najzraniteľnejších 

podskupín cieľovej skupiny (max. počet bodov 5); finančnú a obsahovú mieru udržateľnosti 

aktivít projektov po ukončení čerpania grantu pokiaľ to charakter výzvy umožňuje (max. počet 

bodov 5). 

 

Maximálny možný počet získaných bodov bol 100 (100 bodov za kritériá 1 až 9). 

Žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná pokiaľ dosiahla minimálne 30 bodov v kategórií 1, 2, 3 

a zároveň musela dosiahnuť minimálne 60 % z maximálneho počtu bodov, t. j. 72 bodov. 

 

V prvom kole hodnotenia každý hodnotiteľ individuálne udelil predbežné hodnotenie 

každému projektu v elektronickom hodnotiacom systéme. Individuálne hodnotenia boli 

spriemerované a predložené na rokovanie komisie. Počas zasadnutia komisia prediskutovala 

každý predkladaný projekt zvlášť a kolektívne sa rozhodla udeliť finálne bodové ohodnotenia 

a prípadné odporúčania tým projektom, ktorým navrhla zníženú alebo žiadnu sumu z dôvodu 

získania nižšieho alebo nedostatočného počtu bodov. Komentár hodnotiacej komisie spolu 

s odporúčaniami bol zasielaný mailom jednotlivo žiadateľom. 

 

Sekcia sociálnych vecí Magistrátu hl. mesta SR Bratislava 
 


