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Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory medzigeneračnej 

solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave  

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

 

 

Trvanie výzvy:  od 01. 02. 2022 do 22. 02. 2022  

Celková výška zdrojov v tejto výzve: 70 000,00 eur 

 

Kontext: 

Výzva vychádza z predsavzatia Hlavného mesta SR Bratislavy reagovať na potreby mimovládnych 

organizácií a cieľových skupín v predmetnej oblasti. Cieľom mesta v tejto oblasti je posilniť 

mimovládne organizácie, ktoré sa buď profilujú v oblasti podpory starších obyvateľov a obyvateliek, 

alebo vytvárajú aktivity a podujatia s potenciálom byť medzigeneračné a inkluzívne. Táto grantová 

výzva sa zameriava na podporu podujatí, ktoré budú prístupné pre viaceré vekové skupiny s ohľadom 

na obsah aktivity a možné zdravotné obmedzenia účastníkov a účastníčok. Chce posilniť aktívnych 

občanov a občianky, ktorí majú nápady a elán zastupovať chýbajúce služby, vytrácajúce sa susedstvá 

a rodinné väzby a robiť tak naše mesto živším a inkluzívnejším aj pre staršiu generáciu. Je dôležité 

podporiť a motivovať takéto organizácie k udržateľnej činnosti práve v čase globálnej pandémie. 

Cieľom je tak v roku 2022 minimalizovať negatívny vplyv protiepidemiologických opatrení, ktoré 

mohli počas roka 2021 popretŕhať sociálne väzby obmedzením kultúrneho, športového a 

spoločenského vyžitia nielen starších Bratislavčaniek a Bratislavčanov.  

Predmet výzvy: 

Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach: 

 

Oblasť 1.  

Medzigeneračné aktivity a „aktívne starnutie“1 

Táto oblasť má za cieľ podporiť vznik nových, alebo posilnenie existujúcich podujatí a aktivít pre 

seniorov a seniorky v Bratislave a/alebo medzigeneračné aktivity. Tieto podujatia, či aktivity by mali 

cieľovú skupinu starších obyvateľov mesta zahŕňať ako aktívnych participantov, či spolutvorcov 

podujatia, resp. aktivity. Spájanie generácií a podpora udržovania, prehlbovania, či vytvárania nových 

medzigeneračných vzťahov je jedným z najdôležitejších aspektov tejto oblasti. Podporíme športové, 

kultúrne, umelecké, či iné spoločenské aktivity, ktoré budú mať potenciál rôzne generácie spájať pri 

zmysluplných činnostiach. Táto oblasť nie je určená pre projekty, kde sú účastníci len pasívnymi 

 
1 „Aktívne starnutie znamená́ plnohodnotné prežívanie života aj vo vyššom veku, zodpovedný́ prístup k zdraviu, život v 

bezpečí́ a dôstojnosti s možnosťou zúčastniť̌ sa diania v spoločnosti. (...) Aktívne starnutie je prostriedkom zamedzenia 

izolácie (vylúčenia) obyvateľov vyššieho veku zo spoločnosti, čím sa posilňuje medzigeneračná́ integrácia a solidarita.” 

(Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2020, str. 3) 
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prijímateľmi.  (napr. koncerty vážnej hudby pre seniorov a pod.). Je však určená aj pre akékoľvek 

združenia a organizácie, ktorých primárnou cieľovou skupinou nemusia byť starší občania. 

Oblasť 2.   

Vzdelávanie a posilňovanie schopností a kompetencií starších ľudí 

Podporíme vzdelávacie, alebo preventívne aktivity vo forme kurzov, prednášok, workshopov, 

zážitkových stretnutí a pod.  napríklad v oblastiach mediálnej, finančnej, digitálnej, či 

zdravotnej/sociálnej gramotnosti, jazykov, cestovania, občianskej angažovanosti, ľudských práv, 

umenia, a ďalších. 

V prípade medzigeneračných (oblasť 1) a vzdelávacích (oblasť 2) aktivít bude pri posudzovaní 

žiadostí prihliadané na mieru zabezpečenia prístupnosti aktivít pre širokú skupinu ľudí s možnými 

zdravotnými znevýhodneniami. Aj preto upozorňujeme, že za oprávnené výdavky sa považujú 

napríklad aj  konkrétne výdavky na poplatok za tlmočenie do posunkovej reči, nákup menších 

pomôcok napr. lúp pre slabozrakých ľudí, alebo menšej prenosnej nájazdovej rampy, menšieho 

schodolezu a pod. alebo prenájom týchto prostriedkov. 

V prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude dôležité myslieť aj na prípadné alternatívy aktivít 

a zahrnúť ich do prípravy projektu – buď “online” alternatívy, alebo také prevedenie aktivít, ktoré 

bude dbať na všetky protiepidemiologické opatrenia (zníženie počtu návštevníkov, ochranné 

prostriedky, exteriér, odstupy a pod.). Predkladatelia projektov by mali byť pripravení na horší 

scenár epidemiologickej situácie a premýšľať nad tým ako by sa (napr. pomocou digitálnych 

technológií) mohli do aktivít zapojiť aj ľudia viac izolovaní v svojich domácnostiach - zdostupnením 

nástrojov na online zapájanie sa do aktivít. 

Oblasť 3.  

Podpora a rozvoj interných kapacít proseniorských organizácií a ich sebareprezentácie 

Podpora bude zameraná najmä  na profesionalizáciu súčasných členiek a členov resp. podporu a 

rozvoj zamestnankýň a zamestnancov pro-seniorských organizácií v rôznych oblastiach   - 

prostredníctvom školení alebo pracovných seminárov, napríklad o projektovom manažmente, 

spravovaní sociálnych sietí, dobrovoľníctve,  vytvorením/vylepšením webovej stránky, odbornými 

školeniami súvisiacimi s obsahovým zameraním združenia a ďalšou podporou personálnych 

výdavkov.   

V rámci podpory a rozvoja interných  kapacít je možné navštíviť organizácie, ktorých cieľovou 

skupinou sú starší ľudia, ak tieto organizácie budú prezentovať príklady dobrej praxe v oblasti 

zvyšovania kvality života seniorov a senioriek resp. podpory medzigeneračnej solidarity a zároveň sa 

nachádzajú na území štátu, ktorý susedí so SR (napr. v ČR organizácie Elpida alebo Život 90 a pod.).  

Táto oblasť nie je určená pre projekty, kde sú účastníci len pasívnymi prijímateľmi  (napr. výlet a 

pod.), ale vždy musí ísť o vzdelávaciu aktivitu, prenos skúseností - školenie, pracovný seminár, 

workshop a pod.  

Združenia a organizácie žiadajúce o grantovú podporu v tejto oblasti musia preukázať systematickú 

činnosť v oblasti práce so seniormi a seniorkami. Inak povedané musia to byť tzv. proseniorské 

organizácie, ktoré chápeme ako tie, ktorých primárnou cieľovou skupinou sú starší obyvatelia a 
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primárnym cieľom ich vťahovanie do spoločnosti cez zmysluplné participatívne podujatia, aktivity a 

pod. 

Spoločné ustanovenia: 

 

Typy projektových žiadostí: 

• Malými projektami sú myslené tie, ktoré sa zameriavajú len na jednu oblasť výzvy. 

• Veľkými projektami sú myslené tie, ktoré kombinujú viaceré oblasti výzvy. 

 

Pri  malých projektoch si oprávnení žiadatelia môžu v rámci jednej žiadosti žiadať maximálne o         

5 000,00 eur. Odporúčaná minimálna suma je 1 000,00 eur a odporúčaná maximálna suma je do           

3 320,00 eur. 

 

Pri veľkých, t. j. kombinovaných projektoch si oprávnení žiadatelia môžu v rámci svojej žiadosti 

žiadať o maximálne 13 000,00 eur. Odporúčaná minimálna suma je 3 320,00 eur.  

 

V rámci  výzvy  „Podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovanie kvality života seniorov 

a senioriek v Bratislave” je možné predložiť len jeden projekt (žiadosť), pričom je povolené 

kombinovať nosné oblasti výzvy. 

 

Jedna organizácia sa môže uchádzať o podporu vo viacerých výzvach vyhlásených hlavným 

mestom, pričom plánované aktivity a položky sa nesmú prekrývať. 

 

Pri nedočerpaní dotácií z grantového programu v prvom kole nebude vyhlásené druhé kolo. 

Špecifické požiadavky na kapacitu organizácií stanovené pre túto výzvu: 

a)  preukázateľné výsledky v danej oblasti: 

• v oblasti 1 a 2,  nie  je potrebné preukázať systematickú prácu s cieľovou skupinou 

seniorov a senioriek ako s primárnou cieľovou skupinou organizácie, 

• v oblasti 3 je potrebné preukázať systematickú prácu s cieľovou skupinou seniorov a 

senioriek ako s primárnou cieľovou skupinou organizácie,  

• pri kombinovaných projektoch je potrebné preukázať systematickú prácu s cieľovou 

skupinou seniorov a senioriek ako s primárnou cieľovou skupinou organizácie. 

b)  cieľovou skupinou projektov sú seniori a seniorky; primárnou víziou, poslaním a aktivitami 

žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú zo skupín  

• ľudia v seniorskom a predseniorskom veku 

• ľudia v seniorskom a predseniorskom veku v spojení s ich komunitami 

• ľudia v seniorskom veku a ich rodiny  

• pro-seniorské organizácie. 

 

Oprávnení žiadatelia:  
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Upravuje Štatút grantového programu Bratislava pre všetkých a VZN č. 16/2012. Oprávneným 

žiadateľom je právnická osoba, najmä: 

• nezisková organizácia, 

• občianske združenie, 

• nadácia, 

pôsobiaca na území hlavného mesta, ktorej zakladateľom nie je hlavné mesto alebo mestská časť a 

zároveň spĺňa podmienky uvedené v Štatúte grantového programu Bratislava pre všetkých a VZN č. 

16/2012.  

 

Oprávnené výdavky:  

Upravuje Štatút grantového programu Bratislava pre všetkých a VZN č.16/2012.  

Minimálne 10 % spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov.  

Podanie žiadosti 

Žiadosť o dotáciu (projekt) sa zasiela elektronicky cez portál e-grant a v tlačenej podobe 

poštou/do podateľne do 22. 02. 2022 na adresu: 

 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  

Sekcia sociálnych vecí  

Primaciálne námestie č. 1  

814 99 Bratislava  

 

Žiadosť v tlačenej podobe môžete doručiť: 

a) poštou – za termín doručenia žiadosti sa považuje dátum podania zásielky na poštovej 

pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy,  

b) osobne – do podateľne hlavného mesta, najneskôr v deň uzávierky výzvy.  

Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne a viditeľne 

označený slovami – „Žiadosť o poskytnutie dotácie – (názov grantovej výzvy a rok), 

NEOTVÁRAŤ!“.  

 

Kontaktné osoby: 

Mgr. Ingrid Tomešová, (obsahové a formálne náležitosti) 

+421 904 213 842, ingrid.tomesova@bratislava.sk  

Mgr. Veronika Špániková, (formálne náležitosti) 

+ 421 904 070 685, veronika.spanikova@bratislava.sk    

 

Individuálne konzultácie:  

Po predchádzajúcej dohode budú individuálne konzultácie poskytované telefonicky alebo mailom. 

 

Informačný seminár ku grantovej výzve:  

Gestor grantovej výzvy organizuje informačný seminár, ktorého témou je obsah grantovej výzvy 

a informácie o podávaní žiadostí prostredníctvom elektronického systému. Možnosť registrácie na 

seminár bude zverejnená na webovom sídle hlavného mesta.  

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/%C5%A0tat%C3%BAt%20grantov%C3%BD%20program%20BA%20pre%20v%C5%A1etk%C3%BDch.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VZN%2016-2012%20-%20o%20poskytovan%C3%AD%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20a%20n%C3%A1vratn%C3%BDch%20finan%C4%8Dn%C3%BDch%20v%C3%BDpomoc%C3%AD%20z%20rozpo%C4%8Dtu%20hlavn%C3%A9ho%20mesta-1.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VZN%2016-2012%20-%20o%20poskytovan%C3%AD%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20a%20n%C3%A1vratn%C3%BDch%20finan%C4%8Dn%C3%BDch%20v%C3%BDpomoc%C3%AD%20z%20rozpo%C4%8Dtu%20hlavn%C3%A9ho%20mesta-1.pdf
https://bratislava.egrant.sk/
mailto:petra.tamasova@bratislava.sk
mailto:nikola.nestinova@bratislava.sk
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Podmienky poskytovania, čerpania a zúčtovania dotácií z grantového programu Bratislava 

pre všetkých sú upravené vo:   

➢ Všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 

o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a, 

➢ Štatúte grantového programu Bratislava pre všetkých, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

výzvy. 

Prílohou Štatútu grantového programu Bratislava pre všetkých je vzor formuláru, ktorým sa eviduje 

žiadosť o dotáciu v elektronickom systéme. 

 

Podrobnejšie informácie a zmienené dokumenty nájdete zverejnené na webovom sídle 

hlavného mesta.  

 

 

 

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VZN%2016-2012%20-%20o%20poskytovan%C3%AD%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20a%20n%C3%A1vratn%C3%BDch%20finan%C4%8Dn%C3%BDch%20v%C3%BDpomoc%C3%AD%20z%20rozpo%C4%8Dtu%20hlavn%C3%A9ho%20mesta-1.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VZN%2016-2012%20-%20o%20poskytovan%C3%AD%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20a%20n%C3%A1vratn%C3%BDch%20finan%C4%8Dn%C3%BDch%20v%C3%BDpomoc%C3%AD%20z%20rozpo%C4%8Dtu%20hlavn%C3%A9ho%20mesta-1.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/VZN%2016-2012%20-%20o%20poskytovan%C3%AD%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20a%20n%C3%A1vratn%C3%BDch%20finan%C4%8Dn%C3%BDch%20v%C3%BDpomoc%C3%AD%20z%20rozpo%C4%8Dtu%20hlavn%C3%A9ho%20mesta-1.pdf
https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/%C5%A0tat%C3%BAt%20grantov%C3%BD%20program%20BA%20pre%20v%C5%A1etk%C3%BDch.pdf
https://bratislava.sk/sk/bratislava-pre-vsetkych-grantovy-program-v-socialnej-oblasti
https://bratislava.sk/sk/bratislava-pre-vsetkych-grantovy-program-v-socialnej-oblasti

