
 

 HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
  

  
  

 Primaciálne nám. 1,   P. O. Box 192,   814 99  Bratislava 1 
  

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu pre organizácie pracujúce s ľuďmi  

bez domova 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: 130 000,00 eur 

 

Kontext: 

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

organizácií a cieľových skupín v predmetnej oblasti. Cieľom mesta je zvýšiť dostupnosť sociálnej 

podpory všetkých jedincov, rodín a domácností smerujúcej k udržaniu bývania, teda prevencii straty 

bývania, ukončeniu bezdomovectva či bytovej núdze. Grantová výzva reflektuje aktuálnu 

epidemiologickú situáciu v obsahovom zameraní aj samotnom hodnotiacom procese. 

Viaceré výzvy v rámci programu Bratislava pre všetkých majú za cieľ prispievať k zmierňovaniu 

negatívnych sociálnych a ekonomických vplyvov pandémie Covid-19 na zraniteľné skupiny.  

Predmet výzvy: 

Výzva je vyhlásená v nasledovných nosných oblastiach: 

 

Oblasť 1.  

Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 

Disponibilné zdroje: 50 000,00 eur  

Cieľ Oblasti 1. výzvy:  

Umožniť organizáciám pracujúcim s ľuďmi bez domova žiadať o podporu projektov zameraných na 

ich inštitucionálnu stabilizáciu, respektíve inštitucionálny rozvoj napr. prostredníctvom vzdelávania 

a rozvoja pracovníkov a pracovníčok. 

  

Oprávnení žiadatelia pre Oblasť 1. výzvy: 

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

žiadateľom je právnická osoba, najmä: 

• nezisková organizácia, 

• občianske združenie, 

• nadácia,  
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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. 

Podmienkou je preukázateľná pôsobnosť v práci s ľuďmi bez domova v trvaní aspoň jedného 

roka. 

Nie je podmienkou, aby žiadateľ mal akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately alebo Registračnú kartu poskytovateľa sociálnej služby. 

Maximálna výška žiadanej podpory na jeden projekt v Oblasti 1. výzvy podľa typu oprávnenej 

organizácie:   

a) organizácie bez akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately alebo Registračnej karty poskytovateľa sociálnej služby, pôsobiace v oblasti 

minimálne 1 rok: maximálne do výšky 6 000,00 eur    

b) organizácie s akreditáciou na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately alebo Registračnou kartou poskytovateľa sociálnej služby, pôsobiace v oblasti 

minimálne 1 rok:  maximálne do výšky 10 000,00 eur  

 

Oblasť 2.   

Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova 

Disponibilné zdroje: 80 000,00 eur  

Cieľ Oblasti 2. výzvy: 

Predkladané projekty sa musia zameriavať na merateľné zlepšenie sociálnej situácie ľudí bez domova 

s dôrazom na aktivity smerujúce k sociálnej inklúzii (napr. prevencia a ukončovanie bezdomovectva) 

a byť realizované prostredníctvom výkonu odborných metód sociálnej práce, napríklad 

prostredníctvom dlhového poradenstva, poradenstva v oblasti zvýšenia príjmu, zaistenia 

krátkodobého ubytovania, stabilizácii sociálnej situácie a podobne.  

Podporené aktivity v rámci projektu musia presahovať rámec štandardných odborných činností 

spojených s poskytovaním sociálnych služieb uvedených v zákone 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách. 

Oprávnení žiadatelia pre Oblasť 2. výzvy: 

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

žiadateľom je právnická osoba, najmä: 

• nezisková organizácia, 

• občianske združenie, 

• nadácia,  

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
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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. 

Podmienkou je preukázateľná pôsobnosť v práci s ľuďmi bez domova v trvaní aspoň dvoch 

rokov. 

Podmienkou je, aby žiadateľ mal akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately alebo Registračnú kartu poskytovateľa sociálnej služby. 

Maximálna výška žiadanej podpory na jeden projekt v Oblasti 2. výzvy: 30 000,00 eur   

 

Spoločné ustanovenia: 

 

V rámci  výzvy „Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova ” je možné predložiť len jeden 

projekt (žiadosť), pričom nie je povolené kombinovať nosné oblasti výzvy. Tzn. žiadateľ 

môže podať len jednu žiadosť, pričom si musí vybrať len jednu oblasť 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 skúsenosti  v oblasti sociálnej podpory ľudí bez domova, prípadne organizácie, 

ktoré realizujú dlhodobé aktivity v oblasti krízových služieb, terénnej sociálnej práce, či inak 

preukázateľne  prospešné aktivity pro dané cieľové skupiny,   

b) dostatočné odborné kapacity organizácie resp. v projekte dostatočne opísané spôsoby 

zabezpečenia rozvoja odborných kapacít v súlade s aktuálnym stavom vedeckého poznania v 

danej problematike,  

c) primárnou víziou, poslaním a aktivitami žiadateľa musí byť pomoc pre niektorú z cieľových 

skupín: ľudia bez domova, domácnosti ohrozené stratou bývania, domácnosti v bytovej núdzi 

(jednotlivci a rodiny), ľudia bez prístrešia, ľudia žijúci v neistom bývaní. 

 

Oprávnené výdavky:  

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

Oprávnené náklady sú náklady spojené so sociálnou podporou ľudí bez domova, ktoré sú zároveň v 

súlade s cieľom výzvy. 

Minimálne 10 % spolufinancovanie z vlastných alebo iných zdrojov.  

Podanie žiadosti 

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
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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: 

Bc. Laura Kovácsová, (obsahové náležitosti) 

+421 903 530 406, laura.kovacsova@bratislava.sk  

Mgr. Jana Hojsíková, (formálne náležitosti) 

+ 421 903 985 933, jana.hojsikova@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.  

 

 

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.egrant.sk/
mailto:laura.kovacsova@bratislava.sk
mailto:jana.hojsikova@bratislava.sk
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

