Zmluva o poskytnutí dotácie
č. SSV/ODB/017/2022
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
zastúpenie:
Mgr. Tatiana Sedláková, PhD. v zmysle Podpisového poriadku účinného ku dňu
podpísania tejto zmluvy
(ďalej len ako „poskytovateľ“)
a
Divadlo bez domova
sídlo:
Za sokolovňou 3252/3, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
zápis v registri:
subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2006-05-12 pod č. VVS/1-900/90-28231
IČO:
30869579
DIČ:
2022442609
banka:
Tatra banka, a. s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK72 1100 0000 0026 2179 3196
zastúpenie:
Patrik Krebs
(ďalej len ako „príjemca“)
(poskytovateľ a príjemca spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany sa, v súlade so Štatútom grantového programu Bratislava pre všetkých (ďalej len ako „štatút“) a
Všeobecne záväzným nariadením Hlavného mesta č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných
výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu
realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.

2.

Hlavnou, nie však jedinou povinnosťou poskytovateľa je poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky vo výške
6 000,00 € (slovom: šesť tisíc eur) (ďalej len ako „dotácia“).

3.

Hlavnou, nie však jedinou povinnosťou príjemcu je poskytnutú dotáciu použiť výlučne v súlade s touto zmluvou
a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Článok II
Projekt

1.

Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „projekt“ rozumie „Divadlo pre všetkých 2022“, ktorý je podrobne
popísaný v Prílohe č.1.

2.

Príjemca je oprávnený použiť dotáciu výlučne na financovanie aktivít projektu v zmysle tejto zmluvy.
Článok III
Čerpanie dotácie

1.

Poskytovateľ dotáciu poskytne príjemcovi na bankový účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to
najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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2.

Hmotnú zodpovednosť za dotáciu preberá príjemca dňom jej pripísania na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.

3.

Príjemca je oprávnený čerpať dotáciu najneskôr do 31.12.2022. Príjemcovi sa pri zúčtovaní poskytnutej dotácie
uznajú za oprávnené výdavky výlučne tie výdavky, ktoré sa viažu k poskytnutej dotácii, a ktoré príjemcovi vznikli
a boli uhradené v rozhodujúcom kalendárnom roku, vrátane výdavkov vzniknutých pred podpisom tejto zmluvy za
podmienky dodržania dohodnutého účelu využitia dotácie stanoveného v zmluve. Za rozhodujúci kalendárny rok
sa považuje rok, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

4.

Za oprávnené výdavky sa považujú najmä náklady na:
a) prenájom priestorov priamo potrebných na realizáciu projektu,
b) prenájom technických prostriedkov potrebných na realizáciu projektu,
c) ubytovanie, stravovanie a občerstvenie súvisiace s projektom,
d) cestovné, prepravné výdavky v súvislosti s projektom okrem pohonných hmôt,
e) mzdy, odmeny a iné výdavky za prácu priamo súvisiacu s realizáciou projektu,
f) práce a služby súvisiace s projektom a s jeho propagáciou,
g) všeobecný spotrebný materiál potrebný na realizáciu projektu.

5.

Za neoprávnené výdavky sa považujú najmä, nie však výlučne, náklady na:
a) úhradu/refundáciu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, úhrada záväzkov týkajúcich sa
budúcich rozpočtových rokov,
b) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
c) bankové, správne a manipulačné poplatky,
d) výdavky na obstaranie alebo technické zhodnotenie dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného
majetku,
e) prenájom priestorov slúžiacich na bežnú prevádzku a ďalšie prevádzkové náklady príjemcu dotácie,
f) nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov,
g) nákup pohonných hmôt,
h) výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty, ak si môže príjemca dotácie uplatniť jej odpočítanie,
i) výdavky na aktivity alebo činnosti, na ktoré príjemca poberá inú dotáciu alebo príspevok zo strany
poskytovateľa,
j) výdavky neuvedené v schválenom projekte,
k) nešpecifické výdavky a výdavky nevzťahujúce sa na schválený projekt,
l) výdavky, ktoré nie sú doložené príslušnými účtovnými dokladmi,
m) výdavky, ktoré vzniknú tretím osobám a nie sú uhradené priamo prijímateľom dotácie,
n) výdavky na služby a práce súvisiace s prípravou projektu žiadateľa o dotáciu.
Článok IV
Vybrané práva a povinnosti príjemcu

1.

Príjemca je povinný:
a) viesť dotáciu na bankovom účte uvedenom v záhlaví tejto zmluvy, viesť príslušné účtovníctvo a zabezpečiť
archiváciu účtovných dokladov súvisiacich s dotáciou v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) použiť dotáciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o
rozpočtových pravidlách“), zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy“), ako aj zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom
obstarávaní“), zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „zákon o účtovníctve“), zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o finančnej
kontrole”),
c) bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o každej skutočnosti, ktorá by mohla obmedziť alebo
znemožniť využitie dotácie v súlade s jej účelom,
d) spolufinancovať projekt v rozsahu minimálne 10 % zo všetkých výdavkov projektu,
e) uvádzať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch a v mediálnych výstupoch uskutočnených v
súvislosti s projektom, vrátane tých, ktoré sú poskytnuté na konferenciách a seminároch, informáciu:
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„Projekt realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy“ a uviesť logo poskytovateľa v
požadovanom formáte,
f) zúčtovať dotáciu do 60 (slovom: šesťdesiat) dní po ukončení projektu, alebo do 60 (slovom: šesťdesiat) dní
odo dňa účinnosti tejto zmluvy v prípade, ak bola dotácia poskytnutá na v danom kalendárnom roku už
zrealizovaný projekt; najneskôr však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí dotácie,
g) predložiť poskytovateľovi záverečnú správu o realizácii projektu a konečnom zúčtovaní dotácie najneskôr do
60 kalendárnych dní po ukončení projektu, alebo do 60 (slovom: šesťdesiat) dní odo dňa účinnosti tejto
zmluvy v prípade, ak bola dotácia poskytnutá na v danom kalendárnom roku už zrealizovaný projekt;
najneskôr však do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí dotácie,
h) predložiť zúčtovanie dotácie s náležitosťami uvedenými podrobne v článku V tejto zmluvy.
2.

Príjemca sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ovládajúce osoby príjemcu ani im blízke osoby sa nebudú podieľať
na dodávkach tovarov a služieb financovaných z dotácie. Uvedené obmedzenie platí aj na ďalšie osoby
zdieľajúce spoločný komerčný záujem s príjemcom, zamestnancami príjemcu a ovládajúcimi osobami príjemcu
ani s im blízkymi osobami.

3.

Príjemca je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy do 60 (slovom: šesťdesiat) dní po ukončení projektu, najneskôr však do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.

4.

Výnosy z dotácie, nevyčerpanú časť dotácie alebo jej časť a neoprávnene použitú dotáciu alebo jej časť sa
príjemca zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom, pod rovnakým variabilným symbolom na účet
poskytovateľa, z ktorého mu boli finančné prostriedky poskytnuté nasledovne:
a) výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým zo sumy dotácie, po
odpočítaní poplatkov za vedenie účtu) bezodkladne, najneskôr však do 5. januára nasledujúceho
kalendárneho roka po poskytnutí dotácie,
b) nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť bezodkladne, najneskôr však v lehote do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka,
c) neoprávnene použitú dotáciu alebo jej časť najneskôr v lehote do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov.

5.

Najmenej 3 (slovom: tri) pracovné dni pred poukázaním výnosov z poskytnutej dotácie, nevyčerpanej dotácie
alebo jej časti, alebo neoprávnene použitej dotácie alebo jej časti na účet poskytovateľa je príjemca povinný
zaslať poskytovateľovi avízo s uvedením čísla tejto zmluvy a výšky vrátených finančných prostriedkov
elektronickou poštou na kontaktný email uvedený v článku X tejto zmluvy.

6.

Príjemca je oprávnený uskutočniť presuny finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu bez podania
žiadosti o túto zmenu, ak to nemení účel a charakter projektu a úprava je maximálne do výšky 10 % z pôvodne
schválenej hodnoty znižovanej položky rozpočtu. Táto možnosť sa netýka položiek v rozpočtovej kapitole MZDY
A HONORÁRE. Príjemca je povinný dodatočne o každej takejto zmene informovať poskytovateľa (vo vyúčtovaní
Záverečnej správy, v komentároch k jednotlivým výdavkom). O akékoľvek zmeny použitia dotácie nad rámec
vyššie uvedeného musí prijímateľ poskytovateľa požiadať prostredníctvom zaslania žiadosti o zmenu emailom.
Akékoľvek zmeny v rozpočte je potrebné realizovať najneskôr do 10. decembra.

7.

Príjemca podpisom zmluvy záväzne deklaruje, že:
a) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b) nie je voči nemu vedený súdny, exekučný, daňový výkon rozhodnutia,
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a/alebo sociálne poistenie,
d) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
e) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa pracovnoprávnych
predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len ako „pracovnoprávne predpisy“), a to
predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Zároveň príjemca týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinností, ktoré
pre neho z pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Rovnako sa príjemca zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak
zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v pracovnoprávnych predpisoch.
Článok V
Zúčtovanie dotácie
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1.

Zúčtovanie dotácie pozostáva zo záverečnej správy a finančnej správy. Príjemca ho podáva prostredníctvom
elektronického systému, v ktorom bol podaný projekt.

2.

Zúčtovanie predkladá príjemca v 1 (slovom: jednom) písomnom vyhotovení zaslaným poskytovateľovi. Prílohou
zúčtovania budú kópie všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa čerpania dotácie a realizácie projektu.

3.

V zúčtovaní je príjemca povinný uviesť:
a) číslo zmluvy,
b) výšku dotácie,
c) výšku spolufinancovania podľa podmienok grantovej výzvy,
d) účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá,
e) výšku použitých finančných prostriedkov z dotácie,
f) výšku nepoužitej dotácie,
g) výšku výnosov z dotácie,
h) výšku odvedených výnosov z dotácie,
i) celkovú výšku vrátených finančných prostriedkov z dotácie,
j) detailný rozpis jednotlivých výdavkov každej kategórie a položky rozpočtovej skladby uvedených v prílohe č.
2 s komentárom k dôležitým informáciám, ktoré nevyplývajú zo zúčtovania. Sumy uvedené v prílohe č. 2
musia byť jasne špecifikované a musí byť uvedený jednoznačný výpočet dotknutých súm,
k) prílohy v podobe fotokópií účtovných dokladov a dokumentov preukazujúcich použitie finančných
prostriedkov, ako aj finančnú spoluúčasť podľa podmienok grantovej výzvy v zmysle zákona o účtovníctve
podľa druhu výdavku (prvotný doklad o vzniku záväzku - faktúry, zmluvy, pokladničné doklady z
elektronickej registračnej pokladnice; druhotný doklad o úhrade záväzku - výdavkové pokladničné doklady
k platbám v hotovosti, výpisy z účtu o bezhotovostných platbách a pod.),
l) fotodokumentáciu o zrealizovaní projektu a prípadnú ďalšiu podpornú dokumentáciu o realizácií aktivít a
činností projektu (napr. doklady o postupe v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pod.),
m) v prípade vyúčtovania mzdových nákladov zamestnancov príjemcu participujúcich na projekte, evidenciu
odpracovaných hodín jednotlivými zamestnancami príjemcu participujúcimi na projekte,
n) čestné vyhlásenie príjemcu, že
i.
zaslané kópie dokladov súhlasia s originálmi archivovanými v sídle príjemcu dotácie,
ii. dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a bola vyčerpaná v poskytnutej výške, prípadne že jej nevyčerpaná časť bola vrátená na
účet poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

4.

Každý účtovný doklad preukazujúci čerpanie bežných výdavkov musí byť označený skratkou „G-HMBA“ a musí
na ňom byť uvedená použitá suma z dotácie na daný výdavok, inak nebude akceptovaný.

5.

V prípade, ak má zúčtovanie dotácie nedostatky resp. iné nezrovnalosti, je príjemca povinný tieto odstrániť v
lehote určenej oprávnenou osobou odo dňa výzvy poskytovateľa na ich odstránenie.
Článok VI
Kontrola poskytnutia dotácie

1.

Príjemca vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia
s dotáciou, jej účelné, hospodárne a efektívne použitie a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy, a týmto sa
zaväzuje vytvoriť kontrolnému orgánu poskytovateľa na základe výzvy poskytovateľa podmienky na výkon
finančnej kontroly vrátane možnosti nahliadnuť do originálov účtovných dokladov, bankových výpisov a pod.
príjemcu a poskytnutia všetkej nevyhnutnej súčinnosti na vykonanie kontroly poskytovateľom.

2.

Porušenie povinností podľa článku VI bod 1 tejto zmluvy sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy
príjemcom a je dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy zo strany poskytovateľa.
Článok VII
Trvanie zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán vyplývajúcich im
z tejto zmluvy.

2.

Pred uplynutím doby podľa článku VII bod 1 tejto zmluvy môže táto zmluva zaniknúť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
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b) písomným odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa, ak príjemca poruší niektorú z povinností
uvedených v článku IV tejto zmluvy a/alebo povinnosť uvedenú v článku VI bod 1 tejto zmluvy a/alebo sa
preukáže, že niektoré z prehlásení príjemcu podľa článku IV bod 7 bolo nepravdivé a/alebo sa počas
trvania tejto zmluvy stane nepravdivým,
c) písomným odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa, ak mu príjemca oznámi, že projekt nie je možné
realizovať,
d) písomným odstúpením od zmluvy zo strany príjemcu, ak poskytovateľ neposkytne príjemcovi dotáciu v lehote
podľa článku III bod 1 tejto zmluvy.
3.

Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4.

V prípade zániku zmluvy podľa článku VII bod 2 písm. a) je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi časť dotácie
nevyčerpanú ku dňu ukončenia zmluvy.

5.

V prípade odstúpenia od zmluvy je príjemca povinný do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť poskytovateľovi dotáciu v celej poskytnutej výške na bankový účet
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

6.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne príjemcovi odstúpením od tejto zmluvy.
Článok VIII
Sankcie

1.

Ak príjemca použije dotáciu alebo jej časť v rozpore so stanoveným účelom uvedeným v tejto zmluve a/alebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi, je povinný do 30 (slovom: tridsať) dní od doručenia výzvy vrátiť
poskytovateľovi na účet uvedený v záhlaví dotáciu vo výške jej použitia v rozpore so stanoveným účelom
a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,50 %
z neoprávnené použitej sumy za každý, aj začatý deň omeškania odo dňa neoprávneného použitia dotácie
alebo jej časti do dňa vrátenia dotácie alebo jej časti.

2.

V prípade, ak príjemca poruší niektorú zo svojich zákonných a/alebo zmluvných povinností a z toho dôvodu
bude poskytovateľovi kontrolným orgánom uložená sankcia, je príjemca povinný zaplatiť poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 130 % sankcie uloženej kontrolným orgánom a to aj opakovane.

3.

Sankcie podľa tejto zmluvy sú splatné do 15 kalendárnych dní po výzve na ich uhradenie doručenej príjemcovi
a považujú sa za uhradené dňom ich pripísania na účet poskytovateľa.

4.

Uplatnením a/alebo uhradením ktorejkoľvek sankcie nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody.

5.

Uhradenie akejkoľvek sankcie nezbavuje príjemcu zmluvnej povinnosti a/alebo povinnosti vyplývajúcej
príjemcovi zo všeobecne záväzným právnych predpisov.
Článok IX
Ochrana osobných údajov

1.

Zmluvné strany si uvedomujú dôležitosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov a preto sa zhodli na tom, že
ich budú spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej ako „GDPR“) a zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

2.

Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov podľa
tejto zmluvy a vzájomnej komunikácie zaväzujú prijať technické, organizačné a personálne opatrenia na
ochranu osobných údajov, pričom vezmú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť
spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre
práva a slobody dotknutých osôb.

3.

V prípade, ak príjemca príde pri plnení povinností podľa tejto zmluvy do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré
spracúva poskytovateľ, príjemca nesmie v žiadnej forme spracúvať osobné údaje, ktoré sú spracúvané
poskytovateľom, najmä ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe, zhromažďovať ich, kopírovať ich,
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zverejňovať ich alebo inak ich akýmkoľvek spôsobom využiť pre akékoľvek vlastné potreby alebo pre
akékoľvek potreby tretej osoby, ak nie je v tejto zmluve výslovne stanovené inak.
4.

Príjemca sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde do kontaktu pri
plnení povinností podľa tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení trvania tejto zmluvy. Na
požiadanie poskytovateľa je príjemca povinný preukázať splnenie tejto povinnosti. Povinnosť mlčanlivosti
neplatí, ak to priamo vyplýva z platných právnych predpisov, pričom v takom prípade je príjemca povinný
postupovať výlučne v súlade s týmito platnými právnymi predpismi pri zachovaní zásady minimalizácie
spracúvania osobných údajov.

5.

Príjemca sa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia na to, aby jeho zamestnanci a príp. iné spolupracujúce
osoby pri plnení povinností podľa tejto zmluvy dodržiavali povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov
stanovené v GDPR, v zákone o ochrane osobných údajov a v tejto zmluve. Príjemca sa zaväzuje poučiť svojich
zamestnancov a príp. iné spolupracujúce osoby o povinnostiach, ktoré im vyplývajú z GDPR, zákona o ochrane
osobných údajov a tejto zmluvy.

6.

Príjemca je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí dotknutej osobe a/alebo Hlavnému mestu v
dôsledku nedodržania svojich povinností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, t. j. najmä v prípade, ak
príjemca nedodrží ustanovenia GDPR a/alebo zákona o ochrane osobných údajov, alebo ak príjemca koná nad
rámec a/alebo v rozpore s touto zmluvou.
Článok X
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Zmluvné strany sú povinné pristupovať k plneniu svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy tak, aby
predchádzali vzniku škody.

2.

Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania tejto zmluvy poskytnúť si vzájomne všetku súčinnosť, ktorú od
nich možno spravodlivo požadovať, aby bol naplnený účel tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania tejto zmluvy zdržať sa takého konania, ktorým by mohol byť
ohrozený účel tejto zmluvy ako aj ktorým by bolo ohrozené plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4.

Nesplnenie záväzkov a/alebo porušenie ktorejkoľvek zákonnej a/alebo zmluvnej povinnosti zo strany príjemcu
a/alebo povinnosti súvisiacej s touto zmluvou sa považuje za použitie finančných prostriedkov v rozpore s účelom
uvedeným v tejto zmluve, s výnimkou nesplnenia záväzkov alebo porušenia povinností preukázateľne
zapríčinených z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných
strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť a ktoré nie je možné realizovať v súlade s platnou legislatívou a
platnými opatreniami a nariadeniami úradov verejnej správy SR.

5.

Ak z dôvodu vyššej moci bude nutné predčasne projekt ukončiť alebo prerušiť, budú príjemcovi za oprávnené
uznané len také výdavky, ktoré boli rozumne a účelne vynaložené v súvislosti z financovaním projektu, vzniknuté
do momentu zásahu vyššej moci.

6.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha všetkými dostupnými
komunikačnými prostriedkami, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a
osobne.

7.

Listovú zásielku je možné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a) bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,
b) prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,
c) bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.

8.

Za prvé kontaktné osoby boli určené:
a) za poskytovateľa –
b) za príjemcu –
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9.

Elektronická správa sa považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa
tejto zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená
automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou spolu s uvedením inej kontaktnej osoby.

10. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnimočného alebo núdzového stavu v zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné
doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinností zmluvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) (ďalej len ako „zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností zaslaných
prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente sa riadi príslušnými ustanoveniami
tohto zákona.
11. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz denne kontrolovať kontaktné emailové schránky.
12. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní od zmeny, oznámiť si
navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznámenie je účinné jeho doručením.
Článok XI
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v registri, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) a § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

2.

Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán, formou
písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

3.

Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť,
neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto zmluvy ako celku.

4.

V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné
strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné
alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto zmluvy. V
prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto zmluve zrušený a nahradený iným právnym predpisom, odkazy
tejto zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.

5.

Právne vzťahy Zmluvných strán v tejto Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
zákona o rozpočtových pravidlách, zákona o verejnom obstarávaní, zákon o účtovníctve, zákon o finančnej
kontrole, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ustanoveniami ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov.

6.

Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob
riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy majú príslušné
súdy Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
a) Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie s popisom projektu a rozpočtom,
b) Príloha č. 2 – Schválený rozpočet projektu

8.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ustanoveniami akejkoľvek prílohy tejto zmluvy majú
vždy prednosť ustanovenia textu Zmluvy.

9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu (vrátane jej príloh) prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou
bez výhrad a sú si vedomé právnych následkov podpísania tejto zmluvy.
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10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 22.06.2022

V Bratislave, dňa 23.06.2022

.......................................................................

.......................................................................

poskytovateľ
Mgr. Tatiana Sedláková, PhD.
zástupkyňa riaditeľa sekcie sociálnych vecí

príjemca
Mgr. art. Patrik Krebs
štatutárny zástupca
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Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie s popisom projektu a rozpočtom

úvod
Administratívne informácie
Identifikácia žiadateľa
Názov žiadateľa

Divadio bez dom ova

ICO

30869579
Názov subjektu

Divadlo bez dom ova

Ulica a číslo

Za sokolovňou 3252/3

Súpisné číslo

3252

Naform átovaná
adresa

Za sokolovňou 3252/3, 811 04 Bratislava - m estská časť
Staré Mesto

IČO

30869579

IČ DPH
DIČ

2022442609

Právna form a

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Registračné číslo

W S /1 -900/90-28231

R egistrátor

MV SR

Dátum registrácie

12.5.2006

Š tatu tár 1: M eno
Priezvisko

Patrik Krebs

Korešpondenčná adresa
Ulica a číslo

Za sokolovňou 3252/3

Obec

B ratislava-Staré Mesto

PSČ

81104

Iné kontaktné inform ácie
W ebová stránka žiadateľa

w w w .divadlobezdom ova.sk

Číslo účtu v tvare IBAN

SK72 1100 0000 0026 2179 3196

O soba zodpovedná za projekt
Meno, priezvisko a titul
Telefón/Mobil
E-mail
Ďalšie žiadosti

Podali sm e žiad o s ť v grantovej výzve N adácie m esta Bratislavy "Kultúra - Tvorba
a uvedenie diela 2022", názov nášho projektu je "Tvoriť ma bolí - vydanie a
uvedenie knihy". Plánujem e podať žiadosti v grantových výzvach Nadácie m esta
Bratislavy, konkrétne v grantových program och "Kom unity - Kom unitné
priestory" a "K ultúra - Kultúrne podujatia".

Vstupy do hodnotenia projektu
Opis projektu
Názov projektu

Divadlo pre všetkých 2022

Dátum začiatku a konca
projektu

1 .1 .2 0 2 2 -3 1 .1 2 .2 0 2 2

Miesto realizácie

B ratislava - celom estské pôsobenie, prednostne Bratislava-Staré Mesto, kde
skúšam e a uvádzam e väčšinu predstavení

Cieľové skupiny

•
•
•
•
•
•

seniori
ľudia bez dom ova
deti, m ladí ľudia a rodiny
zdravotne znevýhodnení
nezam estnaní
sexuálne, etnické alebo iné menšiny

Stručný opis žiadateľa

Viac ako 15 rokov je naším hlavným poslaním práca s m arginalízovaným i
skupinam i prostredníctvom divadia, perform ance, tanca či hudby. Spájam e
u m elecké so sociálnym , narúšam e stereotypy a predsudky a scitiivujem e
verejnosť. Našu hereckú kom unitu tvoria ľudia bez dom ova, ľudia s ŤZP, so
p sychiatrickou diagnózou a inak znevýhodnení ľudia. Základom našej práce sú
pravidelné divadelné a dram aterapeutické skúšky, na ktorých spoločne s našimi
hercam i a herečkam i um elecky tvorím e, experim entujem e, realizujem e rôzne
divadelné, hudobné či dram aterapeutické cvičenia, pripravujem e sa na uvádzanie
predstavení pre verejnosť. Ďalším pilierom sú pravidelné predstavenia pre
verejnosť, po ktorých nasleduje krátka debata divadelného tím u s publikom . Herci
a herečky sú za svoju umeleckú prácu finančne odm eňovaní/-é. Organizačný tím
DBD sa dlhodobo venuje vzdelávaniu a odovzdávaniu know -how iným
profesionálom a aktivistom , realizujem e w orkshopy pre iné skupiny (študenti škôl,
o dsúd en í vo VTO S atď.).

Čo je cieľom projektu?

Hlavným zám erom projektu je naďalej pokračovať a rozvíjať umeleckú a
d ram aterapeutickú prácu s ľuďm i bez dom ova, ľuďm i s ŤZP a inak
znevýhodneným i osobam i. Hlavným i výstupm i budú 4 verejné predstavenia s
následnou debatou hereckého tím u s publikom - ide o platform u na prezentovanie
našej práce verejnosti. Prichádza tu k búraniu hraníc a prepojeniu znevýhodnenej
časti spoločnosti s m ajoritou. Ďaiším výstupom bude 40 divadelných skúšok.
Herci a herečky sú za svoju prácu finančne odm eňované/-í.

Východisková situácia,
zdôvodnenie projektu

Detailný opis projektu

Dlhodobo, viac ako 15 rokov sa venujem e um eieckej, najmä divadelnej a
dram aterapeutickej práci s ľuďm i bez dom ova, ľuďm i s ťažkým zdravotným
(telesným ) postihnutím , ľuďm i so psychiatrickou diagnózou a s inak
znevýhodneným i osobam i. Pravidelne, aspoň 2-krát za týždeň realizujem e
divadelné a dram aterapeutické skúšky, m inim álne raz za m esiac uvádzame
divadelné predstavenia pre verejnosť, ktorých neodm ysliteľnou súčasťou sú aj
násiedné diskusie pubiika s našim i hercam i a herečkam i. Po náročných
pandem ických rokoch 2020 a 2021 nem ám e v tejto chvíli istotu žiadnej grantovej
podpory na tento rok, s našim i hercam i a herečkam i však naďalej pravidelne
skúšam e a po strem ovacom období na konci roka 2021 sme opäť začali uvádzať
predstavenia pre verejnosť. K potrebe realizovať tento projekt nás vedie úsilie
pokračovať a naďalej rozvíjať našu dlhodobú činnosť, s čím prirodzene súvisia aj
nevyhnutné finančné zdroje. Tento projekt bude úzko prepojený a bude sa dopĺňať
sa s projektom "Divadlo nás spája 2022", s ktorým sa plánujem e uchádzať o
grantovú podporu v Nadácii m esta Bratislavy. M om entálne m ám e 11 hercov a
herečiek, v projekte ich ale uvádzam e 10, nakoľko jednu z herečiek m om entálne
nepúšťajú zo zariadenia sociálnych služieb, v ktorom žije.
Hlavným zám erom projektu je pokračovať a rozvíjať našu kom unitnú um eleckú a
dram aterapeutickú prácu, ktorá spája ľudí bez dom ova, ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím , ľudí so psychiatrickou diagnózou a inak znevýhodnené osoby. S
našim i hercam i a herečkam i sa budem e pravidelne, dvakrát týždenne stretávať na
divadelných skúškach v Pisztoryho paláci, kde budem e spoločne umelecky tvoriť
a spolupracovať, realizovať rôzne divadelné a dram aterapeutické cvičenia, hrať na
h udobné nástroje, pripravovať sa na uvádzanie divadelných predstavení,
neform álne ich vzdelávať, zveľaď ovať náš divadelný priestor, diskutovať, zdiei’ať.

pom áhať si, navzájom sa podporovať, inšpirovať a m otivovať. Vzhľadom na
zm eny v hereckom tím e na konci roka 2021 - úm rtie jedného z našich dihoročných
hercov a príchod nového herca - sa na skúškach budem e venovať aj ď aišiem u
prispôsobovaniu existujúcich predstavení nášm u aktuáinem u hereckém u tím u.
Ceiý tím tak bude pokračovať v trénovaní a rozvíjaní kreativity, nových schopnosti
a zručností, fiexíbiiity a odoinosti
Divadeiné skúšky teda predstavujú zákiadnú aktivitu, od ktorej sa ďaiej odvíjajú
divadeiné predstavenia pre verejnosť. V nich prezentujú herci a herečky výsiedky
svojej práce, z "prijím ateľov" sa stávajú tí, ktorí verejnosti niečo ponúkajú a
odovzdávajú, "spoiočnost"' v hľadisku v týchto m om entoch od ľudí bez dom ova a
d'aiších znevýhodnených prijíma. Divadeiným i predstaveniam i a násiedným i
debatam i tak budem e prispievať k scitiivovaniu verejnosti k ľuďom bez dom ova a
ďaiším znevýhodneným skupinám , narúšať rôzne stereotypy a predsudky,
zvid iteľňo vať výsledky ich práce. V posledných rokoch si vším am e, že v hľadisku
sa stále objavujú nové tváre, čo znam ená, že naša práca a jej výsiedky sa
dostávajú k stále širšiem u publiku - o to sa budem e naďalej usilovať aj
prostredníctvom tohto projektu. Vstup na naše predstavenia je a bude zdarm a
(dobrovoľné výstupné), čím sprístupňujem e um enie a kultúru i ďaiším
zn evýhodneným skupinám či jednotlivcom . Práve preto sa snažím e naše
p redstavenia prinášať aj na rôzne netradičné, nedivadeiné m iesta. Budeme
pokračovať v kom unikácii s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave
(prípadne aj inde), čo by m ohlo viesť k opätovném u uvedeniu jedného z
p redstavení pre odsúdených ľudí vo výkone trestu.
Naši herci a herečky sú dlhodobo za svoju divadelnú prácu finančne odm eňovaní
a odm eňované. A j vď aka tom u si môžu aspoň čiastočne zlep šo vať svoju sociálnu
situáciu, platiť bývanie (nájom né byty, ubytovne), kupovať lieky či jedlo, celkovo
tak zvyšo vať kvalitu svojho života. M om entálne nie je nikto z nášho tímu
vyslovene na ulici, preto budem e m ôcť aj vď aka tom uto projektu ďaiej pracovať
na stabilizácii a ďalšom zlepšovaní tohto stavu. Pri raste životných nákladov sme
sa v roku 2021 rozhodil zvýšiť herecké odm eny za ich um eleckú prácu na
skúškach a v predstaveniach - každá herečka a herec dostáva 7,50 EUR za 1
skúšku a 15 EUR za 1 odobraté predstavenie v Bratislave. V prípade potreby
poskytujú niektorí naši herci aj osobnú asistenciu svojim hreckým kolegyniam s
ŤZP - sprevádzajú ich na/zo skúšok a predstavení, asistujú im priam o v divadle.
O rganizačný tim divadia a celého projektu (Patrik Krebs, Renáta Chovanová Uršuľa Kovaiyk, Tom áš Kubiš) bude viesť divadeiné skúšky a organizovať
divadelné predstavenia, čo obnáša nielen priam u prácu s hereckým tím om , ale aj
m noho prípravných aktivít a činností. S ďalším rokom našej divadelnej činnosti sa
budú rozvíjať a rásť aj skúsenosti sam otného organizačného tím u. Jeho členka a
členovia sa budú aj m im o projektu ďaiej vzdelávať a zúčastňovať sa rôznych
w orksho po v a tréningov. Ďalším vzdelávaním je pre nás aj sam otná práca s naším
divadelným tím om .
O projekte a jeh o podpore hlavným mestom SR plánujem e inform ovať
prostredníctvom všetkých kanálov či platforiem , ktoré používam e (web, em ail,
Facebook, pozvánky, plagáty, bulletiny, div. predstavenia). Tieto inform ácie
budem e zd ieľať aj na iných fórach (lokálne či m edzinárodné w orkshopy atď.).

Opis konkrétnych aktivít
projektu

1. Realizácia 40 divadelných a dram aterapeutických skúšok. Počas projektu
plánujem e zrealizovať 40 divadelných a dram aterapeutických skúšok. Pravidelne,
aspoň 2-krát za týždeň realizujem e divadelné a dram aterapeutické skúšky, ktoré
sú základom našej činnosti. Spoločne s hercam i a herečkam i tu realizujem e rôzne
um elecké a vzdelávacie aktivity, divadeiné a dram aterapeutické cvičenia. Ľudia
bez dom ova a inak zn evýhodnené osoby pravidelnosťou skúšok získavajú
základný životný rytm us, isté pracovné návyky, plnohodnotne a zm ysluplne
využívajú svoj čas, neform álne sa vzdelávajú, objavujú a rozvíjajú svoju kreativitu,
lepšie spoznávajú sam i seba aj svojich kolegov a kolegyne, zdokonaľujú sa v
kom unikácii, em patii, asertivite i um eleckom sebavyjadrení.
2. O dohranie 4 divadelných predstavení pre verejn o sť s následnou debatou
hercov a herečiek s publikom . Plánujem e odohrať 4 divadeiné predstavenia pre
verejn o sť s následnou debatou hercov a herečiek s publikom . V predstaveniach
ponúknu naši herci a herečky výsiedky svojej divadelnej práce publiku a prejdú z
pozície tých, ktorí a ktoré od verejnosti zväčša niečo prijím ajú, do pozície tých,
ktorí a ktoré spoločnosti niečo ponúkajú a dávajú. Násiedné debaty budú
priestorom , kde sa diváci m ôžu hercov a herečiek opýtať, čo ich zaujím a, a
d ozvedieť sa rôzne zaujím avosti z ich (nielen) divadelného života. Je to priestor na
zdieľanie ľudí bez dom ova a iných znevýhodnených ľudí so spoločnosťou a
naopak, priestor na scitiivovanie verejnosti k rôznym m arginaiizovaným skupinám
či inšpiráciu iných profesionálov, aktivistov aj zn evýhodnených ľudí.
3. Adaptácia existujúcich predstavení súčasném u hereckém u tím u. Vzhľadom na
zm eny v hereckom tím e (úm rtie herca v novem bri 2021, príchod nového herca
koncom roka 2021) bude jed no u zo súčastí divadelných skúšok preobsadenie a
naskúšanie existujúcich divadelných hier nanovo, čo sa spája s ďalším rozvíjaním
kreativity hercov a herečiek.
4. Sprístupňovanie kultúry a um enia aj znevýhodneným skupinám či jednotlivcom .

Vstup na naše predstavenia je bezplatný (dobrovoľné "výstupné"), čím
sprístupňujem e um enie a kultúru aj ďalším znevýhodneným skupinám či ľuďom.
Zároveň budem e pokračovať v kom unikácii s Ústavom na výkon trestu odňatia
slobody v B ratislave, čoho výsledkom by o päť mohlo byť uvedenie jedného z
predstavení pre odsúdených ľudí v tom to zariadení.
5. Kom unikácia a prezentácia projektu. O projekte a jeh o podpore hlavným
mestom SR plánujem e inform ovať prostredníctvom všetkých kanálov či
platforiem , ktoré používam e (web Divadla bez dom ova, em ail, Facebook,
pozvánky, plagáty, bulletiny, divadeiné predstavenia). Tieto inform ácie budeme
zd ieľať s ďalším i podporovateľm i, partnerm i či inými profesionálm i a aktivistam i aj
na iných fórach (lokálne či m edzinárodné w orkshopy, stretnutia k iným projektom
atď.).
6. Presadzovanie a šírenie prístupu, že "aj divadio je práca". "Aj divadio je práca"
je prístup, ktorý dlhodobo presadzujem e - naši herci a herečky sú za svoju
divadelnú prácu a čin no sť na skúškach a v predstaveniach finančne odm eňovaní
a odm eňované, čím si zlepšujú svoju finančnú a sociálnu situáciu.
7. Príprava členov a členky organizačného tím u na divadelné skúšky a
predstavenia a ich ď alší pracovný rozvoj. S každým ďaiším rokom našej
divadelnej činnosti sa rozvíjajú a rastú aj skúsenosti sam otného pracovného tímu.
Jeho členovia a členka sa ďalej vzdelávajú, zúčastňujú sa rôznych w orkshopov a
tréningov. Vzdelávaním je aj sam otná práca s naším divadelným tím om .
Cieľové skupiny projektu:
1. Herci a herečky - ľudia bez dom ova, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím
(telesným ), ľudia so psychiatrickou diagnózou, inak znevýhodnení ľudia (seniori).
2. Ľudia z organizačného tím u.
3. Široká verejn o sť - diváci v publiku, sam ozrejm e vrátane iných znevýhodnených
ľudí, ľudia, ktorí sa dozvedia o projekte prostredníctvom rôznych kanálov.
Počas projektu budem e používať rôzne divadelné techinky a cvičenia, ako aj
metódy, techniky a cvičenia vychádzajúce z expresívnych terap ií (dram aterapia,
m uzikoterapia, arteterapia, biblioterapia atď .). Počas našej dlhodobej práce sa
nám osvedčilo, že prostredníctvom týchto prístupov, s ktorými sa ľudia bez
dom ova aj ď alší členovia a členky hereckého tím u v bežnom živote veľmi
nestretávajú, sa dokážu skoncentrovať na seba, vyjadriť sa bez toho, aby museli
nevyhnutne p oužívať slová či reč, vedia sa napojiť na svoje okolie a kolegov či
kolegyne. Tieto aktivity im um ožňujú experim entovať, uspieť aj zlyhať, tešiť sa aj
hnevať sa, sm iať sa aj plakať - to všetko v bezpečnom prostredí, kde "si to môžu
dovoliť".
Riziká a záložný variant
projektu

V čase písania projektu sa prognóza vývoja pandém ie zlepšuje, m om entálne
m ôžem e skúšať aj uvádzať predstavenia pre verejnosť. V prípade zhoršenia
pandem ickej situácie sm e pripravení zareago vať podobne ako v minulosti,
pravidelne sa stretávať aspoň v takej form e, aká bude um ožnená, pričom už máme
skúsenosti aj s realizáciou hybridných skúšok. Predstavenia by sm e v prípade
obm edzení o p ä ť stream ovali.
Ďalším rizikom môžu byť nepredpokladané zm eny v hereckom tím e, ale takéto
m om enty sm e tiež už zažili v m inulosti, takže im viem e prim eraným spôsobom
čeliť a reagovať na ne - či už naskúšať predstavenia v inom zložení, prípadne ich
upraviť a zm eniť.

Kritéria úspešnosti projektu
Kritérium

Hodnota

finančná stabilizácia hercov a
herečiek

10 hercov a herečiek si prostredníctvom svojej divadelnej práce udrží alebo
zlep ši svoju finančnú situáciu

celková stabilizácia tímu

10 hercov a herečiek a 3 členovia organizačného tím u budú počas celého roka
aktívne zap o je n í do pravidelnej divadelnej práce

scitlivená verejnosť

4 divadelné predstavenia pre verejnosť s následnou debatou, príspevky a fotky
na Facebooku

ď alší rozvoj a rast herečiek a
hercov

40 zrealizovaných divadelných skúšok

ď alší rozvoj a rast členov a členky
organizačného tím u

40 divadelných skúšok, 4 divadelné predstavenia pre verejnosť, prípravy a
organizácia

M ediálny plán propagácie
projektu

0 projekte a jeh o podpore hlavným m estom SR plánujem e inform ovať
prostredníctvom všetkých kanálov či platforiem , ktoré používam e (web Divadla
bez dom ova, em ail, Facebook - príspevky aj podujatia k predstaveniam ,
Instagram , elektronické pozvánky, plagáfy k predstaveniam , bulletiny k

predstaveniam , divadelné predstavenia). Všade, kde to bude m ožné, budem e
uvádzať inform áciu o podpore projektu hlavným m estom aj logo Bratislavy. Tieto
inform ácie budem e zd ieľať s ď alším i podporovateľm i, partnerm i či inými
profesionálm i a aktivistam i aj na iných fórach (lokálne či m edzinárodné
w orkshopy, stretnutia k iným projektom atď.).

Rozpočet projektu
Položka

Požadovaná suma

Celkové náklady na projekt

5 840,00 €

5 840,00 €

A: M ZDY A HO NO RÁRE

Názov

honorár pre herca -

honorár pre herca -

honorár nre herca -

honorár pre herca -

honorár pre herečku -

honorár pre herečku -

f’ onorár pre herečku -

honorár ore herečku -

honorár n r e herečku -

honorár pre herečku -

asistencia herečke s
ŤZP

réžia, vedenie skúšok,
organizácia
predstaven'
účinkovanie - <

Špecifikácia a kom entár k
rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadeiné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšo k x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
d ivadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
d ivadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok + 4
divadelné predstavenia) x
10
EUR /skúška/predstavenie

440,00 €

440,00 €

440,00 €

réžia, priprava a vedenie
skúšok, organizácia
predstavení, účinkovanie

600,00 €

600,00 €

600,00 €

dram aturgia, vedenie
skúšok, organizácia
predstavení,
účinkovanie

vedenie projektu,
produkcia, vedenie
skúšok, organizácia
predstavení,
účinkovanie -

dram aturgia, príprava a
vedenie skúšok,
organizácia predstavení,
účinkovanie

vedenie projektu,
produkcia, príprava a
vedenie skúšok,
organizácia predstavení,
účinkovanie

Položka

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Požadovaná suma

Celkové náklady na projekt

0,00 €

0,00 €

B :C E S T O V N E

Názov

Špecifikácia a kom entár k
rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

X

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Položka

Požadovaná suma

Celkové náklady na projekt

160,00 €

160,00 €

C: SLUŽBY

Názov

Špecifikácia a kom entár k
rozpočtu

Rozpočet

Spoiu

Z toho
požadované

finančné vedenie
projektu

účtovníctvo a finančné
vedenie projektu

160,00 €

160,00 €

160,00 €

Položka

Požadovaná suma

Celkové náklady na projekt

0,00 €

0,00 €

D: MATERIAL

Názov

Špecifikácia a
kom entár k rozpočtu

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Jednotky

Spolu

Z toho
požadované

X

0

0

0,00 €

ks

0,00 €

0,00 €

Položka

Požadovaná suma

Celkové náklady na projekt

0,00 €

0,00 €

E: KO M UN IK AČN É NA KLADY

Názov

Špecifikácia a kom entár k
rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

X

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Položka

Požadovaná suma

Celkové náklady na projekt

0,00 €

700,00 €

F: INE NA KLADY

Názov

Špecifikácia a kom entár k
rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

prenájom priestorov v
Pisztoryho paláci

prenájom priestorov v
Pisztoryho paláci

700,00 €

700,00 €

0,00 €

Spolu

Požadovaná suma

C elkové náklady na projekt

6 000,00 €

6 700,00 €

Zhrnutie
C elkový náklady na projekt:
(celkový rozpočet) - uveďte
požadované aj vlastné zdroje,
prípadne krytie z Iných zdrojov.

6 700,00 €

Celková suma požadovaná od
hlavného m esta Bratislavy

6 000,00 €

Miera podpory projektu zo
strany mesta
(spolufinancovanie)

89.55%

Súhlasy a vyhlásenia
Čestné vyhlásenie

</ čestne vyhlasujem , že ku dňu podania žiadosti nie Je žiadateľ dlžníkom žiadnej
m estskej časti ani nie je v konkurze, resp. nebolo začaté voči nej konkurzné ani
vyrovnávacie konanie, nebol voči nej podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani
nebol zam ietnutý návrh pre nedostatok m ajetku a nie je v likvidácii.

Čestné vyhlásenie k duplicite

y čestne vyhlasujem , že obsah a konkrétne položky v žiadosti nie sú duplicitné s
Inými podaným i žiadosťam i v ď alších vyhlásených výzvach.

súhlas so spracovaním
osobných údajov

• / súhlasím so spracovaním údajov v žiadosti za účelom spracovania grantovej
výzvy a poskytnutia dotácii. Účel spracúvania; poskytovanie dotácií. Právny
základ poskytnutia Inform ácii: oprávnený záujem M agistrátu hl. m. Bratislava v
súvislosti s poskytovaním dotácií podľa výziev zverejnených na rok 2021.
K ategória osobných údajov: bežné osobné údaje. Dotknuté osoby: žiadatelia o
dotáciu. Ich štatutárne orgány a zam estnanci. Príjem covia osobných údajov:
M agistrát hl. m . Bratislava a kontrolné orgány. Doba uchovávania: podľa
registratúrneho plánu a poriadku M agistrátu hl. m. Bratislava. Práva dotknutých
osôb: dotknutá osoba m ôže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej
osoby za M agistrát hl. m. Bratislava e-m allom na: m arla.soltesova@ bratlslava.sk.
T ým to potvrdzujem , že všetky Inform ácie v predloženej žiadosti sú pravdivé a
presne.

súhlas s publikovaním
inform ácií o projekte

■J

súhlasím so spracovaním údajov v žiadosti za účelom Inform ovania verejnosti
prostredníctvom fyzických a digitálnych kanálov mesta Bratislava (tlačoviny, w eb,
sociálne siete,...) Účel spracúvania: poskytovanie dotácií. Právny základ: súhlas
d otknutej osoby - žiadateľa. Kategória osobných údajov: základné Inform ácie o
projekte, fotodokum entácia z činnosti projektu, schválená dotácia a účel projektu.
D otknuté osoby: žiadatelia o dotáciu. Ich štatutárne orgány a zam estnanci. Práva
dotknutých osôb: Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kontaktovaním
zodpovednej osoby za M agistrát hl. m. Bratislava e-m allom na:
m arla.soltesova@ bratlslava.sk.

Prílohy
Doklad

0

veden í účtu

názov

mesVv pis-112021 .pdf

popis

Hlavička výpisu z účtu Divadla bez dom ova

Stanovy

názov

DBD S ta n o v v 2 0 1 9 .p d f

popis

Stanovy Divadla bez dom ova

Kópia dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa za štatutárneho zástupcu žiadateľa

názov

DBD Vn úto rn ý poriadok 2019.pdf

popis

V nútorný poriadok Divadla bez dom ova

názov

DBD Zápisnica.Ddf

popis

Zápisnica z Valného zhrom aždenia Divadla bez dom ova

Iné dokum enty a fotky

názov

Kuca Paca 2.ipg

popis

Divadelné predstavenie Kuca Paca v ÚVTOS Bratislava

názov

Skúška Kuca Paca.ipg

popis

Divadelná skúška

názov

Širšia kom unita Divadla bez dom ova - 1 5 . narodeninv.ipg

popis

Širšia kom unita Divadla bez dom ova - 1 5 . narodeniny

Linky

http://w w w .dlvadlobezdom ova.sk/dlvadlobezdom ova/IN E _flles/D B D _VyrocnaSprava_SK _2020.pdf

Výročná správa
Divadla bez
dom ova za rok
2020

https://w w w .zvjs.sk/sk/aktuallty/dlvadlo-bez-dom ova-divadelne-predstavenle-kuca-paca?
fb clid = iw A R 20B JW Jg n_86U 5o 3iF rrX K W b H t7R M _N xK vu S cD Z B u 99V X _N vxqT ovE n B g

Krátky článok a
fotky z
predstavenia Kuca
Paca v ÚVTOS
Bratislava (v rámci
projektu Divadio
pre všetkých 2021)

Titul, m eno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Podpis

Dátum podpisu

Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej form ulár

•/

Potvrdzujem , že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.

Príloha č. 2 - Schválený rozpočet projektu

Priebežná správa
Upravený rozpočet projektu
Položka
A : MZDY A HO N O R ÁR E

Názov

honorár pre herca -

honorár pre herca -

honorár pre herca -

honorár ore herca -

honorár pre herečku

honorár pre herečku

h onorár pre herečku

h onorár pre herečku

honorár pre herečku

honorár pre herečku

asistencia herečke s
ŤZP

réžia, vedenie
skúšok, organizácia
predstavení,
účinkovanie -

Požadovaná suma

Vlastné alebo Iné zdroje

Celkové náklady na projekt

5 840,00 €

5 840,00 €

5 840,00 €

Špecifikácia a kom entár k
rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

Upravená
suma

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR/skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR /predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
d ivadelné predstavenia x
15 EUR /predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR /predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR /predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadeiné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR /predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR /predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok x
7,50 EUR /skúška) + (4
divadelné predstavenia x
15 EUR/predstavenie)

360,00 €

360,00 €

360,00 €

360,00 €

(40 divadelných skúšok +
4 divadeiné predstavenia)
x lO
E U R /skúška/predstavenie

440,00 €

440,00 €

440,00 €

440,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

réžia - nam iesto
a bude túto činnosť
na základe podm ienky
hodnotiacej kom isie v
zm ysle znenia zm luvy o
p oskytnutí dotácie

vykonávať

dram aturgia, vedenie
skúšok, organizácia
predstavení,
účinkovanie

vedenie projektu,
produkcia, vedenie
skúšok, organizácia
predstavení,
účinkovanie -

dram aturgia, príprava a
vedenie skúšok,
organizácia predstavení,
účinkovanie

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

vedenie projektu,
produkcia, príprava a
vedenie skúšok,
organizácia predstavení,
účinkovanie

600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Položka

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

B: CESTOVNE

Názov

Špecifikácia a kom entár
k rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

Upravená
suma

X

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Položka

Požadovaná suma

Vlastné alebo Iné zdroje

C elkové náklady na projekt

160,00 €

160,00 €

160,00 €

C: SLUŽBY

Názov

Špecifikácia a kom entár
k rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

Upravená
suma

finančné vedenie
projektu

účtovníctvo a
finančné vedenie
projektu

160,00 €

160,00 €

160,00 €

160,00 €

Položka

Požadovaná sum a

Vlastné alebo Iné zdroje

Celkové náklady na projekt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

D: MATERIAL

Názov

Špecifikácia a
kom entár k
rozpočtu

Počet jednotiek

Cena za jednotku

Jednotky

Spolu

Z toho
požadované

Upravená
suma

X

0

0

0,00 €

ks

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Položka

Požadovaná suma

Vlastné alebo iné zdroje

Celkové náklady na projekt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

E: KO M UNIKAČNÉ
NÁKLADY

Položka

Názov

Špecifikácia a kom entár
k rozpočtu

R ozpočet

Spolu

Z toho
požadované

Upravená
suma

X

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Požadovaná suma

V lastné alebo Iné zdroje

Celkové náklady na projekt

0,00 €

F: INE NAKLADY

0,00 €

700,00 €

Názov

Špecifikácia a
kom entár k rozpočtu

Rozpočet

Spolu

Z toho
požadované

Upravená
suma

prenájom priestorov
v Pisztoryho paláci

prenájom priestorov
v Pisztoryho paiáci

700,00 €

700,00 €

0,00 €

0,00 €

Spolu

Požadovaná sum a

Vlastné alebo iné zdroje

C elkové náklady na projekt

6 000,00 €

6 000,00 €

6 700,00 €

Zhrnutie
K om entár a zdôvodnenie k
zm enám rozpočtu

V položke "A: M ZDY A HO NO RÁRE" prišlo k personálnej zm ene v kategórii "réžia"
- nam iesto Patrika Krebsa bude túto činnosť na základe podm ienky hodnotiacej
kom isie v zm ysle znenia zm luvy o poskytnutí dotácie vykonávať Renáta
C hovanová (U ršuľa Kovaiyk).

C elkový náklady na projekt:
(celkový rozpočet) - uveďte
požadované aj vlastné zdroje,
prípadne krytie z iných zdrojov.

6 700,00 €

Celková sum a požadovaná od
hlavného mesta Bratislavy

6 000,00 €

Upravená požadovaná sum a
od hlavného m esta Bratislavy

6 000,00 €

V ýška spolufinancovania

89.55%

M eno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej form ulár

V Potvrdzujem , že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.

