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Návrh uznesenia 

 

 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 

 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre organizáciu Depaul Slovensko, n. o. v požadovanej výške 

60 000,00 eur.  
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Dôvodová správa  

  

  

Organizácia Depaul Slovensko, n. o. (ďalej len “žiadateľ”) doručila sekcii sociálnych vecí dňa 

30. júna 2021 žiadosť o poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných 

finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  

  

Stanovisko sekcie sociálnych vecí:  

  

1. Prevádzka nocľahárne  

  

Pri polovici celkovej sumy, o ktorú organizácia Depaul Slovensko žiada v rámci doručenej 

žiadosti o dotáciu ide o poskytnutie príspevku na prevádzku nocľahárne. Nocľaháreň sv. 

Vincenta de Paul má nízkoprahový charakter a je jedinou soc. službou svojho druhu 

poskytovanou na území Bratislavy a je nutnou súčasťou siete poskytovaných sociálnych 

služieb, ktoré sú ľuďom bez domova v Bratislave k dispozícii.  

  

2. Karanténna funkcia  

  

Druhá polovica celkovej výšky žiadanej sumy je tvorená výdavkami v rámci vytvorenia covid 

zóny v spomínanej Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v čase vrcholenia druhej vlny 

pandémie ochorenia Covid-19.   

Sekcia sociálnych vecí magistrátu hl. mesta SR Bratislavy požiadala neziskové organizácie 

venujúce sa pomoci ľuďom bez domova o vytvorenie karanténnych častí pobytových služieb 

v čase naplnenia kapacity Karanténneho zariadenia mesta. Organizácia Depaul Slovensko bola 

jedinou pobytovou službou, ktorá podobný typ karantény v rámci svojich priestorov 

vytvorila. 64 ľuďom bez domova, ktorí z kapacitných dôvodov nemohli byť umiestnení 

v mestskom karanténnom zariadení tak bol zabezpečený karanténny priestor na prekonanie 

ochorenia Covid-19.  

  

Stanovisko sekcie sociálnych vecí:  

Sekcia sociálnych vecí odporúča schválenie dotácie žiadateľovi v plnej výške, 60 000 eur.  

  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 210/2021 

zo dňa 09. 09. 2021 Mestská rada hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

prerokovať Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková 

organizácia. 
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Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 06.09.2021 
___________________________________________________________________________ 

 
k bodu  
Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, nezisková organizácia 
 
Stanovisko Komisie: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál 
prerokovala a odporúča MsZ schváliť žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, 
n.o. v požadovenej výške 60 000,00 Eur. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 06.09.2021 
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Príloha č. 1 

Žiadosť o poskytnutie dotácie 

  
  
  

Obchodné meno a sídlo   Depaul Slovensko, n. o.   
Kapitulská 308/18, 81414, Bratislava   

Právna forma žiadateľa   Nezisková organizácia   

IČO   37924443   

Bankové spojenie a číslo účtu      
Meno a priezvisko, trvalý pobyt a kontakt na 
štatutárneho zástupcu žiadateľa   

Mgr. Jozef Kákoš  

Názov projektu, termín a miesto konania   Dotácia na prevádzku Nocľahárne sv. Vincenta 
de Paul   

Stručná charakteristika projektu   Nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 
poskytuje ľuďom bez domova naplnenie 
základných existenčných potrieb (nocľah, strava, 
hygiena, šatstvo), špecializované sociálne 
poradenstvo a zdravotné ošetrenie. Začiatkom 
roku 2021 sme v nocľahárni zriadili karanténnu 
Covid časť, v ktorej sme sa starali o Covid-
pozitívnych ľudí bez domova, ktorí z kapacitných 
dôvodov nemohli využiť služby karanténneho 
mestečka zriadeného mestom Bratislava. Od 
začiatku pandémie do súčasnosti naše služby 
využíva o priemerne 6% klientov viac ako po 
minulé roky. Z predkladanej dotácie by sme 
chceli zabezpečiť fungovanie nocľahárne počas 
kritických prvých troch mesiacov roku 2021 ako 
aj fungovanie nocľahárne v jesennom a zimnom 
období.   

Štruktúrovaný rozpočet predpokladaných 
nákladov na realizáciu celého projektu a zdroje 
jeho zabezpečenia   

Štruktúrovaný rozpočet je pripojený ako príloha 
k tejto žiadosti   

Výška požadovanej dotácie   60 000 eur   

Podpis štatutárneho zástupcu     

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Účel použitia dotácie  
  
Financie získané z predkladanej dotácie použijeme na zabezpečenie fungovania prevádzky Nocľahárne sv. 
Vincenta de Paul v období január-marec 2021, kedy nocľaháreň poskytovala služby Covid pozitívnym ľuďom bez 
domova a to v nadštandardnej forme a na zabezpečenie jej fungovania v období september-december 2021.  
  
Nízkoprahovú Nocľaháreň sv. Vincenta využívajú najmä ľudia bez domova, ktorí nemajú možnosť využívať iné 
služby za účelom prenocovania (napr. ubytovne) z dôvodu chýbajúcich dokladov, zlému zdravotnému stavu, či 
stavu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Ľuďom bez domova pomáhame zabezpečiť základné existenčné potreby 
(nocľah, strava, prístup k hygiene a čistému oblečeniu), ponúkame zdravotné ošetrenie a špecializované sociálne 
poradenstvo. Nocľaháreň funguje nepretržite, každý deň, od jej vzniku v roku 2006. Denne poskytujeme služby 
160-220 klientom, ročne využije služby nocľahárne približne 1.200 ľudí z ulice.  
  
Začiatkom januára 2021 sme v nocľahárni zaznamenali prvý Covid-pozitívny prípad. O necelé dva týždne sme sa 
z dôvodu obmedzených kapacít karanténneho mestečka zriadeného mestom Bratislava a predpokladaného 
nárastu pozitívnych klientov po pravidelnom testovaní v nocľahárni rozhodli pre krízový režim a vyčlenili sme 
časť nocľahárne, tzv. „Červenú zónu“, ktorú sme premenili na karanténny priestor pre Covid-pozitívnych ľudí bez 
domova, ktorí by sa inak po testovaní museli, chorí, vrátiť späť na ulicu. V Červenej Covid zóne sme klientom 
zabezpečovali naplnenie ich základných potrieb (nocľah, strava, hygiena, ošatenie), sledovali sme ich zdravotný 
stav a riešili prípadné zdravotné komplikácie, trávili sme s nimi ich voľný čas a v cez rozhovory sme im poskytovali 
podporu ale aj povzbudenie ku krokom, ktoré sa dovtedy z rôznych dôvodov báli uskutočniť (napr. 
skontaktovanie sa s rodinou, rozhodnutie nájsť si prácu a pod.). Okrem prevádzkovania tejto novej časti 
nocľahárne sme zároveň udržali v prevádzke chod bežnej časti nocľahárne, ktorú aj naďalej využívali Covid-
negatívni ľudia bez domova a to v počte priemerne o 6% vyššom ako pred začiatkom pandémie.  
  
Zriadenie Covid časti nocľahárne a zároveň udržanie bežného chodu nocľahárne si vyžadovalo 
krízový manažment, prispôsobenie priestorov nocľahárne, rozdelenie zamestnancov do dvoch tímov, zapojenie 
zamestnancov z iných zariadení z dôvodu naplnenia personálnych kapacít ako aj dobrovoľníkov, bez ktorých by 
sme tento stav personálne nepokryli. Prevádzkovanie Covid časti nocľahárne a zároveň udržanie bežného chodu 
nocľahárne kládlo obrovské požiadavky na našich zamestnancov, ktorí pracovali nad rámec svojich bežných 
úväzkov, vyžadovalo preorganizovanie fungovania celej organizácie, keďže do Červenej zóny boli presunutí 
zamestnanci aj z iných zariadení a súviselo so zvýšenými finančnými výdavkami organizácie.  
  
Časť financií z predkladanej dotácie využijeme na pokrytie výdavkov v mesiacoch január-marec 2021, v čase kedy 
sme prevádzkovali Červenú zónu pre Covid-pozitívnych klientov a kedy sme vzhľadom na pandémiu poskytovali 
služby o priemerne 6% viac klientom, ako sme boli zvyknutí po minulé roky. Z dotácie pokryjeme zvýšené výdavky 
na ochranné prostriedky (napr. respirátory, rukavice, ochranné plášte a ďalšie ochranné časti oblekov), na 
hygienické a čistiace prostriedky (napr. mydlá, dezinfekčné prostriedky) na produkty súvisiace s odpadom (napr. 
boxy či vrecia na odpad), zvýšené výdavky na odvoz komunálneho a nebezpečného odpadu a zvýšené výdavky 
na stravu pre klientov v Červenej zóne ako aj pre zvýšený počet klientov v našej bežnej službe. Z dôvodu zriadenia 
Červenej zóny sme boli nútení zabezpečiť mobilné oplotenie za účelom oddelenia Covid-pozitívnych a Covid-
negatívnych klientov a sanitárny kontajner, kde mali zamestnanci Červenej Covid časti možnosť sprchy a WC. Z 
dotácie chceme tiež pokryť mzdy šiestich zamestnancov (pomocní sociálni pracovníci a sociálni pracovníci), ktorí 
pracovali v nocľahárni v čase mimoriadnej situácie a umožnili fungovanie Červenej Covid zóny ako aj jej bežné 
fungovanie a manažérky nocľahárne, ktorá bola za celý chod dvoch častí zodpovedná.  
  
Časť financií z predkladanej dotácie chceme využiť na zabezpečenie bežného fungovania nocľahárne v mesiacoch 
september-december 2021 a to konkrétne na čiastočné pokrytie platov pomocných sociálnych pracovníkov, ktorí 
umožňujú chod nocľahárne a zabezpečujú jeho bežnú prevádzku a to najmä v nočných hodinách kedy je 
nocľaháreň otvorená pre ľudí bez domova a taktiež na mzdu manažérky nocľahárne, ktorá riadi chod nocľahárne, 
personálny manažment nocľahárne a iné prevádzkové služby spojené s chodom nocľahárne.  
  
Cieľová skupina projektu  
  
Služby Nocľahárne sv. Vincenta de Paul sú určené ľuďom bez domova. Vďaka nízkoprahovému režimu sú tieto 
služby dostupné aj pre ľudí pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, v zlom zdravotnom stave, alebo tým, 
ktorí kvôli rôznym obmedzeniam nemajú možnosť prespávať v ubytovniach. Vďaka zameraniu na naplnenie  
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základných existenčným potrieb ľudí na okraji spoločnosti, ktoré boli doplnené o ďalšie nevyhnutné služby a 
programom zameraným na integráciu ľudí bez domova, poskytuje nocľaháreň profesionálnu pomoc širokému 
spektru skupín ľudí na ulici, ktoré majú rôzne špecifické potreby (ľudia so závislosťami, zdravotnými problémami, 
dlhodobo žijúci na ulici, ohrozené ženy, a iní).  
  
V prvých mesiacoch roku 2021 sme zároveň poskytovali služby Covid-pozitívnym ľuďom bez domova.  
  
Služby nocľahárne využíva ročne priemerne okolo 1.200 ľudí.  
  
Zdôvodnenie žiadosti  
  
Počas prvých mesiacov roku 2021 sme v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul zabezpečili karanténne služby pre 64 
Covid-pozitívnych ľudí bez domova, ktorí sa už z kapacitných dôvodov nezmestili do karanténneho mestečka 
zriadeného mestom Bratislava a ktorí by inak napriek tomu, že boli chorí a pozitívni na Covid-19, museli ísť späť 
na ulicu.  
  
Služby nocľahárne predstavujú nezastupiteľné miesto v systéme sociálnych služieb v Bratislave, čo sa ukázalo aj 
počas krízového stavu. Na rozdiel od iných organizácií sme ani v najkritickejšom období počet klientov, ktorým 
sme poskytovali služby neredukovali, ale naopak, dodnes ich využíva o priemerne 6% klientov viac.  
  
Predpokladané výstupy a prínos projektu pre hlavné mesto  
  
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul predstavuje nezastupiteľné miesto v systéme sociálnych služieb v Bratislave:  
  

• V čase, kedy malo karanténne mestečko zriadené mestom Bratislava naplnené kapacity, sme 
ľuďom bez domova zabezpečili karanténny priestor na prekonanie ochorenia Covid-19, ktorý by inak pre 
64 ľudí bez domova v Bratislave chýbal  

• Je jedinou nízkoprahovou nocľahárňou v Bratislave, ktorá ponúka sociálne služby aj ľuďom pod 
vplyvom alkoholu či iných omamných látok a jednotlivcom, ktorí z rôznych dôvodov nemajú možnosť 
využívať služby dostupné v ubytovniach a iných zariadeniach  

• Počas krízového stavu bola nocľaháreň jedným z mála zariadení, ktoré nielenže neobmedzovali 
svoje fungovanie, ale ktorá bola otvorená poskytnúť svoje služby všetkým, ktorí to v tomto období 
potrebovali. Počas pandémie nocľaháreň využíva o 6% viac ľudí bez domova ako po minulé roky  

• Aj počas pandémie je často miestom 1.kontaktu so systémom sociálnych služieb pre ľudí, ktorí 
sa ocitli v krízovej situácii  

• Umožňuje včasné zachytenie chorých ľudí bez domova, u ktorých by bez odbornej pomoci 
mohlo dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu až ohrozeniu života  

• Nocľaháreň sv. Vincenta poskytuje prístup k naplneniu základných existenčných potrieb (stravu, 
nocľah, hygiene, ošatenie) ľuďom v núdzi, ktorí žijú na ulici  

• Poskytuje profesionálnu pomoc ľuďom na okraji spoločnosti v podobe sociálneho a 
špecializovaného sociálneho poradenstva, zdravotného ošetrenia a prvej pomoci  

• Pomáha riešiť krízovú situáciu jednotlivcov, ktorí sa práve ocitli na ulici  

• Vďaka spolupráci s inými organizáciami podporuje u ľudí bez domova prevenciu užívania 
návykových látok a prístup harm-reduction  

• Prostredníctvom sociálnej práce a Integračného programu bývania pomáha ľuďom bez domova 
robiť postupné kroky, ktoré vedú k opätovnému zaradeniu do spoločnosti  

• Program komunitného organizovania, ktorý je dostupný v nocľahárni, vracia ľuďom bez domova 
ich hlas v spoločnosti a umožňuje ich zapojenie do rozhodovacích procesov v oblastiach a témach, ktoré 
sa týchto ľudí z ulice osobne dotýkajú  

  
Informácia o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za r.2020  
  
Nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta Depaul funguje nepretržite od roku 2006 a jej služby využíva priemerne 
1.200 klientov za rok.  
  
Služby nocľahárne využilo v roku 2021 1.205 ľudí bez domova, pričom spolu bolo poskytnutých cez 61.700 
nocľahov, vydaných viac ako 98.700 jedál, poskytnutých 11.250 prístupov k hygiene (sprcha, šatník) a viac ako  
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1.120 zdravotných ošetrení. Zároveň bolo klientom poskytnutých 943 intervencií sociálneho poradenstva, 
pomoci pri vybavení dokladov, hľadaní práce alebo pomoci pri prechode do stabilného bývania. S klientmi 
nocľahárne tiež realizujeme program Rozvoj pracovného potenciálu, do ktorého sa za posledný rok zapojilo 124 
ľudí bez domova, pričom spolu zabezpečili 1.280 hodín upratovacích aktivít, ktoré sú súčasťou tohto programu.  
  
Náklady na prevádzku nocľahárne za rok 2020 predstavovali 675.093,89 €. Z toho 62% nákladov bolo 
zabezpečených z verejných zdrojov, 9% predstavovali príspevky klientov za poskytované služby a zostávajúca časť 
boli príjmy z darov.  
  
Rozpočet žiadosti o poskytnutie dotácie pre Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


