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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovani materiálu

schvaľuje

dotáciu žiadateľovi Depaul Slovensko, n. o. v sume 70 000,00 eur.



Dôvodová správa

Organizácia Depaul Slovensko, n. o. doručila sekcii sociálnych veci dňa 26. apríla 2022 žiadosť 
o poskytnutie dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácii a návratných finančných výpomoci z 
rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Stanovisko sekcie sociálnych veci

1. Rekonštrnkcia nocľahárne - zhodnotenie majetkn mesta a skvalitnenie sinžieb

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul pozostáva z dvoch časti - stará pôvodná časť (kapacita 100 
ľudi) a nová už zrekonštruovaná časť (kapacita 100 ľudi). Organizácia Depaul Slovensko 
plánuje rekonštrukciu pôvodnej časti nocľahárne s cieľom skvalitnenia služieb a štandardu 
pobytu pre ľudi bez domova. Touto rekonštrukciou sa výrazne zlepšia podmienky, v ktorých 
nocľaháreň poskytuje služby svojim klientom, no taktiež sa výrazne zhodnotí majetok mesta. 
Namiesto veľkej haly v starej časti nocľahárne, ktorá aktuálne poskytuje miesto na 
prenocovanie 100 ľuďom bez domova v jednom spoločnom priestore, sa vybudujú menšie izby 
s kapacitou okolo 10 posteli. Pribudnú tiež hygienické zariadenia, komunitná miestnosť, 
ambulancia a izolačná miestnosť, ktoré budú slúžiť ako zázemie pre sociálnu prácu s ľuďmi 
bez domova.

2. Prevádzka nocľahárne počas rekonštrnkcie

Počas rekonštrukcie dôjde k zvýšeným prevádzkovým nákladom nocľahárne. Z dôvodu 
dočasného zníženia kapacity nocľahárne z 200 na 150 však zároveň dôjde k zníženiu príjmov 
z verejných zdrojov. Poklesom kapacity kvôli rekonštrukcii klesne dlhodobo príspevok na 
lôžko o sumu 250 € / mesačne / klient, čo predstavuje výpadok v hodnote 12 500 € najeden 
mesiac rekonštrukcie, ktorá bude trvať dlhodobo. Počas rekonštrukcie pôvodnej starej časti 
nocľahárne, budú služby poskytované v novej už zrekonštruovanej časti, čim sa obvyklá 
kapacita tejto časti (100 ľudi), navýši na 150. Hoci ostane počet zamestnancov rovnaký, zvýši 
sa ich záťaž z dôvodu väčšieho počtu ľudi bez domova v menšom priestore, v rámci ktorej je 
predpokladaná aj intenzívnejšia individuálna práca s klientmi.

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul má nizkoprahový charakter a je jedinou nocľahárňou na územi 
Bratislavy, ktorá ponúka nocľah a sociálne služby aj ľuďom pod vplyvom alkoholu či iných 
omamných látok. Pre svojich klientov zabezpečuje základné existenčné potreby (nocľah, 
stravu, prístup k hygiene a čistému oblečeniu), a ponúka tiež základné zdravotné ošetrenie a 
sociálne poradenstvo. Predstavuje nezastupiteľné miesto v systéme sociálnych služieb, ktoré sú 
ľuďom bez domova v Bratislave k dispozícii a je preto dôležité túto nizkoprahovú službu pre 
ľudi bez domova v čase rekonštrukcie podporiť. V rámci doručenej žiadosti o poskytnutie 
dotácie žiada Depaul Slovensko príspevok na prevádzku a ťungovanie chodu nocľahárne. Prvú 
časť celkovej výšky žiadanej sumy tvoria výdavky spojené s prevádzkou nocľahárne ako sú



elektrina, voda, plyn, odpad, a podobne. Druhú časť tvoria mzdové výdavky kľúčových 
zamestnancov nevyhnutných pre úspešnú implementáciu aktivit prebiehajúcich v nocľahárni.

Stanovisko sekcie sociálnych veci:
Sekcia sociálnych veci odporúča schválenie dotácie žiadateľovi v plnej výške, 70 000,00 eur.

Uznesenim Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 325/2022 zo dňa 09. 06. 2022 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskémn zastnpiteľstvn 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Žiadosť o poskytnntie dotácie organizácii 
Depanl Slovensko, n.o..



KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského  

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 08.06.2022

K bodu 5:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul 
Slovensko, n. o., ktorý predložil Ing. arch. Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie:
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť dotáciu žiadateľovi Depaul Slovensko, n. o. v sume 
70 000,00 eur.

Hlasovanie:
prítomní: 4 za: 4 proti: O zdržali sa: O

Za správnosť opisu: Ing. Karol Horvát 
V Bratislave 09.06.2022



Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie

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

Právna forma žiadateľa N ezisková organizácia
IČO 37924443
Bankové spojenie a číslo účtu Tatra bankaa s.,

IBAN:SK02 1100 0000 0025 2152 1983
M e n o a  priezvisko, trvalý pobyt a kontaktna 
š ta tu tárnehozástupcu  žiadateľa

Mgr. Jozef Kákoš,
iozef.kakos@ deD aul.sk , +421910 842 598, 
Továrenská 890/28, 90801, Kúty

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

Stručná charakteristika projektu Nizkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 
poskytuje ľuďom bez domova naplnenie 
základných existenčných potrieb (nocľah, strava, 
hygiena, šatstvo), sociálne poradenstvo 
a základné zdravotné ošetrenie . Rok 2022 je 
kľúčový pre začatie druhej etapy rekonštrukde 
nocľahárne s cieľom zvýšenia kvality služieb pre 
ľudí bez domova, keďže m omentálna podoba 
priestorov nie je dostačujúca pre ďalší rozvoj 
sociálnych a integračných služieb.

Z predkladanej dotácie by sme zabezpečili 
fungovanie nocľahárne počas obdobia
rekonštrukcie, kedy dôjde k zníženiu príjmov 
z verejných zdrojov z dôvodu dočasného
zníženia kapacity nocľahárne a zrušenia 
pridruženého Útulku sv. Vincenta de Paul.______

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

Štruktúrovaný rozpočet je pripojený ako príloha 
k te jto  žiadosti

Výška požadovanej dotácie 
Podpis š ta tu tá rneho  zástupcu

70 000 eur

DEPAUL SLOVENSKO, n.u. 
Kapitulská 308/18 

814 14 Bratislava - Staré Mesto 
IČO:37 924 443 

D IČ :2022203073



účel použitia dotácie

Depaul Slovensko patrí k jedným  z kľúčových poskytovateľov sociálnych služieb pre ľudí bez domova 
v Bratislave. V rámci m esta  prevádzkuje 6 zariadení, v ktorých ponúka širokú profesionálnu pomoc 
{služby krízovej intervencie a programy zam erané  na integráciu ľudí bez domova). Nocľaháreň sv. 
Vincenta de Paul je jediná nocľaháreň na Slovensku, ktorá prijíma celoročne aj ľudí pod vplyvom 
alkoholu a drog. Ľuďom bez dom ova pom áham e zabezpečiť základné ex is tenčné potreby (nocľah, 
strava, prístup k hygiene a čistému oblečeniu), ponúkam e základné zdravotné oše tren ie  a sociálne 
poradenstvo. Nocľaháreň funguje nepretržite, každý deň, od jej vzniku v roku 2006. Denne 
poskytujem eslužby 160-220 klientom, ročne využije služby nocľahárne približne 1.200 ľudí z ulice.

Tento rok (jún 2022) plánujem e začať ročnú rekonštrukciu pôvodnej časti nocľahárne s cieľom 
skvalitnenia služieb a š tandardu  pobytu pre ľudí bez domova. Rekonštrukciou sa vytvoria priestory na 
väčšiu mieru individuálnej práce podľa potriebjednotlivých ľudí bez dom ova a tým aj om noho  väčšiu 
šancu na integráciu do  väčšinovej spoločnosti. Namiesto veľkej haly, ktorá aktuálne poskytuje miesto 
na prenocovanie 100 ľuďom bez dom ova v jednom  spoločnom priestore, sa vybudujú menšie izby 
s kapacitou okolo 10 postelí, ktoré vytvoria bezpečnejšie prostredie aj v čase pandém ie ,  či šírenia iných 
infekčných chorôb a zabezpečia kvalitnejší spánok. Pribudnú hygienické zariadenia, komunitná 
miestnosť, ambulancia a izolačná miestnosť, ktoré budú slúžiť ako zázemie pre sociálnu prácu s ľuďmi 
bez domova. Rekonštrukciou časti nocľahárne sa výrazne zlepšia podmienky, v ktorých nocľaháreň 
poskytuje služby svojim klientom. Súčasný stav budovy nizkoprahovej časti nocľahárne je  neadekvátny 
a nevyhovujúci.

Financie získané z predkladanej dotácie použijeme na zabezpečenie fungovania prevádzky Nocľahárne 
SV. Vincenta de Paul v období júl -  d e c e m b e r  2022, kedy prevádzka bude  v núdzovom a obmedzenom 
režime z dôvodu rekonštrukcie starej časti nocľahárne. Počas stavebných prác dô jde k zníženiu 
kapacity zariadenia z 200 osôb  na 150, čo bude  mať vplyv aj na výšku dotácie od verejného 
poskytovateľa. Zároveň poče t zam estnancov  organizácie zos tane rovnaký z dôvodu intenzívnej 
individuálnej práce s klientmi. Pracovníci už teraz pracujú na pravidlách a podmienkach krízovéľra 
chodu nocľahárne počas rekonštrukcie. Počas s tavebných prác bude kapacita už zrekonštruovanej 
časti 150 miest (miesto obvyklých 100 miest), čím sa zvýši aj záťaž na zam estnancov z dôvodu väčšieho 
počtu ľudí bez dom ova v m enšom  priestore a s tým súvisí aj p o treb a  mať spoľahlivý tím, ktorý je 
ochotný a schopný pracovať v o b m edzenom  režime.

Cieľová skupina projektu

Služby nocľahárne sv. Vincenta de Paul sú určené ľuďom bez domova. Vďaka nízkoprahovému režimu 
nocľahárne sú jej služby dos tupné  aj pre ľudí pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, v ztam 
zdravotnom stave, bez osobných dokum entov, alebo tým, ktorí kvôli rôznym obm edzeniam  nemajú 
možnosť prespávať v ubytovniach. Vďaka zameraniu na naplnenie základných existenčných potrieb 
ľudí na okraji spoločnosti,  ktoré boli dop lnené  o ďalšie nevyhnu tné  služby a programom zameraným 
na integráciu ľudí bez domova, poskytuje nocľaháreň profesionálnu pom oc širokému spektru skupín 
ľudí na ulici, ktoré majú rôzne špecifické po treby  (ľudia so závislosťami, zdravotnými problémami, 
d lhodobo žijúci na ulici, oh rozené  ženy, a iní).

Služby nocľahárne využíva ročne priem erne okolo 1.200 ľudí.



zdôvodnenie žiadosti

Cieľom p ro jek tu je  podpora nízkoprahových služieb pre ľud íbezdom ova v nocľahárni počas krízového 
režimu kvôii plánovanej rekonštrukcii. Služby v to m to  zariadení predstavujú nezastupiteľné miesto v 
systém e sociálnych služieb v Bratislave. Aj napriek stavebným prácam a zníženej kapacite miest pre 
klientov (a s tým súvisiacim zníženým príspevkom od verejných poskytovateľov) bude Depauínaďaíej 
pokračovať vo svojich službách s rovnakým počtom zamestnancov. Zamestnanci sú kľúčovým 
nástrojom v úspešnej implementácii všetkých aktivít prebiehajúcich v prostredínocľahárne.

Po skončení projektu vznikne Centrum pomoci ľuďom bez domova, ktoré bude zahŕňať nielen služby 
krízovej intervencie (nizkoprahová nocľaháreň, útulok, nízkoprahové d enné  centrum), ale aj ďalšie 
služby napom áhajúce ukončovaniu bezdomovectva v Bratislave (napr. kom unitné bývanie, integračné 
projekty).

Zrekonštruované priestory umožnia veľmi flexibilne a operatívne prispôsobovať rozsah, typ aj kapacity 
jednotlivých sociálnych služieb podľa aktuálnej situácie

Predpokladané výstupy a prínos projektu pre hlavné mesto

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul predstavuje nezastupiteľné miesto v systém e sociálnych služieb 
v Bratislave:

• Nocľaháreň sv. Vincenta poskytuje prístup k naplneniu základných existenčných potrieb (stravu, 
nocľah, hygiene, ošatenie)  ľuďom v núdzi, ktorí sa nachádzajú v Bratislave

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

• 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 nem ajú  možnosť 
využivaťslužby do s tu p n é  v ubytovniach a iných zariadeniach

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

• Často je  m iestom prvého kontaktu so systém om  sociálnych služieb pre ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej 
situácii

• Pomáha riešiť krízovú situáciu jednotlivcov, ktorísa práve ocitli na ulici

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

• Prostredníctvom sociálnej práce a integračného programu pom áha ľuďom bez domova robiť 
postupné  kroky, ktoré vedú k opä tovném u  zaradeniu do  spoločnosti

• Program kom unitného  organizovania, k torýje  dostupný v nocľahárni, vracia ľuďom bez dom ova ich 
hlas v spoločnosti a um ožňuje ich zapojenie do rozhodovacích procesov v oblastiach a tém ach , ktoré 
sa týchto ľudí z ulice o sobne  dotýkajú



Informácia o doterajšej činnosti a výsledkoch hospodárenia žiadateľa za r.2021

Služby nocľahárne využilo v roku 2021 1144 ľudí bez dom ova , pričom spolu bolo poskytnutých cez 
53643 nocľahov, vydaných viac ako 95883 jedál, poskytnutých 11000 prístupov k hygiene (sprcha, 
šatník) a viac ako 543 zdravotných o še tren í .  Zároveň bolo klientom poskytnutých 959 intervencií 
sociálneho p o rad en s tv a ,  pomoci pri vybavení dokladov, hľadaní práce alebo  pomoci pri p rechode  do 
Stabilného bývania. S klientmi nocľahárne tiež realizujeme program Rozvoj pracovného potenciálu, do 
k to rého  sa za pos ledný  rok zapojilo 9 ľudí bez dom ova ,  pričom spolu zabezpečili 4169,5 hodín 
upratovacích aktivít, ktoré sú súčasťou to h to  program u.

Ekonomicky o p rá v n e n é  náklady na prevádzku nocľahárne za rok 2021 predstavovali 778.873,70 €. Z 
to h o  77% nákladov bolo zabezpečených  z vere jných  zdrojov, 7% predstavovali príspevky klientov za 
poskytované služby a zos távajúca časť boli príjmy z darov.

Rozpočet žiadosti o poskytnutie dotácie pre Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na rok 2022

R ozpočet žiadosti o  poskytnutie dotácie pre Nocľaháreň sv. Vínceta de Paul

Celkové nudové náklady irrudy a o s ta tn é  osobné vyrovnania, 
poistné a príspevok do poisťovni)

Žiadaná čiastka z M agistrátu BA 
na osobu a mesiac

Počet mesiacov Počet
zamestnancov

spolu

manažéri nocľahárne - 2 osoby C 1300 ,00 5 1 € 13 000,00

pomocní sociálni pracovníci v nocľahárni - 8 osôb € 925,00 5 s € 37 000,00

SPOLU e 50 000,00

Prevádzkové náklady Žiadaitó čiastka z M agistrátu BA Spolu

voda C 2 000,00 € 7 000 ,00

oloktrina € 5 000,00 €  5 000,00

komunálnv odpad C 3 000,00 € 3 000,00

čerpanie žumpy € 5 000,00 € 5 000,00

propán na vykurovanie € 5 000,00 € 5 000,00

SPOLU € 20 000,00

Predpokladané celkové príjmy na prevádzku Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v roku 2022

Predpokladané celkové príjmy na prevádzku Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v roku 2022

IVIinlsterstvo p ráce ,  soc iá lnych  vecí a rodiny € 525 0 00 ,00

Príjem z ú h rady  za so c iá ln u  s lužbu € 50 0 00 ,00

Dary, p ro jek ty  a 2 % z d a n e € 214 0 0 0 ,0 0

Žiadaná čiastka z M agistrátu  mesta Bratislava € 70 000,00

SPOLU € 359 000,00


