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Kód uznesenia 13.1.1

Návrh uznesenia

Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
zobrať na vedomie vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova
v hlavnom meste SR Bratislave za roky 2013 – 2016.
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Dôvodová správa
Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1157/2013 zo
dňa 26. – 27. 06 2013 bola schválená Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova
v hlavnom meste SR Bratislave (ďalej len „koncepcia“). Išlo o prvý koncepčný materiál
týkajúci sa problematiky bezdomovectva v histórii mesta a vychádzal z podkladov
poskytnutých neziskovými organizáciami, platnej legislatívy, skúseností odborného útvaru
mesta v tejto oblasti. Koncepcia reflektovala úlohy Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy (PHSR) a Komunitného plánu sociálnych služieb
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komunitný plán“).
Realizačná časť koncepcie bola rozložená na roky 2013 až 2015, pričom každý
konkrétny rok sa realizovala určitá časť priorít. Cieľom priorít bolo zvýšiť a zlepšiť
poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie určených na zabezpečenie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb ľudí bez domova a tým prispieť
k skvalitneniu ich života a tým aj života všetkých obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy.
Hlavné mesto viac či menej úspešne realizovalo konkrétne priority. Ich úspešnosť bola
závislá od finančných a personálnych kapacít mesta ako jediného nositeľa úloh a práve túto
skúsenosť považujeme za cennú a užitočnú.
Za veľmi potrebné a žiadúce považujeme súčinnosť mestských častí, ktoré neboli
dostatočne zainteresované na plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie. Téma
bezdomovectva zasahuje aj do života mestských častí, preto je veľmi dôležité, aby
mestské časti využili kompetencie delegované štatútom hlavného mesta v oblasti
prevencie a krízovej intervencie a spolu s hlavným mestom aktívne vstúpili do riešenia
tejto problematiky v ďalšom období.
Riešenie problematiky ľudí bez domova nemôže spočívať len na aktivite (finančnej
a personálnej) mesta, ale je nevyhnutná participácia a účasť všetkých subjektov pôsobiacich
v tejto oblasti - hlavné mesto, mestské časti, bratislavský samosprávny kraj a mimovládne
organizácie pracujúcimi s ľuďmi bez domova.
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Vyhodnotenie plnenia priorít stanovených na roky 2013 až 2015
Plnenie priorít vyplývajúcich z koncepcie za rok 2013:
Priorita č. 1
Úloha: Vytvorenie a schválenie koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom
meste SR Bratislave.
Plnenie: Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislavy
bola schválená Mestským zastupiteľstvom hl. mesta SR Bratislavy uznesením č. 1157/2013
zo dňa 26. – 27. 6. 2013 (úloha je splnená).
Priorita č. 2
Úloha: Nadviazanie domácej a medzinárodnej spolupráce s organizáciami zastrešujúcimi
prácu s ľuďmi bez domova.
Plnenie: Dňa 24.09.2013 bola vytvorená pracovná skupina, ktorá pozostávala zo zástupcu
bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta, mestskej časti Rača, Ružinov,
Dúbravka, Petržalka, Vrakuňa a zástupcov za mimovládne organizácie n.o. Depaul SR
a Organizácie muskulárnych dystrofikov. Poslaním skupiny bolo hľadanie efektívnej pomoci
ohrozeným skupinám obyvateľov, ako aj určenie si spôsobov a foriem predchádzania
sociálnej exklúzii uvedených skupín. Pracovná skupina svoje aktivity ďalej nerozvíjala, ani
nevzišla žiadna iniciatíva k jej zasadnutiu. V mesiaci január 2014 bolo oslovené
predstaviteľmi obce Czestochowa – Poľská republika k spolupráci na projekte v oblasti
sociálnej práce s ľuďmi bez domova. K rozvoju ďalšiemu rozvoju zahraničnej spolupráce
v tom čase nedošlo.
Priorita č. 3
Úloha: Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov samosprávneho kraja, mesta,
mestských častí a mimovládnych organizácií pre zlepšenie koordinácie krízovej intervencie
a sociálnych služieb určených pre ohrozené skupiny obyvateľstva.
Plnenie: Dňa 24.09.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi vyššie
uvedených subjektov, kde bola vytvorená pracovná skupina, ktorú tvorí jeden zástupca
bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta, mestskej časti Rača, Ružinov,
Dúbravka, Petržalka, Vrakuňa a zástupcovia mimovládnych organizácií n.o. Depaul SR
a Organizácie muskulárnych dystrofikov (ďalej len „OMD“), ktorá bola neskôr pre jej
vystúpenie zo skupiny nahradená OZ Vagus a OZ Kresťania v meste. Úlohou uvedenej
skupiny bolo hľadať efektívnu pomoc pre ohrozené skupiny obyvateľstva, ako aj stanovenie
si spôsobov a foriem predchádzania sociálnej exklúzii uvedených skupín. Na základe OPP zo
dňa 17.3.2014 bolo zmenené zoskupenie pracovnej skupiny, OMD bolo nahradené OZ Vagus
a OZ Kresťania v meste. Pracovná skupina viac nezasadala a komunikácia hlavného mesta
prebiehala najmä s OZ Vagus ohľadne hľadania efektívnej pomoci a predchádzania sociálnej
exklúzii podporou pri realizácii projektu DOMCA – nízkoprahového zariadenia sociálnych
služieb.
Priorita č. 4
Úloha: Zriadenie integračného centra a nízkoprahového centra v MČ Staré Mesto
Plnenie: Na účel zriadenia a prevádzkovania nízkoprahového denného centra Mestské
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy svojim uznesením č. 724/2012 zo dňa 26. –
27. 09. 2012 schválilo občianskemu združeniu VAGUS ako prípad hodný osobitného zreteľa
nájom pozemkov parc. č. 7962/2, 7963/1,2 a stavby súp. č. 2892 v k. ú. Staré Mesto na
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Mýtnej ul. 33 na obdobie 10 rokov. OZ Vagus pracoval na prestavbe budovy (ďalej len
„DOMEC“) a úprave jej okolia, pričom sa na jej rozsiahlej rekonštrukcii podieľalo 50 ľudí
bez domova.
Priorita č. 5
Úloha: Príprava odbornej metodiky na odhad a sčítanie ľudí bez domova a pre zber
štatistických údajov od organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova (pracovná skupina)
Plnenie: Plnenie úlohy bolo jednou z činností pracovnej skupiny pozostávajúcej
z predstaviteľov bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta, mestskej časti Rača,
Ružinov, Dúbravka, Petržalka, Vrakuňa a zástupcovia mimovládnych organizácií n.o. Depaul
SR a Organizácie muskulárnych dystrofikov. Pracovná skupina nevyvinula žiadne ďalšie
aktivity, ani ďalej nezasadala.
Priorita č. 6
Úloha: Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové
organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni v MČ Petržalka.
Plnenie: Oddelenie sociálnych vecí dňa 19.06.2013 oslovilo oddelenie správy nehnuteľností
listom vo veci vytypovania vhodných priestorov na nocľaháreň, ktoré následne požadovaný
zoznam zaslalo. Uvedený zoznam bol následne dňa 26.09.2013 zaslaný samosprávnemu
kraju, mestským častiam a mimovládnym organizáciám, za účelom zistenia záujmu
o ponúknuté priestory na poskytovanie sociálnej služby. K niektorým priestorom uvedeným
v zozname zaujala mestská časť Bratislava – Petržalka (ďalej len „mestská časť“) negatívnu
pripomienku. Listom zo dňa 5. 12. 2013 oddelenie sociálnych vecí opätovne oslovilo
oddelenie správy nehnuteľností vo veci vytypovania ďalších vhodných priestorov na
zabezpečenie sociálnych služieb. V odpovedi oddelenia zo dňa 27. 1. 2014 bolo
skonštatované, že hlavné mesto inými ďalším vhodnými priestormi na daný účel nedisponuje.
Priorita č. 7
Úloha: Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové
organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre alebo
v integračnom centre v MČ Petržalka alebo v inej mestskej časti piateho bratislavského
okresu.
Plnenie: Súvisí s plnením priority č. 6. K niektorým vytypovaným priestorom v zozname
zaslanom dňa 26.09.2013 zaslala mestská časť Bratislava – Petržalka negatívnu pripomienku,
pričom sa jednalo o priestory nachádzajúce sa na jej území. Zároveň vyjadrila súhlasné
stanovisko so zriadením krízového centra alebo zriadením nízkoprahového denného centra
pre cieľovú skupinu – ľudí bez domova, nachádzajúcich sa na jej území, ktorému má
predchádzať včasná informovanosť zo strany hlavného mesta uskutočniť uvedený zámer.
Priorita č. 8
Úloha: podpora projektu mobilnej ošetrovne pre ľudí bez domova.
Plnenie: Na finančnú podporu projektu mobilnej ošetrovne pre ľudí bez domova hlavné
mesto poskytlo finančný príspevok vo výške 4.000 Eur.
Priorita č. 9
Úloha: v spolupráci s BSK zriadenie domova na pol ceste pre občanov po skončení
starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
Plnenie: Nakoľko zriadenie domova na pol ceste je podľa zákona o sociálnych službách
v pôsobnosti vyššieho územného celku, napriek tomu sa hlavné mesto rozhodlo podieľať na
zabezpečení menovanej sociálnej služby poskytnutím priestoru a pristúpilo k plneniu úlohy.
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Listom zo dňa 19.06.2013 oddelenie sociálnych vecí oslovilo oddelenie správy nehnuteľností
vo veci vytypovania vhodných priestorov na tento účel. Uvedený zoznam bol následne dňa
26.09.2013 zaslaný zástupcom bratislavského samosprávneho kraja. V roku 2013 hlavné
mesto nebolo menovanýni predstaviteľmi oslovené vo veci spolupráce a nebol prejavený
záujem o ponúknuté priestory na účel zriadenia domova na pol ceste.
Priorita č. 10
Úloha: finančne prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie
realizácie terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova.
Plnenie: Hlavné mesto na účel finančnej podpory neverejného poskytovateľova sociálnej
služby, konkrétne občianskeho združenia VAGUS poskytlo v roku 2013 finančný príspevok
vo výške 16.000 Eur.
Priorita č. 11
Úloha: podieľať sa na legislatívnych zmenách – zákon o sociálnych službách, zákon
o službách zamestnanosti
Plnenie: Hlavné mesto sa zúčastňuje pripomienkového konania pred schvaľovaním rôznych
zákonov súvisiacich so sociálnou oblasťou, napr. zákon č. 485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Plnenie priorít vyplývajúcich z koncepcie za rok 2014:
Priorita č. 1
Úloha: Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové
organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni v mestskej časti tretieho a
štvrtého bratislavského okresu
Plnenie: Vo veci požiadavky o vytypovanie priestorov na sociálne účely oddelenie sociálnych
vecí už v roku 2013 oslovilo príslušné oddelenie správy nehnuteľností majetku, ktoré
vytypovalo priestory na poskytovanie sociálnych služieb (viď príloha č. 1a)). Na základe
uvedeného bolo uskutočnené vzájomné stretnutie s niekoľkými predstaviteľmi organizácií
pracujúcich s ľuďmi bez domova a mestskými časťami s cieľom využitia uvedených
priestorov na sociálnu činnosť. Podľa zistení a následnej obhliadke išlo prevažne o nebytové
priestory v bytových domoch a objekt bývalej materskej školy. Na objekt situovaný na ulici
Vyšehradská 17 v mestskej časti Bratislava - Petržalka dostalo hlavné mesto od obyvateľov
uvedenej mestskej časti protest a petíciu proti zriadeniu nízkoprahového denného centra,
resp. akejkoľvek sociálnej služby pre ľudí bez domova. Na niektoré z priestorov bola
vyhlásená obchodno-verejná súťaž.
Vzhľadom k týmto skutočnostiam oddelenie sociálnych vecí opätovne oslovilo
oddelenie správy nehnuteľností o bližšiu špecifikáciu priestorov poskytnutých na sociálne
účely, t. z. priestor/objekt má byť právne voľný, nie je určený na prenájom s cieľom zisku,
je relatívne ľahko dostupný prostriedkami MHD a jeho kapacita je minimálne 260 m2.
Po aktualizácii menovaného zoznamu sa tento zúžil na 3 priestory (viď príloha č. 1b))
a hlavné mesto opätovne vyzvalo mestské časti k ich využitiu, no vzhľadom na ich lokalizáciu
a nedostatočnú kapacitu, v nich z ich strany nebol o zriadenie uvedeného druhu sociálnej
služby prejavený záujem.
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Priorita č. 2
Úloha: Vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie verejného obstarávania pre neziskové
organizácie na poskytovanie sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre alebo
integračnom centre v mestskej časti tretieho a štvrtého bratislavského okresu
Plnenie: Uvedená úloha nadväzuje na plnenie priority č. 1 na rok 2014. Oddelenie sociálnych
vecí už v minulosti vo veci vytypovania priestorov na sociálne účely požiadalo o súčinnosť
príslušné oddelenie správy nehnuteľnosti majetku, ktoré nám vypracovalo menovaný zoznam
(viď priorita č. 1).
Na vzájomnom stretnutí hlavného mesta s mestskými časťami , ako aj mimovládnymi
organizáciami pracujúcimi v sociálnej oblasti bol hlavným mestom spomínaný zoznam
odprezentovaný a uvedeným subjektom následne ponúknutý na účel poskytovania sociálnej
služby. Hlavné mesto apelovalo na mestské časti s ponukou prenájmu priestorov najmä na
poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre ľudí bez domova,
nadväzujúc na priority vyplývajúce z koncepcie, ktoré hovoria o zriadení a prevádzke aspoň
jedného nízkoprahového denného centra v každom bratislavskom obvode.
Priorita č. 3
Úloha: Finančne prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie
realizácie terénnej sociálnej práce s ľuďmi bez domova.
Plnenie: Na podporu zabezpečenia poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb krízovej
intervencie formou terénnej sociálnej práce (streetwork) boli na základe uzavretia zmluvy
medzi hlavným mestom a občianskym združením Vagus poskytnuté finančné prostriedky vo
výške 19994,40 Eur.
Okrem uvedenej podpory, hlavné mesto na základe vyhlásenia verejnej výzvy
v mesiaci jún 2014 poskytlo nenávratný finančného príspevok v celkovej výške 49 000,- eur
na podporu projektov a programov subjektov (neziskových organizácií, občianskych združení,
nadácií) pracujúcich s ľuďmi bez domova.
Projekty a programy boli zamerané na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie
životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 v zmysle plnenia cieľov
poslaneckých priorít. Do uvedenej výzvy sa zapojilo 5 subjektov (viď príloha č. 2).
Na účel podpory prevádzky nízkoprahového denného centra „DOMEC“, ktoré
prevádzkuje OZ Vagus, hlavné mesto poskytlo OZ Vagus nenávratný finančný príspevok vo
výške 20 000,- eur

Plnenie priorít vyplývajúcich z koncepcie za rok 2015:
Priorita č. 1
Úloha: Zriadenie nízkoprahového denného centra alebo integračného centra v priestoroch
nocľahárne Mea Culpa (MČ Bratislava – Vrakuňa) alebo v iných priestoroch v niektorej
mestskej časti druhého bratislavského okresu.
Plnenie: V roku 2015 oddelenie sociálnych vecí opätovne vyvinulo iniciatívu získania
priestorov vhodných na zriadenie uvedených typov zariadení sociálnych služieb, bezúspešne.
Ako bolo oddelenie sociálnych vecí informované, hlavné mesto nedisponovalo žiadnymi
voľnými a vhodnými priestormi na zriadenie uvedených typov sociálnych služieb ani iných.
V roku 2015 bol podporený aj projekt Mobilnej ošetrovne sumou 5 000 Eur a projekt
nízkoprahového denného centra DOMEC vo výške 50 000 Eur.
Hlavné mesto v roku 2015 formou vyhlásenia verejnej výzvy v mesiaci jún 2015
podporilo aktivizáciu a zapojenie ľudí bez domova do integračných projektov organizácií
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pracujúcich s uvedenou sociálnou skupinou a na realizáciu projektov na daný účel poskytlo
finančný príspevok v celkovej výške 50 000 Eur (viď príloha č. 3).
Priorita č. 2
Úloha: Finančne prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na zabezpečenie
realizácie terénnej sociálnej práce
Plnenie: Na podporu zabezpečenia poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb krízovej
intervencie formou terénnej sociálnej práce (streetwork) boli na základe uzavretia zmluvy
medzi hlavným mestom a občianskym združením Vagus v roku 2015 poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 19994,40 Eur.
Priorita č. 3
Úloha: Vytvorenie špecializovaného krízového tímu (mestská, prípadne štátna polícia,
psychiater, sociálni pracovníci, prípadne potrebné profesie).
Úlohu sa nepodarilo splniť.
Priorita č. 4
Úloha: V spolupráci s BSK zriadenie útulku.
Z dôvodu, že zriadenie útulku je v kompetencii samosprávneho kraja nedošlo k efektívnej
spolupráci medzi hlavným mestom a bratislavským samosprávnym krajom.
Záver:
Koncepciu riešenia problematiky ľudí bez domova považujeme za prelomový
dokument a prvý pokus o systémové riešenie bezdomovectva z pohľadu samosprávy,
vychádzajúc z poznatkov a skúseností v tom období. Počas plnenia úloh sa ukázali slabé
miesta koncepcie – nepripravenosť na finančné plnenie úloh, personálne zázemie,
kompetenčná nedostatočnosť. Za najdôležitejšiu skúsenosť považujeme nutnosť spolupráce
a kooperácia dôležitých aktérov, bez ktorých hlavné mesto nemôže problém bezdomovectva
systémovo a koncepčne riešiť.
Preto hlavné mesto v spolupráci s bratislavským samosprávnym krajom, mestskými
časťami Bratislavy a mimovládnymi subjektmi pracuje na tvorbe akčného plánu v rámci
stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova na rok 2016 a stratégii riešenia problematiky
ľudí bez domova na roky 2017 - 2021.
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Príloha č. 1a)

Zoznam priestorov vytypovaných na poskytovanie sociálnych služieb
poskytnutý oddelením správy nehnuteľností majetku v roku 2013
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Príloha č. 1b)

Zoznam priestorov vytypovaných na poskytovanie sociálnych služieb:
poskytnutý oddelením správy nehnuteľností majetku v roku 2014

Objekt:

Skutkový stav:

Česká 2- 4

Objekt je bytového charakteru. Priestory pozostávajú zo 7 veľkých
miestností, príslušných sociálnych priestorov a chodieb. Celková
podlahová plocha je 254,9 m2. Predmetné priestory sú nevyhovujúce
a vyžadujú stavebné úpravy – omietky, podlahy, technická infraštruktúra
atď.

Jasovská 4

Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí a v suteréne
panelového domu v mestskej časti Bratislava – Petržalka o celkovej
ploche 280,53 m2. Priestory sú značne zdevastované a znečistené.
Priestory sú po stavebných úpravách vhodné na prevádzkovanie obchodu
alebo služieb. Vchod je z terasy. Na uvedenej adrese je situovaný aj Sklad
solidarity patriaci Slovenskej katolíckej charite.

Jasovská 6

Predmetné priestory sa nachádzajú na prízemí a v suteréne objektu
o celkovej ploche 396,20 m2. Priestory sú značne zdevastované
a znečistené. Priestory sú po stavebných úpravách vhodné na
prevádzkovanie obchodu alebo služieb. Na uvedenej adrese je situovaný
aj Sklad solidarity patriaci Slovenskej katolíckej charite.
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Príloha č. 2

Vyhodnotenie žiadostí subjektov a ich projektov vo veci výzvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku hlavného mesta SR Bratislavy na
podporu projektov a programov subjektov(neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií) pracujúcich so špecifickou sociálnou skupinou –
ľuďmi bez domova zameraných na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov pre rok 2014

Poradové
číslo

Žiadateľ

Názov
projektu

1

OZ Vagus
(občianske
združenie)

Prácou do života

2

OZ Proti prúdu
(občianske
združenie)

Nota bene/Nosiči batožiny

3

Kresťania
v meste
(občianske
združenie)

Podpora integrácie ľudí bez domova na trh práce a nadobudnutia
ich pracovných zručností a návykov

4

OZ Odyseus
(občianske
združenie)

Spolu to dokážeme

5

Depaul
Slovensko, n. o.
(nezisková
organizácia)

Zapojenie ľudí bez domova do čistenia verejných priestorov

Schválená
suma v EUR
15 000,00

6 000,00

13 000,00

5 000,00

10 000,00

Bratislava, dňa: 23. 7. 2014
Spracovala: Mgr. Veronika Krivačková, pracovníčka oddelenia sociálnych vecí
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Príloha č. 3

Zapísala: Mgr. Veronika Krivačková
Bratislava, 27.12.2015
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