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Bratislava,  september  2008 
 

      
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 09.09.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 16.09.2008 
 

 
N  Á  V  R  H   

 na  r ozš í r e n ie  pa r tne r s t va  a  s po lup r ác e    
s  ne zi s kovou or gan i zác iou M A JÁ K N Á D E JE  n.  o .  

______________________________________________________________ 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál  

 
               Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
Zodpovedný:  

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

                  - v materiáli  
 

        
Spracovatelia:             Materiál obsahuje: 
 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, 
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva 
 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych vecí  
 
JUDr. Marek Šujan,  
vedúci právneho oddelenia 

 - Návrh uznesenia 
- Dôvodovú správu 
- Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce  
- Štatút  neziskovej organizácie MAJÁK  
  NÁDEJE n. o. 
- Návrh Dodatku č.2 k Štatútu neziskovej  
  organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. 
- prílohy 
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N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  z r u š u j e 
 

s účinnosťou od 1. októbra 2008 organizačnú jednotku Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto - zariadenie sociálnych služieb mestskej časti    Bratislava – Staré 
Mesto s názvom Domov pre osamelých rodičov, Smrečianska 45 v Bratislava, a uznesenie     č. 
174/2001, ktorým bola schválená zriaďovacia listina zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto s názvom Domov pre osamelých rodičov, 

 
 
B. s c h v a ľ u j e  
 

s účinnosťou od  1. októbra 2008 rozšírenie spolupráce s neziskovou organizáciou          
MAJÁK NÁDEJE n. o., so sídlom Karpatská 24, 811 05 Bratislava, IČO : 31 821 804,  
v oblasti zabezpečovania starostlivosti o neúplné a úplné rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli 
v sociálnej núdzi v zmysle „Návrhu na rozšírenie partnerstva a spolupráce s neziskovou 
organizáciou MAJÁK NÁDEJE n. o.“ (príloha uznesenia), a ktorým nezisková organizácia 
preberá starostlivosť o obyvateľov zrušeného Domova pre osamelých rodičov a rozširuje svoju 
činnosť o sociálne služby poskytované úplnym rodinám s deťmi, 
 
Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n. o., so sídlom      
Karpatská 24, 811 05 Bratislava, IČO : 31 821 804 

 
 
C. ž i a d a   
 

starostu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a prednostu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, aby  vykonali všetky úkony potrebné k naplneniu  tohto uznesenia.  
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D  ô  v  o  d  o v á    s  p  r  á  v a 
 
 
     Dôvodom predloženia tohto materiálu je rozšírenie spolupráce a partnerstva s neziskovou 
organizáciou MAJÁK NÁDEJE, n.o.,Karpatská 24 V Bratislave o služby poskytované pre rodiny 
s deťmi v kríze, zmluvné zabezpečenie už existujúcej spolupráce pri poskytovaní  služieb pre 
neúplne rodiny - osamelých rodičov s deťmi a vytvorenie zmluvných  podmienok pre túto 
spoluprácu v objekte Smrečianska 45 v Bratislave. 
   
Aktuálny stav spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“) a neziskovou organizáciou MAJÁK NÁDEJE, n.o., ktorej spoluzriaďovateľom je mestská 
časť, bol prezentovaný na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 13.5.2008 v materiáli č.14 
Informácia o činnosti Majáka nádeje, n.o.Karpatská 24 v Bratislave, uznesenie č.64/2008.  
     MAJÁK NÁDEJE, n.o. vykonáva činnosti na ochranu práv a právom chránených záujmov, 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov 
formou sociálneho, psychologického a právneho poradenstva realizovaním terapeutických 
prístupov a v rámci krízovej sociálnej intervencie a sociálneho bývania v kríze. MAJÁK NÁDEJE, 
n.o. zabezpečuje všeobecne prospešné služby na poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti v zmysle Štatútu v znení dodatku č.1. Prevádzkuje viacúčelové zariadenie sociálnych 
služieb Krízové centrum Maják nádeje (s kap. 40 miest), ktoré zabezpečuje pre odkázaných 
občanov služby v útulku,  domove pre osamelých rodičov,  detskom domove rodinného typu,  
krízovom stredisku,  stanici opatrovateľskej služby a ambulantné služby v konzultačnom stredisku 
(poradenské centrum). Krízové centrum (ďalej len „KC“) Maják nádeje prakticky zabezpečuje 
odborné služby aj pre odkázaných Staromešťanov a pre klientov Domova pre osamelých rodičov 
(ďalej len „DOR“) Smrečianska 45 v Bratislave, ktorý sa nachádza na susediacej ulici. Klientky 
DOR s deťmi sa zúčastňujú aktivít poriadaných KC Maják nádeje. Vzájomná spolupráca je na 
veľmi dobrej úrovni, dochádza k vzájomnej konzultácii a pomoci, k distribúcii klientov medzi 
týmito zariadeniami, a to podľa ich individuálnych potrieb.  KC Maják nádeje (12 zamestnancov) 
zabezpečuje nepretržitú prevádzku a intenzívnu starostlivosť, v prípade potreby aj dočasnú 
náhradnú rodičovskú starostlivosť. Služby v DOR, s kap. 20 miest v 8 obytných bunkách,  
vykonáva 1 sociálna pracovníčka oddelenia sociálnych vecí, ktorá za klientmi dochádza, 
zabezpečuje ich bývanie a tiež poradenstvo - najmä kontaktom na KC Maják nádeje. V réžii 
Miestneho úradu mestskej časti je  prevádzka a údržba objektu.  Priemerná úhrada v DOR je vo 
výške 2.700,-Sk /obytná bunka a v KC Maják nádeje 2.500,-Sk/izba. 
 
Prehľad o obsadenosti  a nákladovosti DOR : 
Tab.1 
Rok 
 

Klienti spolu 
kap.20 

v tom deti Klienti Staré Mesto v tom deti 

2007 23 13 6 (3 matky) 3 
2008 /01-06 19 11 8 (3 matky)  5 
 
Tab.2                                                                                                                             v tis.Sk 
Rok Rozpočet 

výdavky 
Skutočnosť  

výdavky 
Rozpočet 
príjmy 

Skutočnosť  
príjmy 

2007 650 435 200 190 
2008/01-06 520 / úprava   470 169 200 90 
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     KC Maják nádeje a DOR v rozsahu poskytovaných služieb (pre neúplne rodiny) nezabezpečujú  
odborné služby pre úplne rodiny s deťmi v kríze a bez prístrešia (opatrenia sociálno-právnej 
ochrany a  prevencie a tiež sociálne bývanie). Mestská časť aktuálne nedisponuje sociálnymi bytmi 
vyčlenenými na riešenie akútnych problémov odkázaných občanov – úplne rodiny s deťmi v kríze. 
Tieto služby je možné zabezpečiť obtiažne len v rámci možností mestskej sociálnej a ubytovacej 
siete (príloha 2).   
 
     Aktuálny stav a potreby mestskej časti, ako aj úsilie zabezpečiť kvalitné a efektívne služby pre 
odkázaných občanov Starého Mesta (priorita),  sú dôvodom návrhu na zlúčenie činnosti DOR 
v KC Maják nádeje Karpatská 24 a DOR Smrečianska 45 a na rozšírenie služieb poskytovaných 
v KC Maják nádeje aj pre úplne rodiny s nezaopatrenými deťmi a to v priestoroch Smrečianska 45 
v Bratislave na zmluvnom podklade.   
 
     Návrh na rozšírenie partnerstva a spolupráce bol prerokovaný na zasadnutí správnej a dozornej 
rady MAJÁK NÁDEJE, n.o. a odporúčaný na prerokovanie a schválenie zriaďovateľa na 
zasadnutí  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (príloha 3). 
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Návrh 

na rozšírenie partnerstva a spolupráce  s neziskovou organizáciu           
MAJÁK  NÁDEJE, n.o. Karpatská 24 v Bratislave 

 
Predložený návrh  predstavuje rozvoj spolupráce nasledovne; 
 

1) Zlúčenie služieb poskytovaných v DOR Smrečianska 45 so službami poskytovanými 
v  DOR KC Maják nádeje, Karpatská 24 v Bratislave.  

 
 Dôvodom predloženia navrhu je skutočnosť, že KC Maják nádeje  túto službu fakticky už 
 zabezpečuje pre klientky DOR Smrečianska 45. KC Maják nádeje disponuje potrebným 
 odborným personálom s nepretržitou prevádzkou a vzhľadom na rozsah poskytovaných 
 služieb môže účelnejšie a kvalifikovanejšie zabezpečiť podporu a pomoc pre klientov, 
 najmä v krízových situáciách. Nezanedbateľným dôvodom je skutočnosť, že potreba 
 služieb v DOR Smrečianska 45 pre klientov s trvalým pobytom v  mestskej časti  
 predstavuje menej  ako 50% kapacít tohto objektu.  KC Maják nádeje je schopný 
 zabezpečiť pre svoju činnosť potrebné finančné zdroje na nasledujúci kalendárny rok.  
           Na obdobie október až december 2008 navrhujeme schváliť finančný príspevok pre  
      KC Maják nádeje vo výške 60 tis. Sk (t.j. 3 mesiace x 20 tis.Sk, v tom  prevádzkové  
      náklady cca 16 tis. Sk/mesiac + časť mzdových nákladov 4 tis.Sk/mesiac ).   
           Individuálnu finančnú pomoc  odkázaným klientom je možné riešiť v zmysle VZN  
      č.5/2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti v čase  
      núdze  a pri  zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov.    
 
2) Rozšírenie služieb pre úplné rodiny s deťmi  v KC Maják nádeje 
 

Mestská časť nedisponuje vlastnými kapacitami na riešenie krízových situácií, bývania 
a opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej prevencie pre úplne rodiny 
s nezaopatrenými deťmi. Tieto služby zabezpečuje mestská časť v spolupráci so sebjektmi 
mestskej sociálnej siete a to najmä v ubytovniach Magistrátu hl.m.SR Bratislavy, kde je 
poradovník na umiestnenie. Akútne prípady pre úplne rodiny s deťmi je možné riešiť len 
v bežných ubytovacích zariadeniach (a v študentských domovoch počas prázdnin), alebo 
v útulku pre ľudí bez domova. Služby poskytované v KC Maják  nádeje v zmysle Štatútu 
MAJÁK NÁDEJE, n.o. v znení dodatku č.1  zahrňujú aj služby poskytované v zariadení 
typu útulok, ale nie pre rodiny s deťmi ( „...osobám, na ktorých bolo páchané násilie osobou, 
s ktorou žijú v domácnosti a občanom, ktorí sú bez prístrešia a ktorým sa zrušila ústavná 
výchova po dosiahnutí ich plnoletosti- útulku,... „).  V objekte Karpatská 24 sú sústredené 
služby pre neúplne rodiny - osamelých rodičov, pre deti a pre plnoletých odchovancov 
detských domovov. Objekt  DOR Smrečianska 45 disponuje 8 obytnými bunkami a 1 
spoločenskou miestnosťou, pričom 4 obytné bunky sú samostatné garsónky a ďalšie 4 sú 
spojené  po 2 bunky so spoločnou kuchyňou a WC so sprchou. V našom návrhu chceme 
rozšíriť spoluprácu s MAJÁK NÁDEJE, n.o. o služby poskytované pre úplne rodiny 
s deťmi vrátane sociálneho bývania v samostatných bunkách v objekte Smrečianska 45.  

 
 
 



 6 

Návrh opatrení: 
 

1) Návrh na zrušenie Domova pre osamelých rodičov Smrečianska 45 v Bratislave  
 
 Uznesením č. 174/2001 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti zriadilo Domov pre 
 osamelých rodičov s účinnosťou od 1.1.2002 ako organizačnú súčasť   Miestneho    úradu    
     mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V návrhu uznesenia k tomuto materiálu navrhujeme 

zrušiť túto organizačnú súčasť miestneho úradu s tým, že  táto zmena bude automaticky 
premietnutá do Organizačného poriadku miestneho úradu. Rovnako navrhujeme zrušiť 
uznesenie miestneho zastupiteľstva, ktorým bola schválená zriaďovacia listina Domova 
pre osamelých rodičov, pretože po navrhovanej  organizačnej zmene sa stane toto 
uznesenie právne neúčinným.  

 
2) Návrh na rozšírenie spolupráce 

 
Spolupráca medzi mestskou časťou a neziskovou organizáciu MAJÁK NÁDEJE, n.o. 
bude formálne zakotvená v zmluve o spolupráci, ktorá bude uzatvorená najneskôr do     
30. septembra 2008. Zmluva o spolupráci bude obsahovať tieto základné vzájomné práva 
a povinnosti :  
 

MAJÁK NÁDEJE, n.o.;  
 
• zabezpečí komplexnú a odbornú starostlivosť o súčasných klientov Domova pre 

osamelých rodičov v KC Maják nádeje,   
• preberie záväzky vyplývajúce z poradovníka v DOR v roku 2008, 
• určí zmluvné úhrady pre klientov, 
• bude poskytovať v objekte Smrečianska 45 služby v štruktúre: domov pre 

osamelých rodičov - neúplne rodiny (min 8 miest) a útulok pre úplne rodiny, 
• bude pravidelne (1 x za rok) informovať vo výročnej správe o činnosti 

a starostlivosti o klientov a prostredníctvom zástupcov správnej a dozornej rady, 
• bude úzko spolupracovať s vecne príslušným oddelením miestneho úradu 

a príslušnou komisiou Miestneho zastupiteľstva mestskej časti,  
• zabezpečí v rámci svojej pôsobnosti pre odkázaných klientov potrebné 

poradenstvo a intervenciu, 
• bude v rámci svojej činnosť participovať na komunitných projektoch mestskej časti 

v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej prevencie, 
• v rámci prezentácie svojej činnosti zverejní loggo, zriaďovateľskú pôsobnosť 

a spoluprácu s mestskou časťou, 
 

       Mestská časť Bratislava-Staré Mesto; 
 

• poskytne nebytové priestory Smrečianska 45 v Bratislave ( Domov pre osamelých  
            rodičov) so zariadením formou zmluvy o výpožičke do bezplatného užívania, 
• delimituje agendu Domova pre osamelých rodičov, 
• poskytne finančný príspevok na činnosť na IV. štvrťrok 2008  vo výške 60 tis.Sk,    
• bude v rámci opatrení  v oblasti sociálno-právnej ochrany a prevencie participovať 

 na  komunitných projektoch  s MAJÁK NÁDEJE, n.o.,  
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• zabezpečí úzku spoluprácu vecne príslušného oddelenia miestneho úradu  
           a komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti s MAJÁK NÁDEJE, n.o.,  
• vytvorí podmienky pre účasť a aktivizáciu klientov KC Maják nádeje v rámci 

 kultúrnych, vzdelávacích  a športových aktivít organizovaných v pôsobnosti 
 mestskej časti 
• v rámci prezentácie svojej činnosti v oblasti sociálno-právnej ochrany a prevencie  

           zverejní loggo a spoluprácu s MAJÁK NÁDEJE, n.o.,  
 

 
Na zmluvu o spolupráci bude nadväzovať zmluva o výpožičke, ktorou mestská časť 
bezodplatne prenechá neziskovej organizácii MAJÁK NÁDEJE n. o. priestory 
v nehnuteľnosti na ulici Smrečianska 45 v Bratislave (priestory DOR). Výpožička bude 
uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou vypovedania aj bez udania dôvodu. Výpovedná 
lehota bude šesťmesačná.  Zmluva o výpožičke zanikne v prípade, ak zanikne zmluva 
o spolupráci. Náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti bude znášať nezisková organizácia.  
 
 
3) Návrh dodatku č.2 k Štatútu MAJÁK NÁDEJE, n.o., Karpatská 24 v Bratislave 
 
 Dodatkom č.1 Štatútu  neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o., Karpatská 24 

v Bratislave sa upravil v čl. III okruh všeobecne poskytovaných služieb. Navrhujeme 
schváliť dodatok č.2  k Štatútu neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE, n.o., Karpatská 
24 v Bratislave, ktorým sa služby poskytované v zariadení sociálnych služieb - útulok, 
rozšíria o služby poskytované pre úplne rodiny s deťmi. 
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Štatút 
Neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 

 
 

MAJÁK  NÁDEJE n. o. 
 

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Dodatok  č.2 

   
  
Zakladatelia sa dohodli, že Štatút neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. sa 
mení a dopĺňa takto :  
 
 
Čl. III v bode a) sa mení a znie : 
 
„ a) rodičom s deťmi bez prístrešia, ktorí sa ocitli  v sociálnej alebo hmotnej núdzi, 
ďalej plnoletým osobám, na ktorých je páchané násilie osobou, s ktorou žijú 
v domácnosti a osobám, ktorým sa zrušila ústavná výchova po dosiahnutí ich 
plnoletosti -  v útulku,“ 
 
 
Ostatné časti štatútu nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené v platnosti.  
 
 
 V Bratislave  
 
 
 
 
 
       .............................................   .................................................. 
 
mestská časť Bratislava - Staré Mesto                  Nadácia Priatelia 
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Príloha 1/ 
Zápisnica  

zo zasadnutia Správnej rady MAJÁK NÁDEJE n.o. 
zo dňa 21.8.2008 

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1/ Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 
    Návrh na rozšírenie spolupráce a partnerstva s neziskovou organizáciou 
    MAJÁK NÁDEJE n.o.    
    (uzn. Správnej rady zo dňa 17.4.2008 k bodu 2 programu) 
2/ Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n. o. 
3/ Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.64/2008  
4/ Rôzne 
 
Riaditeľ MAJÁK NÁDEJE n.o. Mgr.Andrej Poracký a predsedníčka správnej rady privítali prítomných 
členov správnej a dozornej rady v sídle organizácie. Následne všetci prítomní vykonali obhliadku objektu 
Domov pre osamelých rodičov, Smrečianska 45 v Bratislave. 
 
K bodu1/ 
Uznesenie  
Správna  rada schvaľuje Návrh na rozšírenie spolupráce a partnerstva s neziskovou organizáciou 
MAJÁK NÁDEJE n.o. a žiada  starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predložiť materiál 
na prerokovanie v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti. 
Hlasovanie: prítomní: 3                          za:  3                        proti:  0                 zdržal sa: 0 
 
K bodu2/ 
Uznesenie  
Správna  rada schvaľuje Dodatok č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o., 
ktorým sa  upravil v čl. III okruh všeobecne poskytovaných služieb a  ktorým sa služby 
poskytované v zariadení sociálnych služieb - útulok, rozšíria o služby poskytované pre úplne 
rodiny s deťmi. 
Hlasovanie: prítomní:  3                         za:   3                       proti:  0                 zdržal sa: 0 
 
Uznesenie  
Správna  rada ukladá riaditeľovi zabezpečiť všetky potrebné administratívne kroky po schválení 
a obojstrannom podpise Dodatku č. 2 k Štatútu neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. 
Hlasovanie: prítomní:  3                         za:   3                       proti:  0                 zdržal sa: 0 
 
 
 
K bodu3/ 
Riaditeľ MAJÁK NÁDEJE n.o. Mgr.Andrej Poracký informoval členov správnej rady o oprave 
ustanovení čl.VIII. Zakladacej listiny o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne 
prospešné služby MAJÁK NÁDEJE n.o. v zmysle návrhu Ing.Milana Štefanca, člena dozornej 
rady, prednesenom na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
dňa 13.5.2008;   
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v poslednej vete  pôvodný tex.: „ Členov správnej rady vymenúvajú a odvolávajú členovia 
správnej rady tajným hlasovaním, a to tak, aby 3 členovia správnej rady bol vymenovaní na 
návrh Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 1 člen správnej rady boli vymenovaný na návrh 
Nadácie MARKÍZA.„ sa mení na nový text: “Členov dozornej rady vymenúvajú a odvolávajú 
členovia správnej rady tajným hlasovaním a to tak, aby 3 členovia dozornej rady boli vymenovaní 
na návrh Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 1 člen dozornej rady bol vymenovaný na návrh 
Nadácie MARKÍZA.“ 
 
Uznesenie  
Správna  rada berie na vedomie uznesenie č.64/2008 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 13.5.2008 a návrh člena dozornej rady Ing.Milana Štefanca a 
ukladá riaditeľovi zabezpečiť všetky potrebné administratívne kroky vedúce k oprave Čl.VIII 
Zakladacej listiny o založení organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby MAJÁK 
NÁDEJE n.o. 
Hlasovanie: prítomní:  3                         za: 3                         proti: 0                  zdržal sa: 0 
 
 
K bodu4/ 
Prítomní členovia správnej a dozornej rady boli informovaní o termíne zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 16.9.2008 a o spôsobe zverejnenia logga 
zriaďovateľov MAJÁK NÁDEJE n.o. na existujúcich prezentačných materiáloch. 
  
Na záver predsedníčka správnej rady poďakovala prítomným a ukončila zasadnutie. 
 
 
 
 
 
       Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská 
       predsedníčka správnej rady, v.r. 
 
 
 
Príloha uzn.č.64/2008 
 
V Bratislave dňa 21.8.2008 
 
Doručuje sa: 
- prítomní 
- členovia správnej rady 
- členovia dozornej rady 
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Príloha 2/ 
 

Sociálne bývanie pre neúplne a úplne rodiny - Staromešťanov 
v hl.m.SR Bratislave  

(aktuálny stav k 18.8.2008) 
 
 

Ubytovňa, adresa, kontakt Podmienky ubytovania Spoje MHD 
 

NEÚPLNE RODINY - osamelí rodičia 
 
DOMOV PRE  OSAMELÝCH  
RODIĆOV –DOR Staré Mesto 
Kontakt: Vajanského nábr.3 Miestny úrad 
Tel.: 02-592 46 394  
Pôsobnosť celomestská  
prednostne Staré Mesto 
soc. služby                                       Kap.20 

Pre osamelých rodičov s deťmi,  
tehotné ženy,  
prednostne pre občanov Starého Mesta. 
2-lôžkové, 3-lôžkové,osobne sa prihlásiť 
platba cca 90,-Sk /1 bunku/1 deň 
doba pobytu do 2 rokov 
 

 

MAJÁK   NÁDEJE , Krízové centrum 
Karpatská 24 /Staré Mesto 
Tel.: 02- 52626701 
riaditeľ :Mgr.A. Poracký 
Pôsobnosť celoslovenská,  
prednostne Staré Mesto 
soc.služby                                         Kap.40 

Neúplne rodiny, deti,  
dospelí odchovanci DD 
osobný pohovor 
Cca 85,-Sk/1 izbu /1 deň 
Doba pobytu 1 – 2 roky 
 

Eletrička: 1,13 
Trolejbus: 213 
 

ÚTULOK  PRE  TÝRANÉ 
ŽENY  S  DEŤMI o.z. Brána do života  
Medveďovej 4/Petržalka 
Tel.: 02-6241 0469, 0915 439 245 
Pôsobnosť celoslovenská 
soc.služby                                         Kap.32 

Pre obete domáceho násilia  
prednostne z Bratislavy, Krízové centrum  
90,-Sk/1 izba /1 deň 
Doba pobytu 1 rok 
 
 

Bus: 84, 87, 99 
 

DOMOV PRE RODINY S DEŤMI - DOR 
Vavilovova 18, Petržalka 
Tel.: 02/ 62 31 05 66 
vedúca pani Beňová 
Pôsobnosť celomestská,  
prednostne Petržalka 
soc.služby                                        Kap. 20 

Len pre neúplne rodiny 
Platby: 60,-Sk/1 dosp. osoba a 1 deň 
           20,-Sk/1. dieťa a 1 deň 
           10,-Sk/ 2. dieťa a 1 deň 
             5,-Sk/ ďalšie dieťa a 1 deň 
Doba pobytu ½ - 1 rok 
 

Bus: 45  

 
NEÚPLNE  A  ÚPLNE RODINY  

 
FORTUNA – sociálna ubytovňa  
v správe Magistrátu hl.m. SR BA 
Agátova 1/a, Dúbravka 
Tel.: 02-64 28 37 52 vrátnica 
Tel.: 02-64 46 12 81 kanc. Magistrátu 
vedúci :Mgr. M.Faktor 
Tel.:02-64461582-Fortuna, soc.pr.Karasová 
Pôsobnosť celomestská 
soc.služby 
                                                       Kap.375 
 

Slobodné matky s deťmi, mladé rodiny s 
deťmi, rozvedené, odchovanci detských 
domovov  s trvalým pobytom v Ba.-žiadosť 
treba podať na ubytovňu, rozhoduje soc. 
odd. Magistrát, 
1.800,-Sk/ dospelý/ 1 mesiac  
+ 450,- Sk dieťa/ 1 mesiac  
Poradovník, čakacia doba je cca 1 rok , 
príplatky za samostatnú obytnú jednotku-
1.000,-Sk/mesiac 
Doba pobytu do 5 rokov 
 

bus: 34,  83 
električka: 1,5, 12 
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KOPČIANSKA č.90 
v správe Magistrátu hl.m. SR BA/ Petržalka 
vedúci Ing.P.Hrivňák 
Tel.: 02-63 83 86 87 – soc.prac.Križanová 
Pôsobnosť celomestská,  
soc.služby 
                                                       Kap.300 

Slobodné matky s deťmi, mladé rodiny  
s deťmi, rozvedené, odchovanci detských 
domovov  s trvalým pobytom v Ba.-žiadosť 
treba podať na ubytovňu, rozhoduje soc. 
odd.Magistrát 
1.800,- sk/dospelý/mesiac  + 450, - sk 
dieťa/1 mesiac, 
Poradovník, čakacia doba je cca 1 rok 
príplatok – SOJ 1.000,-Sk/mesiac   
Doba pobytu do 5 rokov                        

bus: 80, 99 
 

DOMOV PRE  KAŽDÉHO 
Hradská ul.2/c,2d 
Občianske združenie,  
spolufinancovanie Magistrát hl.m.SR BA 
Centrála: Stará Vajnorská 92 
Tel.:0915 894 925  riaditeľ: A.Gschwenk  
Pôsobnosť celoslovenská 
soc. služby                                        Kap.27 

Ubytovňa na Ivánskej ceste – Zlaté piesky - 
pre rodiny s deťmi 
50,-sk /osoba /1 noc /1lôžko 
Doba pobytu 1  rok 
 
 
 
 

 

KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE  
MLADÁ  GARDA  Študentský domov  
Račianská 103/ Nové Mesto,  
Tel.: 02-44459690,  0918 664 020 
Letné ubytovanie  hostel - júl - august,  
                                                       Kap.300 

1-5 nocí/osoba 1-lôžková-200,- Sk                                     
2-lôžková 260,-Sk 
Viac ako 15 nocí – 1-lôžková 162,-Sk 
2-lôžková 117,-Sk 
Miestny poplatok 30,-Sk 

električka: 3,5,7,11 
 

Študentský domov JURAJA HRONCA 
(centrum), hostel 
Bernolákova 1/Staré Mesto 
Recepcia tel.:0918 664 030 
Pôsobnosť neobmedzená 
Letné ubytovanie júl-august            Kap.150 

6-14 nocí/osoba  400,-Sk 
15  a viac nocí/osoba 280,-Sk 
miestny poplatok 30,-Sk 
 
 
 

električka: 4, 14, 6 
 

DRUŽBA –Študentský domov -hostel  
Botanická 25 / K.Ves 
Tel:.02/ 65 42 00 65 
Pôsobnosť neobmedzená 
Letné ubytovanie   júl – august       Kap. 100  

190,-Sk/1 lôžko/1 noc: študenti, seniori, deti 
240,-Sk/ 1 lôžko/ 1 noc : ostatní 
 
 
 

električka: 1,4,12,5, 

OAC (Obchodné administratívne centrum)  
St. Vajnorská 39/Nové Mesto, 
Tel.: 02-49 61 41 14 
vedúca Ing.Valašková 
Pôsobnosť neobmedzená                Kap. 600 
Len víkendové pobyty pre rodiny s deťmi  

Bunkový systém 3+2 posteľový, chladnička, 
toaleta, varič, sprcha, krátkodobo: 160,- 
Sk/noc  
platí sa vopred 
+ 30,-Sk miestny poplatok 
 

električka:2, 4 
bus: 53 (oproti 
Zlatým pieskom) 
 
 

 
Komentár:Uvedený prehľad potvrdzuje skutočnosť, že sociálne bývanie pre úplne rodiny s deťmi v krízových 
situáciách v Bratislave je limitované a obtiažne. Sociálne služby pre úplne rodiny s deťmi poskytujú ubytovne 
Fortuna a Kopčianska (Magistrát hl.m.SR Bratislavy na dobu max. 5 rokov) a v spolupráci so sociálnymi 
oddeleniami miestnych úradov mestských častí. Čakacia doba na ubytovanie v týchto ubytovniach je cca 1 až 4 
roky. Sociálne ubytovne/byty pre svojich obyvateľov prevádzkujú mestské časti Ružinov, Nové Mesto, Rača. 
Krízovú intervenciu pre úplne rodiny s deťmi – Staromešťanov,  je možné bez väčších problémov riešiť len 
v letných mesiacoch (študentské domovy), resp. v spolupráci s inými mestami, ak miesto pobytu rodín nie je 
obmedzené miestom zamestnania rodičov, školskou dochádzkou detí a  inými faktormi vyžadujúcimi špeciálnu 
starostlivosť viazanú na Bratislavu.  
     Podstatne lepšia situácia je v prípade neúplnych rodín – osamelých rodičov, pre ktorých je možné zabezpečiť 
krízovú intervenciu v prepojení na  mestskú sociálnu sieť a pobyt v domovoch pre osamelých rodičov, resp. 
krízových centrách po dobu 1-2 roky a následne v ubytovniach Magistrátu hl.m.SR Bratislavy po dobu 5 rokov. 
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Počas tejto doby sa rieši ich sociálna a bytová otázka v spolupráci s rodinou, subjektmi mestskej sociálnej siete a  
Magistrátom hl.m.SR Bratislavy (program pomoci mladej rodine - nájomné mestské byty).  
 
 


