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4.1.                                   Ľudia bez domova  
 
Úvod 
         ∗Následujúca  časť koncepcie komunitného plánu, je  z hľadiska  priorít významnou 
a zo sociálneho hľadiska   dôležitou oblasťou sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto. Ľudia bez domova sú z pohľadu občanov citlivou témou hlavného mesta SR 
Bratislavy. Z pohľadu samotných občanov bez domova ako aj z pohľadu systému sociálnych 
služieb v meste je evidentné, že ide o vážne ohrozenú sociálnu skupinu.    
         Hlavné  mesto Slovenskej republiky Bratislava, má zo všetkých miest  najnižšiu mieru 
nezamestnanosti (pod hranicou 2 %), pričom v r. 2007 bola priemerná miera nezamestnanosti 
v SR 13,7 %. Nízka miera nezamestnanosti, rýchly hospodársky rozvoj mesta, výhodná 
geografická poloha,   má významný podiel na celkovo priaznivej sociálnej situácii väčšiny 
občanov hlavného mesta. Bratislava a tým ani mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej 
len „mestská časť“) nemá, oproti mestám na severnom, južnom a východnom Slovensku 
problémy s dlhodobo nezamestnanými občanmi. Naopak Bratislava  a bratislavský kraj 
poskytuje pracovné príležitosti pre občanov Slovenska s vyššou mierou nezamestnanosti a od 
vstupu do Schengenu, legálne tiež občanom zo zahraničia.  
         Vysoká hustota obyvateľstva 1161 na km2,  v hlavnom meste poskytuje na jednej strane 
možnosti pre prežitie a zároveň poskytuje anonymitu pre ľudí bez domova.  Pohybujú sa 
podľa počasia v uliciach mesta ale tiež v odľahlých parkoch mestských sídlisk, vyhrievajú sa 
neskoro v noci a ráno v prázdnych električkách, zapĺňajú útulky a ubytovne.  Predpokladá sa, 
že v Bratislave sa pohybuje okolo 500 **občanov bez domova, nie je však vylúčené, že ich 
počet je vyšší. Problém bezdomovectva je zo sociálneho hľadiska výrazným problémov, 
z hľadiska štatistického však ide o nízke percento populácie. Občania bez domova netvoria 
homogénnú skupinu ľudí, i keď sa to tak z vonkajšieho pohľadu často  zdá. Podľa odborníkov 
ide najčastejšie o občanov trpiacich rôznymi duševnými poruchami, ľudí ktorí vyrastali bez 
rodiny v detských domovoch, občanov so stratou základných pracovných návykov z dôvodu 
dlhodobej nezamestnanosti, opustených a starších občanov, ľudí, ktorí z dôvodu rôznych  
závislostí nedokázali vyfinancovať svoje životné náklady, ľudí, ktorí stratili rodinné zázemie 
a tiež prisťahovalci1. Rôznosť príčin, ktoré sa podieľajú na  vzniku sociálnej situácie uvedenej 
skupiny ľudí si vyžaduje špecifické prístupy a riešenia.   
         Z krátkej histórie ľudí bez domova, ktorí sa pohybujú v hlavnom meste je potrebné 
spomenúť prelomový a tragický  rok 2005, kedy v zimnom období pri silných mrazoch 
zahynulo v meste 16 občanov bez domova. Na kritickú, nezvládnuteľnú sociálnu situáciu 
upozorňovali už pred touto tragickou udalosťou viaceré neziskové – treťosektorové 
organizácie. Ale až po úmrtí ľudí bez domova bol mestom zriadený provizórny stanový tábor 
pre 50 ľudí, v ktorom v krátkom čase poskytovali lôžka pre 150 – 160 ľudí2.  Smrť týchto 
ľudí a ohrozené životy ďalších sociálne odkázaných občanov  mobilizovala v ďalších rokoch 
pozornosť mimovládnych organizácii, verejnej správy mesta a samosprávy kraja  začať riešiť 
otázky tejto skupiny obyvateľov mesta. Úsilie a snaha všetkých uvedených sa sústredila 
v nasledujúcich rokoch na prioritu znížiť na najnižšiu možnú mieru riziká ohrozenia života 
ľudí bez domova v hl. meste Slovenskej republiky. Od roku 2005 možno pozorovať tendencie 
pre systémové riešenie sociálnych problémov ľudí bez domova.     
  
 
∗ Analýza Rady pre poradenstvo v sociálnej práci  

                                                
1 Hradecký – Hradecká.: Bezdomovství – extrémni vyloučení. Praha. 1996 
2 Beňová, N.: Bezdomovci ľudia ako my. Proti prúdu. Bratislava, ISBN 978 – 80 – 969924 – 1 – 6. 
2008 
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** v súčasnosti je odhadovaný počet do 3 tis. ľudí bez domova (v tom aj ľudia na ubytovniach a v  
    útulkoch a viac ako 500 predajcov časopisu NotaBene/2008, zdroj OZ Proti prúdu )  
 
Napriek uvedeným skutočnostiam je však potrebné konštatovať, že ani v súčasnosti nie je 
systém   sociálnych  služieb pre  bezdomovcov v hlavnom meste  dostatočný.  
      
     Na základe stretnutí so sociálnymi pracovníkmi z mimovládnych organizácií, s 
pracovníkmi verejnej správy, samosprávnych a mestských úradov,  polície, zdravotníkmi, 
ktoré boli súčasťou príprav predkladanej  analýzy sociálnej situácie občanov bez domova 
v hlavnom meste, je   možné považovať za hlavné príčiny súčasného stavu služieb pre týchto 
občanov: 
1. postoje verejnosti k  bezdomovcom, ktorí  sú považovaní: 

•  za neprispôsobivú, nenapraviteľnú a navonok odpudzujúcu  skupinu občanov, 
pričom sú tieto postoje prenášané do procesov správy veci verejných, mestských 
úradov, zastupiteľstiev a mestských komisii poslancov (i keď hranica medzi 
zvládnutím a nezvládnutím sociálnej situácie v živote občana je veľmi úzka),  

• za občanov, ktorí prišli do Bratislavy z iných miest SR a mesto rieši sociálne 
problémy, ktoré v iných mestách nezvládli (i keď  minimálne polovica  ľudí bez 
domova mala pôvodné trvalé bydlisko v Bratislave), 

• niektorými občanmi dokonca za tých, ktorí sú ukážkou negatívnych dôsledkov 
demokratických zmien v spoločnosti a tým podľa nich dôkazom zlyhania tržnej 
spoločnosti, nehľadiac na to, že  sociálny status občana v demokracii kladie nároky 
na jeho slobodu a osobnú zodpovednosť na rozdiel od chápania človeka ako 
súčasti  triedy v predchádzajúcej spoločnosti, 

2. absencia/nedostatočná účinnosť preventívnych opatrení zameraných na riešenie 
problémov deložovaných neplatičov, detí z detských domovov, prepustených z výkonu 
trestu, ľudí s psychiatrickým ochorením, s telesným postihnutím, rodín s nízkym príjmom, 
osamelých seniorov, ľudí z disfunkčných rodín.... 

3. nízka priorita sociálneho problému bezdomovcov z hľadiska finančných dotácií 
Magistrátu hl.m.SR Bratislavy a mestskej časti  (riešenie problémov ľudí bez domova si 
niekoľko  násobne vyššiu finančnú podporu,  dotácie verejnej správy sa priemerne 
pohybujú v niekoľkých desiatkách, resp. stovkách tisícov korún), 

4. nejasné/nejednoznačné kompetencie medzi mestskými časťami a Magistrátom hl. mesta 
SR Bratislavy, ktorých podstata spočíva v tom, že problémy bezdomovcov v meste 
prerástli (personálne a finančné) možnosti mestských častí (napriek tomu, že v meste 
pôsobia viaceré úspešné mimovládne organizácie a mesto vyčlenilo priestory na 
prevádzku nízkoprahových služieb), 

5. absencia jednotnej koncepcie sociálnych služieb pre ľudí bez domova a tým aj absencie 
jej realizácie v meste a na území BSK, 

6. absencia skupiny komunitného plánovania pre bezdomovcov, s účasťu verejných 
a mimovládnych organizácii na úrovni mesta (pôvodná skupina MVO s účasťou 
zástupcov samosprávy a cirkví z r.2005 systémovo nepracuje),  

7. nepomer medzi ponukou a dopytom služieb v meste,  
8. sociálne problémy ľudí bez domova sa už nedotýkajú len jednotlivcov ale celých rodín 

teda aj detí, ktoré sa ako bezdomovci už  rodia, v meste sú veľmi nedostatkové služby pre 
rodiny, ktoré sa ocitli na ulici.  

 
Uvedená situácia v hlavnom meste je dostatočným dôvodom pre mobilizáciu riešenia 
sociálnych problémov tejto skupiny občanov.  
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Mapovanie zdrojov  
 
      I. Štátna správa 
 

 Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave disponuje dôležitými 
informáciami z hľadiska prevencie nakoľko v zmysle zákona posudzuje priznávanie štátnych 
sociálnych dávok a posudzuje na účely trhu zamestnanosti, vedie evidenciu nezamestnaných 
občanov. V rámci Bratislavy sú občania odkázaní na sociálne dávky a nezamestnaní občania 
rizikovou skupinou, ktorá by mala byť v pozornosti sociálnych pracovníkov. ÚPSVaR ponúka 
širokú škálu vzdelávacích a rekvalifikačných aktivít v rámci aktívnej politiky zamestnanosti. 
Predpokladom úspešnosti pre klienta je však ochota a vôľa spolupracovať a pracovať na sebe 
– t.j. značná miera spoločenskej prispôsobivosti a sebaúcta.  

 
    II. Verejná správa 
 

         Verejná správa doteraz nespracovala komplexnú stratégiu riešenia problémov  
bezdomovcov v hlavnom meste. Rozsah a charakter problému v živote ľudí bez domova a ich 
dôsledkov pre mesto a špeciálne pre mestskú časť  Bratislava-Staré Mesto si vyžaduje 
vyčlenenie odborne vzdelaných  sociálnych pracovníkov v rámci odborov, oddelení, ktorých 
obsahom pracovnej náplne sú predovšetkým sociálne a zdravotné problémy ľudí bez domova. 
V súčasnosti je na jednotlivých úradoch verejnej správy vyčlenený spravidla  jeden 
pracovník, pričom charakter a rozsah problémov v živote bezdomovcov si vyžaduje 
v súčasnosti  z hľadiska efektívneho riešenia zriaďovanie suboddelení  v rámci organizačných 
jednotiek verejnej správy.  
V rámci a pôsobnosti miestneho úradu mestskej časti Bratislava –Staré Mesto sa ľudom bez 
domova poskytuje poradenstvo najmä pri kontaktoch so štátnym ÚPSVaR vo veci 
nárokovatelných dávok v hmotnej núdzi a podpore v nezamestnanosti, Poskytujú sa im tiež 
jednorazové finančné a vecné výpomoci (podľa VZN č.5/2008 z 24.6.2008 o poskytovaní 
peňažnej a vecnej pomoci – v ďalšom len „JFP“), ale aj pri umiestňovaní do ubytovní 
mimovládnych organizácií (Domov pre každého, Resoty). 
Mestská časť pri riešení problémov ľudí bez domova tiež spolupracuje v odôvodnených 
prípadoch s ďalšími orgánmi a organizáciami v sfére zdravotníctva, a špecializovanými 
zariadeniami BSK. 
Jednorazové finančné výpomoci občanom mestskej časti sú uvedené podrobne v tabuľke 
v prílohe, z ktorej vidieť aj štruktúru ľudí bez domova podľa stavu ich núdze, t.j. koľkí z tých 
ktorým sa JFP poskytla sú úplne bez prístrešia, koľkí sú v núdzových ubytovniach, koľkí 
 núdzovo u známych a pod. Za rok 2008 sociálne oddelenie miestneho úradu mestskej 
časti vybavilo celkovo 268 žiadostí, v celkovej sume 612 100.-Sk pre 35 rodín, 63 ľudí 
bez domova, 50 nezamestnaných, 33 seniorov a 33 občanov so zdravotným postihnutím.  
Poznámky vysvetlenia k prílohe – tabuľke JFP: (k počtu žiadostí a k počtom „mimo trvalého pobytu“): 

Skupiny sú disfunkčné: t.j. každá žiadosť bola zahrnutá len do jednej skupiny. (T.j. napr. ak bola 
JFP vyplatená občanovi bez prístrešia, ktorý bol zároveň zdravotne postihnutým seniorom, je 
započítaný len v skupine občanov bez prístrešia.) 

Počet vybavených žiadostí znamená počet vyplatených jednorazových dávok v r. 2008, nie počet 
občanov, resp. počet rodín. Počet občanov, ktorým sa JFP v r.2008 poskytla, je  v príslušnej skupine 
vždy menší nanajvýš rovný počtu vybavených žiadostí, keďže jednému občanovi alebo rodine mohla 
byť JFP výnimočne  vyplatená v r.2008 aj dva razy. 
V stĺpci „mimo trvalého pobytu“ je zachytený počet tých vybavených žiadostí, kde klient má občiansky 
preukaz s trvalým pobytom v Starom Meste, ale v skutočnosti býva (dlhodobo) inde. Pritom  v tejto 
skupine „mimo trvalého pobytu“ sú možné tieto podskupiny:  
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1. Najťažší a najviac ohrozený stav človeka bez domova,  žijúci „na ulici“: t.j. osoba bez 
prístrešia prespávajúca mimo obvyklé ubytovacie kapacity ubytovní a samozrejme mimo 
adresy svojho pôvodného bytu, ktorú (ak vôbec) má v občianskom preukaze. 

2. Občan bez domova, nie však „na ulici“, ale bývajúci (dlhodobo) mimo svojho trvalého pobytu 
podľa občianskeho preukazu, žijúci v ubytovni alebo prespávajúci v nocľahárni (Domov pre 
každého, Resoty, mestská ubytovňa v Dúbravke alebo na Kopčianskej v Petržalke a pod.) 
s praktickou nemožnosťou nadobudnúť si vlastnými silami iné vlastné nájomné bývanie alebo 
návrat do pôvodnej rodiny (ak nejaká existuje.) 

3. Občan bývajúci dlhodobo (rádovo roky) alebo krátkodobo (mesiace) u svojich príbuzných, 
priateľov, známych mimo adresy svojho občianskeho preukazu. 

Tieto podskupiny sú už v tabuľke vyčíslené podrobne. 
K forme a účelu JFP občanom bez prístrešia: v počte vyplatených JFP občanom bez prístrešia je 
viacero prípadov takých, že  dotyčnému klientovi bolo formou JFP zaplatené ubytovanie na 
jeden/dva mesiace (s jeho súhlasom) priamo poskytovateľovi ubytovania a menšiu čiastku dostal 
klient v hotovosti 

 
        
         III. neverejní poskytovatelia služieb 
 
Podrobnejšie informácie o nich uvádzame v prílohe. 
 
          
DEPAUL  SLOVENSKO n.o poskytuje sociálne služby v  nízkoprahovom útulku a útulku 
pre chorých s celodennou prevádzkou. V nízkoprahovom útulku, ktorý organizácia získala do 
bezplatného prenájmu od Magistrátu hl. mesta Bratislavy,   má  Depaul k dispozícii 200 
lôžok, kde okrem  nocľahu poskytuje tiež stravu (raňajky a večeru), podmienky pre hygienu 
a ošatenie. Depaul poskytuje služby priemerne denne pre 100 občanov v zimných mesiacoch 
je tento počet okolo 170 občanov bez domova. Vysoký počet občanov neumožňuje 
organizácii poskytovať dlhodobé systematické sociálne poradenstvo, ale viac sú zameraní na 
krízové a krátkodobé služby.     
     Podľa výročnej správy za rok 2007 boli výdavky neziskovej organizácie   4.936 152 z toho  
dotácia z verejných zdrojov tvorila  21,5%, 71% boli finančné granty, 8% príspevky a granty. 
-     Poskytované služby 3 

     Nevýhody: Depaul je jediné nízkoprahové zariadenie v hlavnom meste, ide 
o veľkokapacitné zariadenia. Z hľadiska poskytovaných služieb uvedeného typu je 
optimálna kapacita lôžok pre uvedenú cieľovú skupinu občanov max. 30 lôžok na jedno 
zariadenie. 

-      V nízkoprahovom útulku sú dočasne umiestnení tiež chorí občania, kde je im poskytnutá 
len akútna ošetrovateľská  starostlivosť avšak podmienky pre poskytovanie zdravotníckej 
starostlivosti v útulku sú nevyhovujúce /od októbra 2008 boli na tento typ služieb vyčlenené 2 
budovy s výrazne lepším štandardom, sú však k dispozícii maximálne na jeden rok/. 
-     Lokalita útulku je na Ivánskej ceste, neďaleko letiska a prevádzkovateľ  letiska sa sťažuje, 
že v autobusovej linke, ktorá priváža cestujúcich aerolinkami sú tiež ľudia bez domova 
 
PROTI  PRÚDU, o.z. je známe mimo iného, hlavne  vďaka organizovanému predaju  
časopisu NOTA BENE, ktorý predávajú občania bez domova. Združenie je cieľovo zamerané 
na dlhodobú, cielenú pomoc  a integráciu ľudí bez domova na trhu práce. Predaj časopisu, je 
postupne rozširovaný do viacerých miest v SR je jedeným z programov zameraným na 
zapájanie ľudí bez domova do pracovných aktivít. OZ zabezpečuje sociálne poradenstvo, 
asistenciu a sprostredkúva svojim klientom následné špecializované poradenstvo a pomoc. 
                                                
3 zoznam poskytovaných služieb je uvedený v prílohe 
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Úspešne  a produktívne spolupracuje s komunitou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a je 
významným a váženým partnerom mestskej časti.                  
-     Poskytované služby4 
Nevýhody: predaj časopisu je zároveň efektívnou   formou medializácie združenia, združenie  
ochraňuje práva bezdomovcov. Verejnosť  má na združenie vyššie nároky a očakávania ako 
sú  ciele organizácie.  
 
MEA CULPA : útulok, ktorého zriaďovateľom  je BSK, mestská časť Vrakuňa a Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Poskytuje starostlivosť občanom bez 
domova formou možnosti nocľahu – lôžok pre 35 občanov. Magistrát poskytuje MEA 
CULPE mesačnú dotáciu vo výške 65.tis. SK mesačne. Kapacity zariadenia sú naplno 
využívané a potreba prevyšuje ponuku. 
-    Poskytované služby5 
 
RESOTY: v  Podunajských Biskupiciach je neštátna organizácia, pôsobí na území hlavného 
mesta SR Bratislavy od prvej polovice 90-tych rokov. Ambícou Resoty, ktorej zakladateľom 
je páter Anton Srholec je poskytovať pre sociálne odkázaných ľudí- mužov nie len akútnu, 
krátkodobú pomoc ale dlhodobú sociálnu podporu, začlenenie do sociálnych vzťahov a rozvoj 
týchto ľudí. Resoty poskytuje ubytovanie a stravovanie pre 50 občanov, pričom  obedy sú 
poskytované tiež pre viac ako 100 občanov, ktorí nie sú ubytovaní v zariadení. Resoty nie je 
napojená na rozpočet mesta ale je financovaná z vlastných zdrojov.  Zariadenie je z dôvodu 
vysokej potreby služieb preťažené a preto sa počet lôžok v priebehu posledných 15 rokov 
niekoľko krát musel zvyšovať.  
 
DOMOV PRE KAŽDÉHO, o.z.  prevádzkuje dva útulky (vyše 140 lôžok) a jedno stredisko 
osobnej hygieny. Ambíciou združenia je poskytovať cieľavedomú a dlhodobú sociálnu službu  
pre sociálne odkázaných občanov  bez ohľadu na vek. Útulky sú umiestnené a prevádzkované 
v okrajových častiach Bratislavy. OZ je oporou a významným partnerom pre mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
Analýza   
      
     Hlavným iniciátorom systémového rozvoja sociálnych služieb  a zdravotníckej 
starostlivosti pre občanov bez domova v hl. meste SR Bratislavy boli a sú neziskové 
organizácie, ktorých zriaďovateľmi sú neštátne subjekty, občianske združenia, neziskové 
organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, cirkev. Tri neziskové organizácie boli 
založené za aktívnej spolupráce  verejnej správy (Mea culpa – BSK a MČ Vrakuňa, Domov 
pre každého – BSK, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Depaul – Magistrát hl.mesta SR 
Bratislavy - jej zriadenie bolo vyvolané akútnym nedostatkom služieb alebo krízovými 
situáciami v živote ľudí bez domova.  
 
       Všetky kontaktné nízkoprahové zariadenia sú lokalizované v okrajových častiach 
hlavného mesta, mimo centra Starého Mesta pričom absentujú prevádzky  v strede mesta, kde 
sa najčastejšie ľudia bez domova pohybujú (pri autobusových a železničných staniciach, 
obchodných domoch a pod). Mestská časť Bratislava-Staré Mesto neprevádzkuje vlastné 
zariadenia zamerané na pomoc ľuďom bez domova. Každoročne finančne podporuje 

                                                
4 zoznam poskytovaných služieb je uvedený v prílohe 
5 zoznam poskytovaných služieb je uvedený v prílohe 
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neziskové organizácie poskytujúce služby ľuďom bez domova s trvalým pobytom v mestskej 
časti, opakovane iniciovala a organizovala pracovné stretnutia kompetentných k riešeniu 
problematiky bezdomovectva v historickom centre mesta. Individuálnym poradenstvom 
a finančnou a vecnou podporou pomáha ľuďom bez domova prekonať kritické situácie 
a v prípade záujmu klienta zostavuje a koordinuje individuálny sociálny plán.         
       Krátkodobé  limitované služby  pre vysoký počet občanov bez domova poskytujú dve 
zariadenia rezidenčného typu (lôžka). Ambíciu pre dlhodobú spoluprácu a vedenie a podporu 
občanov bez domova majú dve prevádzky (RESOTY, PROTI PRÚDU), čo nerieši situáciu 
pre ženy s deťmi a rodiny bez domova. Z hľadiska ponuky špecializovaných služieb  
významne zaostávajú práve služby, ktorých cieľom je dlhodobá sociálna podpora a asistencia 
týmto občanom v ich reintegrácii. 
      V práci väčšiny subjektov /s výnimkou Nota Bene, ktorí zamestnávajú 12 terénnych 
sociálnych pracovníkov/ absentujú mobilné streetworkové služby. Okrem napojenia 
predajcov časopisu NOTA BENE na sociálnych pracovníkov /čo predpokladá intenzívnejšiu 
individuálnu prácu/ absentuje vo väčších zariadeniach dlhodobá systematická individuálna 
práca s týmito občanmi a ochota a starostlivosť o ženy s deťmi a rodiny „na ulici“.. 
        Sústreďovanie limitovaných, krátkodobých  sociálnych služieb na jednom mieste je málo 
efektívne, sú preplnené, kladú enormné nároky na prácu sociálnych pracovníkov a navyše 
značná časť sociálne odkázaných občanov sa týmto službám vyhýba a uprednostňuje 
nelegálne miesta vo verejných priestranstvách, záhradách, bunkroch, opustených stavbách, 
pivniciach.  
         Rizikovou skupinou  občanov sú občania, ktorí sú v  nepriaznivých sociálnych 
situáciách z dôvodu dlhodobej  nezamestnanosti, ľudia s chronickými  ochoreniami, 
zdravotne postihnutí občania, ľudia z  disfunkčných rodín s následnou  stratou sociálnej siete, 
občania bez sociálneho zázemia (napr. občania ktorí vyrastali v detských domovoch), občania 
po ukončení výkonu trestu, občania  dlhodobo závislí na toxických látkach, migranti. Mnohí z 
nich  sú  ešte predtým, ako sa stanú ľuďmi bez domova, poberateľmi dávok sociálneho 
zabezpečenia, sú  evidovaní na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaní, 
prípadne sú im poskytované iné podporné a  probačné služby.  Absentuje špecifická 
spolupráca medzi štátnou a verejnou správou, neziskovými organizáciami na báze osobitných 
preventívnych programov smerovaných adresne k prevencii, zmierňovaniu a znižovaniu  
bezdomovectva. 
 
      Samosprávy BSK, Magistrátu hl.m.SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
nedisponujú koncepciou riešenia bezdomovectva, resp. komplexným programom pre riešenie 
stavu tejto skupiny sociálne odkázaných občanov bez domova. Hlavné mesto SR Bratislavy 
očakáva v tejto oblasti aktivitu mimovládnych a cirkevných organizácii avšak nemá 
identifikované oblasti, v ktorých programovo a systémovo vytvára materiálne a finančné  
podmienky pre prevádzkovanie rôznych typov služieb v prepojení a kooperácií s mestskými 
časťami Bratislavy.. Podpora týchto služieb z pozície mesta je evidentne dlhodobo 
podporovaná zásadným postojom primátora hl.m.SR Bratislavy..      
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Pozícia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie  
ľudí bez domova 
 
      Riešenie problémov ľudí bez domova v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  je obtiažne  
bez kooperácie s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a s ostatnými mestskými časťami, 
štátnou správou a mimovládnymi organizáciami.  
      Z analýzy existujúcich služieb pre ľudí bez domova je evidentné, že vo všetkých 
mestských častiach a v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto osobitne sú nedostatkové 
terénne sociálne služby typu streetworku, nakoľko práve táto metóda sociálnych služieb je 
považovaná6 za efektívnu a adekvátnu. Streetworkeri, či sociálni asistenti by mali byť 
zamestnancami nízkoprahových sociálnych centier, resp. komunitnými partnermi mestskej 
časti v rámci osobitných rozvojových programov.. 
 
Odporúčania k cieľom a opatreniam  
      (Odporúčania kľúčových opatrení) 

1. Prevzatie zodpovednosti za udržanie fungovania skupiny komunitného plánovania pre 
skupinu „Ľudia bez domova“ 

- v ktorej budú zapojené všetci aktívni poskytovatelia, neformálne dobrovoľnícke združenia 
a verejná správa, 

- Rada pre poradenstvo v sociálnej práci ponúka svoju spoluprácu v rámci tohto dokumentu pri 
facilitácií a mediácii prvých z týchto stretnutí, s perspektívou, že túto koordinačnú úlohu v procese 
prevezme tím pracovníkov miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto,  
2. Vytvorenie jednotnej koncepcie služieb pre cieľovú skupinu Ľudia bez domova, dokumentu, 

ktorý bude rozpracovaný do parciálnych koncepcií jednotlivých subjektov komunitného 
plánovania. Vytvorenie realizačnej koncepcie služieb pre bezdomovcov mestskej časti 
Bratislava – Staré mesto. MČ Bratislava SM v koordinácii s Magistrátom hl. mesta SR 
Bratislavy  a ďalšími MČ pripraví návrh na riešenie otázok ľudí bez domova v Starom Meste. 
Podmienkou tejto časti komunitného plánu je nevyhnutná participácia celej verejnej správy 
a prevzatie konkrétnej zodpovednosti za konkrétne formy sociálnych služieb 

3. Sociálne poradenstvo – vyčlenenie sociálnych poradcov v rámci sociálneho oddelenia 
mestskej časti na preventívnu sociálnu prácu /sanácia rodín, sprevádzanie detí ktoré 
ukončili starostlivosť v detskom domove, sprevádzanie prepustených z výkonu trestu, 
spolupráca s oddelením sociálno - právnej ochrany a kurately,.../ ako prevencia vzniku  
a narastania problému bezdomovectva. Podľa pracovníkov priameho kontaktu s ľuďmi bez 
domova je poradenská práca s týmito občanmi natoľko nedostatková, že by jej riešeniu veľmi 
napomohlo keby bol v rámci sociálneho oddelenia mestskej časti vyčlenený jeden pracovník , 
ktorý by pracoval iba s touto klientelou, ideálne by bolo keby mohol časť svojho pracovného 
času odpracovať v dennom centre /ak by sa ho podarilo zriadiť. Rovnako by bolo vítané keby 
takéhoto pracovníka pre ľudí, ktorí začínajú hľadať pracovné možnosti vyčlenil aj ÚP každého 
obvodu. 

4. Sociálne oddelenie mestskej časti by malo vytvoriť databázu z  privátnych aj štátnych  
psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí by boli naklonení tomu vyčleniť časť 
svojich poradenských hodín práci klientmi bez domova, títo poradcovia by mohli slúžiť 
v priestoroch perspektívne zriadeného denného centra. 

5. Streetwork – podpora mestskej časti pri vzniku neziskových organizácii s týmto 
zameraním na jej území, finančná podpora formou príspevku subjektom, ktoré sú pripravené 
realizovať túto vysoko efektívnu formu komunitnej sociálnej práce, podpora subjektov 
s ambíciou prevádzkovať služby denného streetworku.  

6. Vytvorenie podmienok pre zriadenie denného centra – mestská časť poskytne priestory pre 
prevádzkovateľa, ktorý ponúkne najlepší projekt na zriadenie denného centra komunitného 
typu s predpokladom fungovania:  

                                                
6 Matoušek 2003, s. 173 
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- krátkodobého aj dlhodobého poradenstva a sprevádzania pre týchto občanov, 
- podporných a svojpomocných skupín, 
- psychoterapeutických skupín a sociálnych skupinových programov, 
- individuálnej psychoterapie, 
- agentúry podporovaného zamestnávania: 

• s napojením na chránené dielne,  
• s napojením na organizácie vytvárajúce  príležitosti na vznik chránených pracovných 

miest /pracovník denného centra ako pracovný asistent poskytuje klientovi podporu 
doprevádzaním/ a supervíziou /riešenie adaptačných problémov na stabilné pracovné 
miesto, mediacia riešenia konfliktov na pracovisku, príprava podmienok na pracovisku/ 

• s vedením databázy voľných pracovných miest /aj brigádnických/ na voľnom trhu práce/, 
7. Všetci pracovníci mestského úradu iniciujú u dodávateľských servisných firiem /OLO, 

starostlivosť o mestskú zeleň,.../vytváranie krátkodobých a dlhodobých pracovných miest 
pre klientov denného centra, 

8. Zriadi ť jednu nízkoprahovú nocľaháreň v širšom centre mesta /okolie Hlavnej stanice/ 
s kapacitou 30 klientov, v Bratislave by sa malo postupne zriadiť v jednotlivých mestských 
častiach minimálne 10 takýchto zariadení s individuálnou sociálnou prácou, koordinovať tento 
program s susediacimi mestskými časťami a magistrátom, 

9. V spolupráci s mestom nájsť a vyčleniť na území Starého mesta priestory na zriadenie 
ambulancie pre nevyhnutné ošetrenie ľudí bez domova, nájsť zdravotnícke zariadenie /a , 
ktoré by túto ambulanciu odborne zastrešilo, prípadne hľadať možnosť zriadenia mobilnej 
zdravotno – sociálno – psychologickej jednotky.  

10. Podporovať /formou príspevku spolu s mestom/  neziskové subjekty /ADOS Slnečnica/ 
pripravené poskytovať ošetrovateľské nelekárske výkony pre bezdomovcov, 

11. Strediská osobnej hygieny s práčovňou, všetky služby pobytového typu a zároveň denné 
centrá by mali disponovať vybavením na osobnú hygienu, preskúmať možnosť využitia 
niektorých z vhodných nevyužívaných CO krytov na území mestskej časti na účely strediska 
osobnej hygieny, 

12. Riešiť spolu s mestom problematiku reintegrácie a resocializácie rodín s deťmi bez domova, 
iniciovať zriadenie krízového centrá pre zabezpečenie bývania  týchto rodín s deťmi, 
domy na pol ceste /kde môžu spolu s deťmi byť obidvaja rodičia nielen matka, so sociálnym 
programom sanácie rodiny a postupného osamostatňovania sa od pomoci/,  /podľa údajov 
Depaul odišlo z ich zariadenia od zimy 2006 doteraz, teda za necelé dva roky najmenej 35 
žien z dôvodu tehotenstva/, pričom väčšine z nich boli deti odňaté a umiestnené v detskom 
domove,  

13. Nájsť spolu s mestom priestor na území mestskej časti Staré mesto na prevádzkovanie škôlky 
– denného centra pre deti rodičov bez domova so špeciálnym resocializačným programom 
/spolupracovať s cirkvami a neziskovými organizáciami/ a prípravou týchto detí na integráciu 
do bežných škôl. Je možnosťou profilovať službu tohto charakteru aj ako špecializované 
materské centrum s programami pre deti a s resocializačnými a rekvalifikačnými programami 
pre matky, motivovať problémové rodiny k účasti na týchto programoch možnosťou stravy 
zadarmo,  

14. Nájsť spolu s mestom vhodné priestory na území Starého mesta na prevádzkovanie krízovej 
jedálne - zabezpečenie obedov, vytvoriť systém spolupráce s hotelmi, reštauráciami a 
jedálňami v mestskej časti /vytvoriť kampaň na oslovenie manažmentu hotelov, reštaurácií,... 
na participáciu na sociálnom programe v rámci ktorého by boli jednotlivo balené ostávajúce 
porcie, uskladnené v boxoch hotela a niektorou z prepravných služieb na druhý deň pozvážané 
do krízovej jedálne/, tento systém zabezpečenia teplého jedla funguje v niektorých európskych 
mestách.  

15. Vyčleniť  minimálne  4 sociálne byty pre niektorú z neziskových organizácii, ktorá ponúkne 
najlepší projekt postupnej etapovej reintegrácie ľudí bez domova s možnosťou prechodného 
bývania v tomto byte po dobu 6 mesiacov /forma chráneného bývania s možnosťou 
sprevádzania a podpory sociálnym pracovníkom/. 
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   CIELE A OPATRENIA PRE CIE ĽOVÚ SKUPINU 
 

Ľudia bez domova  
 
1. Cieľ  Komunitné plánovanie sociálnych služieb pre ľudí 

bez domova 
Opatrenie 1.1. Zriadenie pracovnej skupiny komunitného plánovania 

sociálnych služieb pre ľudí bez domova  
Opatrenie 1.2. Iniciovanie tvorby celomestského komunitného plánu rozvoja 

sociálno- zdravotných služieb pre ľudí bez domova  so 
zapojením organizácií štátnej a verejnej správy,  MVO,  
súkromného sektora a cirkvi 

Opatrenie 1.3.  Podpora zriadenia a činnosti nízkoprahových komunitných 
centier pre ľudí bez domova na území/okraji  mestskej časti 

2. Cieľ Rozvoj existujúcich a zavedenie nových služieb pre 
ľudí bez domova – komunitné programy,  
komunitné partnerstvá  

Opatrenie 2.1. Sociálno-právna ochrana a prevencia v spolupráci s UPSVaR 
a MVO    

Opatrenie 2.2. Finančná a vecná podpora ľudí bez domova 
Opatrenie 2.3. Podpora a rozvoj činnosti Majáka nádeje n.o. a ďalších 

partnerských organizácií poskytujúcich služby úplnym 
a neúplnym rodinám bez domova 

Opatrenie 2.4. Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti pomoci 
a poradenstva ľuďom bez domova  

Opatrenie 2.5. Komunitné programy aktivizácie a podpory ľudí bez domova, 
projekty rozvoja nedostatkových služieb, komunitné 
partnerstvá,  programy ÚPSVaR, MPSVaR, ESF 

3. Cieľ Osveta, prevencia, informovanosť občanov 
Opatrenie 3.1. Systém monitorovania ľudí bez domova v mestskej časti  
Opatrenie 3.2. Skvalitnenie systému opatrení na ochranu zdravia 

a bezpečnosti obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov 
mestskej časti    

Opatrenie 3.3. Osveta a informovanosť verejnosti vrátane ľudí bez domova 
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Podrobne k jednotlivým cieľom a opatreniam : 
 
 
1. Cieľ  Komunitné plánovanie sociálnych služieb  

pre ľudí bez domova  
Opatrenie 1.1. Zriadenie pracovnej skupiny komunitného plánovania sociálnych 

služieb pre ľudí bez domova 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potreba aktualizácie KP, koordinácia spoločných postupov  pri  
realizácii KP, spätná väzba a kontakt s komunitou, účasť 
poskytovateľov sociálnych služieb a prijímateľov – klientov na tvorbe 
rozvojových programov v komunite 

Predpokladaný 
dopad 

Skvalitnenie a zvýšenie efektívnosti a účinnosti sociálnej práce 
a služieb pre ľudí bez domova v mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri  

Aktívni poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb, neformálne 
dobrovoľnícke združenia, verejná, štátna správa, MVO, súkromný 
sektor, cirkev 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Pracovná skupina komunitného plánovania Staré Mesto  
za mestskú časť s účasťou odborných zamestnancov a poslancov MZ 

 

 

Opatrenie 1.2. Iniciovanie tvorby celomestského komunitného plánu rozvoja 
sociálno- zdravotných služieb pre ľudí bez domova  so 
zapojením organizácií štátnej a verejnej správy,  MVO,  
súkromného sektora a cirkvi 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potreba  KP na úrovni mesta – osobitne problematika bezdomovectva 
najmä pre dotknuté mestské časti (Staré Mesto, Dúbravka a ďalšie...), 
určenie miery zodpovednosti a  účasti samospráv MČ, organizácií 
štátnej správy, MVO, cirkvi na riešení celomestského problému, 
koordinácia postupov a podporných aktivít 

Predpokladaný 
dopad 

Systémové riešenie problematiky bezdomovectva.jasné kompetencie 
a finančná účasť samospráv mestských častí a Magistrátu hl.m.SR 
Bratislavy, účinná a kontinuálna spolupráca subjektov mestskej 
sociálnej siete, efektívne služby a podporné programy na európskej 
úrovni, grantový systém podpory nedostatkových a inovatívnych 
služieb a programov, inklúzia a socializácia prijímateľov služieb, 
znižovanie odporu a rizík pre verejnosť a návštevníkov mesta 

Predpokladaní 
partneri  

Magistrát hl.m.SR Bratislavy, MČ Bratislavy, ÚPSVaR, polícia, 
zdravotnícke zariadenia, podporné MVO, charitatívne a cirkevné 
organizácie, BSK + ďalší  partneri (pr. SČK, Armáda spásy, mestá 
Banská Bystrica, Praha 1, Budapešť, Viedeň a pod...) 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Postupné zavedenie a rozvoj nedostakových služieb v hl.meste: 
streetwork,  stredisko osobnej hygieny, tzv.“ľudová jedáleň“, resp. 
„kuchyňa“, nízkoprahová nocľaháreň v širšom centre,  krízové 
nízkoprahové centrum pre rodiny s deťmi bez domova so 
starostlivosťou o deti, stála a mobilná ošetrovňa a záchytka, sociálne 
byty so špeciálnym podporným programom, verejno-prospešné 
resocializačné pracovné programy  a ďalšie.... 

 

Opatrenie 1.3.  Podpora zriadenia a činnosti nízkoprahových komunitných 
centier pre ľudí bez domova na území/okraji  mestskej časti 

Popis východiska 
opatrenia, 

Potreba denného kontaktného a poradenského miesta poskytujúceho 
základný sevis a informovanosť vrátane ponuky služieb v meste 
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charakteristika 
opatrenia 

(nevylučuje poskytovanie ďalších súvisiacich služieb), Alternatíva 
k súčasnému „prirodzenému“ kontaktnému miestu v exteriéri  
Hl.stanice,  Staromestskej tržnice,  OD Tesco, podmostie Nového 
mosta a pod  

Predpokladaný 
dopad 

Nastavenie spoločenských limitov a kultúru v hl. meste, skvalitnenie 
a zvýšenie efektívnosti priamej a následnej sociálnej práce a služieb, 
tolarencia komunity, zlepšenie evidencie ľudí bez domova 
a bezpečnosti občanov, podnikateľov a návštevníkov  v mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri  

MVO, charitatívne a cirkevné organizácie, Magistrát hl.m.SR 
Bratislavy, BSK, súkromný sektor 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Denné komunitné centrum  

 

2. Cieľ  Rozvoj existujúcich a zavedenie nových služieb pre ľudí bez 
domova – komunitné programy, komunitné partnerstvá  

Opatrenie 2.1. Sociálno-právna ochrana a prevencia v spolupráci s UPSVaR 
a MVO    

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Viď opatrenie 2.1. pre skupinu rodín s deťmi 

 

Opatrenie 2.2. Finančná a vecná podpora ľudí bez domova 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potreba finančnej a vecnej pomoci na preklenutie krízového stavu, 
adresnosť a účelnosť dávok a finančných príspevkov 
 

Predpokladaný 
dopad 

Stabilizácia psycho-sociálnej krízy a ohrozenia, podmienky pre 
harmonizáciu a rozvoj  

Predpokladaní 
partneri  

Subjekty miestnej sociálnej siete – služby a zariadenia MVO, 
charitatívne a cirkevné organizácie, podnikatelia, ÚPSVaR 

 

Opatrenie 2.3. Podpora a rozvoj činnosti Majáka nádeje n.o. a ďalších 
partnerských organizácií poskytujúcich služby úplnym 
a neúplnym rodinám bez domova  

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Nedostatkové služby a nízkoprahové zariadenia pre rodiny s deťmi bez 
domova, potreba rozvoja týchto služieb 

Predpokladaný 
dopad 

Stabilizácia a sanácia rodinného prostredia úplnych a neúplnych rodín 

Predpokladaní 
partneri  

KC Maják nádeje,  nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu, 
zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, Magistrát hl.m.SR Bratislavy – 
ubytovne Fortuna a Kopčianska, OZ Domov pre každého, MVO  

 

Opatrenie 2.4. Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti pomoci 
a poradenstva ľuďom bez domova   

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potreba intervencie - vyčlenenia sociálnych poradcov na preventívnu 
sociálnu prácu, sanácia rodín, sprevádzanie detí po ukončení pobytu 
v DeD, sprevádzanie prepustených z výkonu trestu, prevencia pred 
statusom neplatiča nájomného,  
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Predpokladaný 
dopad 

Zníženie rizík „prepadu“ do stavu bezdomovectva, prevencia sociálno- 
patologických procesov a situácií 

Predpokladaní 
partneri  

Magistrát hl.m.SR Bratislavy, ÚPSVaR , MVO – OZ Proti prúdu, 
Bratislavská občianska poradňa, charitatívne a cirkevné organizácie 
a ďalšie...  

Návrh vzniku 
nových služieb 

Špecializované poradenstvo pre ľudí bez domova 

 

Opatrenie 2.5. Komunitné programy aktivizácie a podpory ľudí bez 
domova, projekty rozvoja nedostatkových služieb, komunitné 
partnerstvá,  programy ÚPSVaR, MPSVaR, ESF  

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

viď cieľ 1./ potreba aktívneho a systémového riešenia problematiky 
bezdomovectva v mestskej časti v spolupráci s komunitou a v prepojení 
a  podporou Magistrátu hl.m.SR Bratislavy, BSK, štátnej správy a ESF 

Predpokladaný 
dopad 

Skvalitnenie a zefektívnenie poskytovaných sociálnych služieb,  
zlepšenie kvality života ľudí bez domova, zvýšenie ich šancí na 
resocializáciu a inklúziu, zvýšenie bezpečnosti a kvality života 
ostatných obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri  

MVO, charitatívne a cirkevné organizácie, Magistrát hl.m. SR 
Bratislavy, BSK,ÚPSVaR, MPSVaR 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Streetwork, denné centrum s prevádzkou opatrovania detí, chránené 
pracovné miesta, aktivačné práce, nízkoprahová nocľaháreň, stála 
a mobilná ambulancia, stredisko osobnej hygieny a „verejný šatník“ , 
„ľudová jedáleň“, „sociálne“ obecné byty s osobitným programom a 
službami ... 

 

3. Cieľ  Osveta, prevencia, informovanosť občanov  
 

Opatrenie 3.1. Systém monitorovania ľudí bez domova v mestskej časti  
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Súčasť systému vyhľadávania ľudí odkázaných na osobitnú pomoc 

Predpokladaný 
dopad 

Možnosť včasnej krízovej intervencie, skvalitnenie spolupráce s MVO 
a políciou, príp. aj ochrana obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri  

Občania, polícia, MVO, ÚPSVaR, podnikatelia 

 

Opatrenie 3.2. Skvalitnenie systému opatrení na ochranu zdravia 
a bezpečnosti obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov 
mestskej časti    

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potreba účinných opatrení na prevenciu kriminality, závislostí najmä 
u detí a mládeže, obťažovania, žobrania, zneužívania a týrania žien 
a detí a mladistvých a iných sociálno-patologických javov  

Predpokladaný 
dopad 

Aktívny (represívny) prístup k znižovaniu a eliminácii sociálno-
patologických javov, zvýšenie bezpečnosti a kvality života obyvateľov 
a návštevníkov mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri  

ÚPSVaR, MVO, charita a cirkev, polícia 
zahraničné know-how 
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Opatrenie 3.3. Osveta a informovanosť verejnosti vrátane ľudí bez domova  
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Potreba  aktuálnej informovanosti verejnosti o zámeroch a potrebách 
mestskej časti v oblasti riešenia problematiky bezdomovectva, 
o službách a možnostiach pomoci ľuďom bez domova, o ľuďoch bez 
domova 

Predpokladaný 
dopad 

Zvýšenie tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi v komunite, zlepšenie 
orientácie ľudí bez domova v možnostiach a  ponuke služieb a kultúre 
sociálnych vzťahov obyvateľov mestskej časti 

Predpokladaní 
partneri  

MVO, média  

Návrh vzniku 
nových služieb 

Verejný a dostupný internet 

 

 
 
 


