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Súčasný stav služieb pre bezdomovcov v Bratislave k októbru 2008 
 
o.z. Ad Patrem 
 
Služby:  

- organizujú zamestnávanie na pol roka formou dobrovoľníckych prác ako uchádzač 
o zamestnanie v aktivačných prácach  cez úrad práce, od apríla takto pracovali 3 ľudia 
u sr. Matky Terezy, teraz dvaja /1 u sestier a 1 v Mea culpa/ 

- pomoc pri vybavovaní dokladov, vybavovanie lekárov pre chorých 
 
Počty: v súčasnosti majú do programu zapojených 5 klientov 
 
Zariadenia BKCh 
 
DEPAUL SLOVENSKO N.O.  
Kapitulská 18, 814 14  Bratislava 
www.depaulslovensko.org  
Služby:  

- NÍZKOPRAHOVÁ NOC ĽAHÁREŇ SV. VINCENTA, Ivánska cesta 32, zriadená 
od decembra 2006 

-     ubytovanie pre neprispôsobivých občanov bez domova s kapacitou 175 lôžok/stav 
k októbru 2008 – ubytovaných 140 ľudí/ 
- sociálne poradenstvo pre ich klientov  ( 1 odborný pracovník ) 

o poradenstvo pri hľadaní zamestnania 
o poradenstvo pri vybavovaní dokladov  
o poradenstvo pri vybavovaní sociálnych dávok a iných nárokových dávok 
o sprevádzanie klientov  
o poradenstvo a materiálna pomoc cudzím štátnym príslušníkom 

- pomoc pri uspokojovaní základných životných potrieb a doplnkové služby 
o poskytovanie šatstva 
o možnosť dať si vyprať oblečenie za 30 Sk 
o poskytovanie hygienickej očisty ( sprcha každý deň zadarmo, pre 30-40ľudí) 
o poskytovanie stravy – večere a raňajky 
o sprostredkovanie základnej lekárskej pomoci,  
o ponuka odvykacích kúr, fungoval klub anonymných alkoholikov 
o duchovná služba a rozhovory v skupine – každú stredu dochádza kňaz „Dialóg 

o živote“ 
o ponuka aktuálnych možností ubytovania v Bratislave 
o materiálna pomoc 
o možnosť uloženia cenných vecí do depozitu 
o distribúcia pouličného časopisu Cesta /obdoba Nota Bene/ vydáva GKDCH 

Prešov (Gréckokatolícka diecézna charita Prešov) 
o voľnočasové aktivity: stolný tenis, volejbalové ihrisko, každý mesiac 

organizovaná športová akcia 
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ÚTULOK SVÄTEJ LUJZY, Kr čméryho ul. č. 8 a 10, Bratislava, 0904 738749 
- Nízkoprahové ubytovanie pre ľudí bez domova s nepriaznivým zdravotným 

stavom a prepustených z nemocnice, zriadená október 2008 
o celodenné ubytovanie pre 30 ľudí bez domova s nepriaznivým zdravotným 

stavom 
o zdravotnícke služby: 5 krát do týždňa odborná ošetrovateľské služby , 

poskytuje ADOS Slnečnica (sr. Vincentky z Ružinova) 
o externá spolupráca s lekárom a s psychiatrom 
o pracovná terapia – poskytuje 1 pracovník 2 krát týždenne 
o  riešenie sociálnej situácie obyvateľov – umiestnenie v domove dôchodcov, 

alebo v domove sociálnych služieb, pomoc pri hľadaní práce a ubytovania 
u práceschopných klientov po rekonvalescencii  

 
Počty : priemerný počet klientov za noc v Útulku DEPAUL - Nocľahárni a dennom centre  
            Ivánska cesta 32 

 
Priemerný počet 
ubytovaných klientov 

v lete  v zime 

rok 2006 - 88 klientov (zima 
2006/2007) 

rok 2007 80 klientov (leto 2007, jún-
august) 

 153 klientov (zima 
2007/2008, október-marec) 

Rok 2008 103 klientov (leto 2008, jún-
august) 

- 

 
Aktuálne ubytovaných v 140 ľudí ubytovaných 10 korún na noc, od 1.12. bude sa platiť 15,- 
Sk (0,50 EUR) 
V útulku sv. Lujzy pre ľudí bez prístrešia s nepriaznivým zdravotným stavom je príspevok na 
denný pobyt 30,- Sk 
Počet novoregistrovaných klientov v roku 2007 - 991 klientov v roku 2008 – 509 klientov 
Každý rok potrebuje špeciálne  služby pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom cca 250 
ľudí bez domova. 
Od roku 2006 muselo približne 15 žien z útulku odísť pre narodenie dieťaťa.  
Počty pracovníkov:  
momentálne : 
• Nocľaháreň sv. Vincenta, Ivánska cesta 32 – 14 zamestnancov 
• Útulok sv.Lujzy – 9 zamestnancov 

 
 
o.z. Domov pre každého,Občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí 
bez domova v SR  

Stará Vajnorská 92, 831 04 Bratislava Telefón:  

0915 894 925 , 0903 353 515, www.domovprekazdeho.szm.sk 
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Služby:  celodenná ubytovňa pre bezdomovcov a sociálne odkázaných občanov 

• ubytovacie služby 
• stredisko osobnej hygieny 

 
Kapacita:   
Domov pre každého disponuje tromi budovami, v ktorých momentálne poskytuje 
ubytovanie  pre 167  ľudí, z toho139 v útulku na Hradskej ulici a 38 na Ivánskej ceste.  
V stredisku osobnej hygieny poskytuje služby denne pre cca. 30 – 40 občanov.  
Poznámka: 
Priestory ubytovacích zariadení prechádzajú v súčasnosti rekonštrukciou, ktorá by sa mala 
ukončiť na jar. Vtedy bude Domov pre každého disponovať cca 180 lôžkami a denným 
centrom pre ľudí bez domova.  
 
Hľa, človek  
 
Služby:  
 

- diskusný klub 1x týždenne (individuálna a skupinová práca s klientom)    
- poskytnutie občerstvenia, občasne šatstva, poskytnutie základných informácií 

ohľadom služieb , diskusie na rôzne témy, príspevky na lieky, kontakty na rôzne 
inštitúcie, vybavovanie dokladov, kultúrna činnosť – premietanie filmov, výlety, 
koncerty, mikulášske posedenia a pod., terapeutická práca – možnosť osobného 
rozhovoru 

Počty: 
Každý štvrtok  príde na klub priemerne 25 ľudí, v zimnom období je to 40 až 50 ľudí. 
Počty pracovníkov: iba dobrovoľníci 
 
 
Mea culpa – útulok 
 
Mea Culpa - počas celého roka - , kap. 36 lôžok  

 kontakt: 02/ 4342 5870 , Hradská 21 
- Fénix - len v zime - 24 lôžok - prijímajú len klientov s potvrdením od lekára, že nemajú 

infekčné choroby a vši -kontakt: 02/ 6428 7372  - končí po Veľkej noci 
Služby: 

- ubytovacie služby 
poskytovanie nocľahu pre ľudí bez domova, od 16:00 do 8:00 pre ženy a mužov s možnosťou 
hygieny, ošatenia, opratia, stravy (večera a raňajky) za poplatok 30 korún. Podmienkou je 
úplná absencia od alkoholu a iných omamných látok  
 

- sociálne – právne poradenstvo 
vybavovanie dokladov 
pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok a iných dávok 
sprostredkovanie pracovných ponúk 
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- lekárska starostlivosť 
útulok priamo vo svojich priestoroch 2 až 3 krát do týždňa disponuje službami lekára, 
poskytujúceho základnú zdravotnú starostlivosť  
 

- psychologické poradenstvo a duchovná služba 
možnosť rozhovoru so psychológom , modlitby, sv. spovede a sv. omše 
 
Kapacita: 
Útulok poskytne nocľah 36 klientom za noc. Útulok zaregistroval za túto sezónu už 150 
klientov, ktorí využili možnosť nocľahu. 
 
Počty pracovníkov: 4 
Poznámka: 
Útulok v súčasnosti funguje len v zimnom období. Maximálna dĺžka pobytu klienta – 2 
mesiace.  
 
Milosrdní bratia, objekt Pri trati, Podunajské Bisk upice  
kontakt: 02/ 4552 6537, Pri trati 13 
 
Služby: 

- ubytovacie služby pre chorých a rekonvalescentov 
poskytnutie lôžka pre chorých, starých a doliečujúcich sa bezdomovcov, prechodné 
ubytovanie na 2 týždne pre bezdomovcov, ktorý si práve našli prácu /do prvej výplaty/, 
dokážu ubytovať 4 ľudí, krízovo 7 ľudí 
 

- poskytovanie služieb zabezpečujúce základné životné potreby (každý pracovný 
deň medzi 8:00 a 14:00 hodinou, v sobotu medzi 13:00 a 16:00 hodinou) 

strava (obedy) /varia pre 50 ľudí z Resoty a 20 ďaľších/, hygiena  (sprcha a možnosť oprať 
veci), základná zdravotnícka pomoc ošetrovateľa (preväzy a pod.), odborná zdravotná 
starostlivosť v nemocnici u Milosrdných, ošatenie, poskytovanie základných informácií 
ohľadom pracovných ponúk a ďalších dôležitých informácií, možnosť zadarmo telefonovať 
na pracovné ponuky  
 
Kapacita: 
Vysunuté pracovisko v Podunajských Biskupiciach navštívi každý deň cca 2o klientov a vydá 
30 obedov. Možnosť hygieny poskytne cca 4 ľuďom denne. Ubytovacia kapacita je 6 lôžok 
pre chorých a rekonvalescentov. 
 
Poznámka: 
Vysunuté pracovisko má k dispozícii ešte ďalších 8 lôžok pre pracujúcich bezdomovcov, 
ktoré však v súčasnosti nevyužíva kvôli absolútne nevyhovujúcim podmienkam prístreškov – 
unimobuniek, v ktorých sa nachádzajú. Tieto nutne potrebujú rekonštrukciu, ako aj lôžka pre 
chorých a rekonvalescentov a sprcha. Zariadenie je spojené s ubytovňou pre bezdomovcov 
RESOTY. 
 
Počty pracovníkov: 1brat, 1 resocializovaný klient, 1 kuchárka na 2 hodiny 
 
 



Príloha  
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava- Staré Mesto – časť IV. Cieľová 
skupina : Ľudia bez domova 
 
 

Materiál: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci /2008 5 

o.z. Proti prúdu 
 
hlavné projekty: 
 
1. Projekt pouličný časopis Nota bene 
 
Cieľová skupina – bezdomovci – predajci Nota bene (sociálne poradenstvo poskytujeme  
aj pre bezdomovcov, ktorí nie sú registrovaní ako predajci) 

 
SLUŽBY, ktoré v rámci projektu poskytujeme: 
• Predaj pouličného časopisu Nota bene  

v roku 2007 zabezpečil predaj dôstojný príjem 163 predajcom, v roku 2007 zaregistrovaných 
155 nových predajcov (21% žien) 
• Individuálne sociálne poradenstvo 

mesačne poskytnutých 2000 konzultácií, službu využíva približne polovica aktívnych 
predajcov  
• Právne poradenstvo: prostredníctvom interného pracovníka, 900 konzultácii mesačne 
• Doplnkové služby: 

o možnosť šetrenia a úschovy dokladov a cenných materiálov pred krádežou,  
o možnosť zdarma telefonovať na pracovné ponuky /v roku 2007 využívalo 83 

predajcov/,  
o možnosť využívať počítač a internet /v roku 2007 využilo 100 predajcov/, 
o možnosť zasielania sociálnych dávok, osobnej pošty na adresu o.z,  

• Podpora zdravia predajcov:  
o preplácame klientom časť nákladov na zdravotné potreby: lieky, obväzy, 

ošetrenia, liečenie/ v roku 2007 90 predajcom/,  
o sprostredkovanie pomoci lekára,  
o sprevádzanie k lekárovi,  
o sprostredkovanie protialkoholického liečenia...  

• Podpora vzdelávania a zamestnávania predajcov: tréningy pre predajcov, zamerané 
na komunikáciu, sebavedomie a asertívne riešenie konfliktov  

• Bezplatný prístup k internetu a počítačom – je k dispozícii klientom celodenne na 
hľadanie práce, písanie životopisov, či emailovú komunikáciu, rekvalifikačné kurzy, 
Projekt „Predajcovia lektori“- odovzdávanie skúseností s predajom a s riešením 
krízových situácií 

• Bezplatný prístup k telefónu – kvôli práci a ubytovaniu  
• Kultúrne a športové aktivity:  

Spoločné návštevy kultúrnych podujatí: priemerne 1 x mesačne (predajcom 
preplácame 50% zo vstupného), Knižnica Nota bene, Kurzy a krúžky podľa záujmu 
klientov:  napr. kurz anglického jazyka, individuálny tréning v základov práce na PC, 
Spoločné oslavy (Vianoc, výročia) a výlety 
 
Divadlo Nota bene –  divadelný projekt ľudí bez prístrešia, sociálnych pracovníkov a 
dobrovoľníkov – funguje už ako samostatný projekt   

 
Svetový pohár bezdomovcov vo futbale – futbalový krúžok  
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• Poskytujeme aj možnosť individuálne získať príspevky pre matky s deťmi – 
na škôlku, aby ich deti nemuseli tráviť čas na ulici  

 
2. Projekt Terénna práca  
Cieľová skupina – bezdomovci dlhodobí, ktorí zväčša nevužívajú služby zariadení pre 
bezdomovcov alebo bezdomovci, ktorí sa aktuálne ocitli na ulici a nemajú potrebné 
informácie  
 

NAŠE CIELE  
- kontakt s bezdomovcom, ktorý potrebuje akútnu pomoc (krízová intervencia)  
- znižovanie rizík života na ulici, záchrana života  
- prepojenie bezdomovca s existujúcimi službami a pomoc v prístupe k službám 
- poskytovanie vybraných nedostatkových služieb zabezpečujúcich základné životné potreby  

 
Služby, ktoré vrámci terénnej práce poskytujeme:  
• Vyhľadávanie ľudí bez domova,  

o ktorí potrebujú pomoc v uliciach Bratislavy. Po – So 17:00 – 22:00 na 
0907/733 388, 12 terénnych pracovníkov  

• Transport  pre imobilných bezdomovcov k lekárovi, do nocľahárne 
• Výdaj jedla  

o  Ut, So 19:30 Predstaničné námestie, Št 19:30 park na Račianskom mýte pre 25 
– 40 ľudí 15 l polievky  

• Výdaj šatstva 
o  Št 19:30 park na Račianskom mýte 

 
� Základné informácie plus základné sociálne poradenstvo 

Napr. ako si vybaviť občiansky preukaz, liečenie, kde sa dá prespať, osprchovať sa, ako sa 
tam dostať... V prípade, že má klient záujem o hlbšiu pomoc, ktorá sa nedá uskutočniť vo 
večernej hodine, tak ho smerujeme k našim sociálnym poradcom, ktorí pracujú v priestoroch 
o.z. Proti prúdu počas dňa.  
 
• Sprostredkovanie služby spolupracujúceho lekára a právnika 

 
• Sociálna asistencia - doprovod k lekárovi, či na úrady 

 
Linka na pomoc bezdomovcom – 0907/733 388  
Linka je dostupná každý deň od pondelka do soboty v čase od 17,00 do 22,00 hod. 
Umožňuje verejnosti zapojiť sa do spoločnej pomoci ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. 
V zimnom období včasná pomoc často znamená záchranu života pred zmrznutím či 
podchladením, v letnom zas napr. kvôli zdravotným dôvodom.  
Projekt Krištof bol ukončený v roku 2007, zameraný ma zamestnávanie 
 
Počty klientov 
V súčasnosti má Nota Bene registrovaných 1950 klientov 
Asi 20% z aktívnych predajcov si nájde prácu.  
Denne sa poskytujú služby pre cca 100 klientom  
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Počty pracovníkov:  
4 sociálni pracovníci 
1 koordinátor street worku a 12 terénnych pracovníkov 
 
 
RESOTY (ubytovňa pre bezdomovcov) 
 
kontakt: 02/ 4552 6537 , Pri trati 13 
 
Služby: ubytovacie služby pre mužov 
Ubytovňa poskytuje celodenné ubytovanie a stravovanie pre  pracujúcich a starších  
a chronicky chorých bezdomovcov (mentálne a fyzicky postihnutí, invalidi)) s možnosťou 
hygieny. Zariadenie patrí k typom chráneného bývania s možnosťou rozhovoru, duchovného 
sprevádzania a čiastočného dozoru. 
 

- duchovná služba 
biblické stretnutia, možnosť sv. omše, možnosť sv. spovede 
 
Počty: Ubytovňa má kapacitu maximálne do 50 miest. 
 
Poznámka: Ubytovňa je prepojená s vysunutým pracoviskom nemocnice Milosrdných bratov. 
 
Počty pracovníkov: 1 
 
Sestričky Matky Terezy 
 
kontakt: 02/ 6381 0754 , Rovniankova 10 
 
Služby: ubytovacie služby 
K dispozícii je nocľaháreň, ktorú môže klient využívať maximálne po dobu dvoch týždňov a 
celodenné lôžka pre chorých mužov a ženy. Sestričky matky Terezy v súčasnosti prenajímajú 
byt pre piatich klientov, ktorí ukončili program liečenia zo závislostí (alkoholizmu). 
 

- pomoc pri uspokojovaní základných životných potrieb 
stravovacie služby - Sestry Matky Terezy vydávajú obedy 4 dni v týždni  
šatník – k dispozícii počas vydávania obedov  
zdravotné – poskytnutie základného lekárskeho ošetrenia v čase výdaja obedov 
hygiena – 1x týždenne možnosť osprchovať sa zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy 
 

- streetwork 
Sestričky Matky Terezy robia pravidelný streetwork 4 až 5 krát do týždňa za účelom 
kontaktovania bezdomovcov v prostredí, kde žijú. 
 

- programy pre alkoholikov 
Pre závislých poskytujú v spolupráci s odborníkmi niekoľko mesačnú prípravu v izolácii na 
odvykaciu kúru. S klientmi ostávajú  v kontakte aj po ukončení liečby a poskytujú im 
chránené bývanie v byte, ktorý im prenajímajú. 
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- duchovné služby 
možnosť sv. omše, adorácie, katechéz, večeradla a duchovných obnov (1x mesačne krátke, 3x 
do roka trojdňové, raz do roka 7 dňové) 
 

- voľnočasové aktivity 
v nedeľu poobede neformálny klub bezdomovcov  
 
Kapacita: 
Krízová ubytovňa s obmedzením na 2 týždne pobytu určená pre mužov má kapacitu 20 osôb. 
Lôžok pre chorých mužov je 16 a 8 lôžok je pre choré ženy. Byt pre liečených závislých má 
kapacitu 5 miest. Obed vydajú 4x v týždni vždy pre cca 70 až 100 ľudí v zimnom období a 
cca 60 ľudí v letnom období. Sprchy sú k dispozícii 1x týždenne a využíva ich cca 50 mužov 
(sobota) a cca 10 žien (pondelok) týždenne. Sv. omše sa zúčastňuje 60 až 100 ľudí, ostatné 
duchovné služby využíva cca 40 klientov. 
Počty sestier: 7 
 
Útulok v Lamači 
 
Furmanská 4, Bratislava – Lamač 
Je zariadenie – nocľaháreň, ktorého prevádzkovateľom je BSK. Poskytuje ubytovanie 
s kapacitou 24 lôžok (16 mužov, 8 žien). V priestoroch nocľahárne sú hygienické zariadenia 
a nocľaháreň funguje len v zimných mesiacoch od polky novembra do konca apríla. Súčasťou 
služby je aj poskytnutie jedného teplého jedla denne a zákaz požívania alkoholických nápojov 
a návykových látok.  
Furmanská 4, 841 03 Bratislava,  02/6428 7372, 
 
 
Neformálna platforma Kresťania v meste  
 
Kontakt: http://www.krestaniavmeste.sk/pomoc.htm, Tomáš Kriška, Ústredie Bratskej jednoty 
baptistov, Súľovská 2, 821 05 Bratislava 
novovytvorená platforma zložená z dobrovoľníkov z kresťanských zborov, otvorená zapojiť 
sa svojou pomocou do iniciatív mesta a neziskových organizácií 
 
Evanjelická diakónia 
 
V minulých rokoch poskytovala z vlastných zbierok potravinové balíčky pre bezdomovcov 
v rôznych mestách vrátane Bratislavy. 
 

 

 

  

  

 


