
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2010 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa  7.9.2010  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                dňa 14.9.2010  
 
 
 
 
 

N á v r h  
 Podpora zriadenia nízkoprahového denného centra a realizácie projektu 

 Kontaktné centrum pre ľudí bez domova 
______________________________________________________________ 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Arch. Andrej Petrek 
starosta 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto prerokovať návrh 
podpory zriadenia nízkoprahového denného 
centra a realizácie projektu Kontaktné 
centrum  pre ľudí bez domova  
 

Zodpovedné:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská 
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva 

 - v materiáli 

  

 Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
 vedúca oddelenia sociálnych vecí       
 
Spracovatelia:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, 
riaditeľka  
LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o. 
Mgr.Barbora Kuchárová 
predsedníčka správnej rady  
LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o.    
Ing.Mgr.Juraj Barát, riaditeľ 
Depaul Slovensko, n.o.     

 - Návrh uznesenia  
- Dôvodovú správu 
- Projekt :  

Kontaktné centrum pre ľudí bez domova  
- Návrh riešenia stavebnej úpravy 

nebytového priestoru    
- Prílohy         

 
 Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
 vedúca oddelenia sociálnych vecí                         
                 



 
N á v r h    u z n e s e n i a 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
      informáciu o projekte s názvom „Kontaktné centrum pre ľudí bez domova“.   
 
B. s c h v a ľ u j e 
 

v súlade  s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytových priestorov – 
verejných toaliet na Americkom námestí 1 v Bratislave pre nájomcov Lokálne partnerstvo 
sociálnej inklúzie Bratislava - Staré Mesto n.o.,  Vajanského nábr.3, 814 21 Bratislava,  IČO: 
36068781 a Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 18, 814 14, Bratislava, IČO:37924443 
s týmito podmienkami :  

 
1. nájomné : 1, - EUR za m2/ročne, 
2. doba nájmu : 5 rokov,  
3. účel nájmu  : prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb „nízkoprahové denné 

centrum“, 
4. nájomca je oprávnený vykonať zmenu účelu využitia nebytových priestorov tak, aby tieto 

mohli slúžiť dohodnutému účelu nájmu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) 
uznesením č.110/2010 zo dňa 8.6.2010 schválilo Komunitný plán sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, časti IV. a V., kde je problematika ľudí s osobitnými potrebami, 
týkajúca sa najmä ľudí bez domova, riešená v časti IV. „Občania odkázaní na osobitnú pomoc“ v 
cieľoch aj opatreniach, viď. príloha 1.   K cieľu C1:“Komunitné plánovanie sociálnych služieb 
pre ľudí bez domova“  bolo schválené opatrenie 1.3. „Podpora zriadenia a činnosti 
nízkoprahových komunitných centier pre ľudí bez domova na území/ okraji mestskej časti“, k 
cieľu C2 „Rozvoj existujúcich a zavedenie nových služieb pre ľudí bez domova - komunitné 
programy, komunitné partnerstvá“  opatrenie 2.4.“ Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti 
pomoci a poradenstva ľuďom bez domova“. 

Uznesením č.31/2010 zo dňa 20.4.2010 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo 
Akčný plán realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, v ktorom 
stanovilo k cieľu C5 „Projekty výstavby, rekonštrukcie a činnosti zariadení sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto“  opatrenie 6 : „predložiť na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti projekt komunitného centra pre občanov odkázaných na osobitnú 
pomoc v partnerstve s MVO – LPSI Bratislava- Staré Mesto, n.o.“. 
 
Predkladaný materiál „Návrh podpory zriadenia nízkoprahového denného centra a realizácie 
projektu Kontaktné centrum  pre ľudí bez domova“ napĺňa koncepčné aj realizačné ciele 
a opatrenia mestskej časti, vychádza z predchádzajúcich analýz, aktualizovaných prieskumov 
a odhadov, zo súčasného stavu služieb poskytovaných ľuďom s osobitnými potrebami , najmä 
ľuďom bez domova, na území hl. m. SR Bratislavy a z priestorových a finančných možností 
mestskej časti. Materiál bol vytvorený v spolupráci s Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie 
Bratislava-Staré Mesto, n.o., osobitne s občianskym združením Proti prúdu a Prima 
a spolupracujúcou organizáciou Depaul Slovensko, n.o., ktorá prevádzkuje zariadenia pre ľudí 
bez domova:  Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste a Útulok sv. Lujzy de Marillac 
na Krčméryho ul. v Bratislave. Organizácie Proti prúdu OZ, Prima OZ a Depaul Slovensko majú 
dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi bez domova a sú relevantnými komunitnými partnermi aj 
pre Magistrát hl.m.SR Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.  
 
Nízkoprahové denné centrum je zariadením sociálnych služieb, čo je upravené v  § 28, zákona 
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a z hľadiska kompetencií obce v § 80 písm. e) 
bod 1. citovaného zákona a kompetencií  mestskej časti hl.m.SR Bratislavy v  Dodatku č.3 , čl.32 
ods. 10 písm. f) bod 1. Štatútu hl.m. SR Bratislavy. V nízkoprahovom dennom centre sa 
poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené 
ubytovanie. V nízkoprahovom dennom centre (ďalej len „denné centrum“) sa poskytujú služby: 

- sociálne poradenstvo, 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
- nevyhnutné ošatenie a obuv 

 
     a utvárajú sa podmienky na: 

- prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
- záujmovú činnosť. 



Denné centrum je v Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto nedostatkové, dokonca aj v celej 
Bratislave. Činnosti denného centra z časti zabezpečujú iné zariadenia, resp. organizácie napr.: 
útulky, nocľahárne, výdajňa pouličného časopisu, organizácie poskytujúce sociálne poradenstvo.  
Tieto zariadenia, resp. organizácie sídlia väčšinou mimo centra mesta a neponúkajú všetky 
služby denného centra. Denné centrum, ako zariadenie prvého kontaktu, by mohlo zabezpečovať 
aj určité koordinačné stredisko v rámci poskytovateľov nízkoprahových služieb. Poskytovalo by 
klientom základné, najmä hygienické služby a pomoc s možnosťou následnej starostlivosti 
a distribúcie klientov do zariadení a organizácií miestnej, príp. mestskej sociálnej siete podľa 
individuálnych osobitných potrieb klientov (napr. do nemocnice a liečební, do nocľahární, na 
príslušný miestny úrad, do redakcie časopisu NotaBene, na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
do Unicefu, do OZ Prima a pod....).  
 
Zriadenie a prevádzkovanie denného kontaktného centra predpokladá úzku spoluprácu 
a partnerstvo s mestskou časťou, nakoľko poskytovatelia sociálnych služieb nedisponujú 
vhodnými priestormi a finančnými prostriedkami potrebnými na ich nevyhnutnú úpravu, najmä 
ak ich cieľom je sprevádzkovanie centra do zimy 2010. Z pohľadu poskytovateľov sociálnych 
služieb je dôležitá lokalizácia denného kontaktného centra v blízkosti miest, kde sa ľudia 
s osobitnými potrebami aktuálne stretávajú a koncentrujú. Takýmito ich „prirodzenými“  
frekventovanými miestami sú najmä okolie Hlavnej stanice, Kamenné nám. - okolie Tesca My 
a Starej tržnice, podchod Staromestská ul., podmostie Nový most, okolie kostola Dom 
Sv.Martina (najmä večer),  Šafárikovo nám.,  okolie Autobusovej stanice Nivy, Trnavské mýto – 
Tržnica, okolie Račianskeho mýta, Pražská ul. Horský park.  
 
Víziou predkladateľov je postupné prehusťovanie miestnej sociálnej siete Starého Mesta, teda 
prevádzkovanie malých satelitných denných kontaktných „K“ centier práve v miestach alebo 
blízkosti koncentrácie ľudí bez domova s možnosťou rozšírenia ponuky poskytovaných služieb 
týmto ľuďom vo väčšom centrálnom objekte - komunitnom centre aj s nocľahárňou.  
Ideálnymi priestormi sa javia byť nebytové priestory, ktoré nie sú súčasťou obytných domov 
a reprezentačných budov a disponujú potrebnými štandardami, teda aj objekty v súčasnosti 
využívané pre potreby osobnej hygieny, verejné toalety  a  CO kryty. Na základe informácií 
VEPOS, s.r.o. sme zistili, že verejné toalety využívajú v značnej miere práve ľudia bez domova 
na osobné a hygienické potreby. Verejné toalety na Kamennom nám. sú mimo prevádzky. 
Ostatné verejné  toalety  v Medickej záhrade, Grasalkovičovej záhrade, na Staromestskej ul.,  na 
Kollárovom nám., Suchoňovom nám., Šafárikovom nám. a na Americkom nám. sú 
prevádzkované a denná kapacita ich využitia je v počte 50 až 100 návštevníkov, v letných 
mesiacoch do 50.  
 
Vytipovanie vhodného CO krytu pre zriadenie komunitného centra s nocľahárňou sme smerovali 
do okrajovej časti – lokalita Pražská - Horský park, nakoľko máme informácie, že v tejto oblasti 
ľudia bez domova prespávajú v neobývaných priestoroch v blízkosti cestnej komunikácie 
a v tejto lokalite je už prevádzkované zariadenie podobného typu na Krčméryho ul. v dočasne 
prenajatom rodinnom dome, kde sa poskytujú ľuďom bez domova  sociálne a ošetrovateľské 
služby,  najmä starým a chorým. Touto problematikou sa budeme zaoberať podrobne po 
dôkladnom prieskume priestorových možností mestskej časti a komunikácii s Magistrátom 
hl.m.SR Bratislavy a Bratislavským samosprávnym krajom.  
 
 
 



V predkladanom materiáli navrhujeme vytvorenie podmienok na sprevádzkovanie 
nízkoprahového denného kontaktného centra ideálne do zimy 2010 a to; vyčlenením nebytového 
priestoru  mestskej časti užívaného v súčasnosti ako verejné toalety  na Americkom nám. a jeho 
prenájmom pre poskytovateľov sociálnych služieb,  finančným a technickým zabezpečením  
nevyhnutných stavebných úprav týchto priestorov a finančným príspevkom – dotáciou na 
čiastočné krytie prevádzkových nákladov (energie, materiál). Benefitom tejto lokality pri Avione 
je pomerne rýchla dostupnosť pre klientov z Hlavnej stanice, z okolia Tesca My, Trnavského 
mýta,  Račianskeho mýta a blízkosť Univerzitnej nemocnice Bratislava – Nemocnica Staré 
Mesto na Mickiewiczovej ul., pre potreby lekárskej a zdravotníckej pomoci. Lokalizácia tohto 
priestoru verejných toaliet je v dostatočnej vzdialenosti od obytných domov, ktoré sú oddelené 
cestnou komunikáciou (objekt sa nachádza medzi benzínovou pumpou a parkom). 
Prevádzkovanie denného kontaktného centra predpokladá  zmluvné  zabezpečenie udržiavania 
čistoty a poriadku v okolí centra zo strany poskytovateľov služieb.  
Preto navrhujeme:  
• Podporiť projekt Kontaktné centrum pre ľudí bez domova, ktorého prevádzkovateľmi 

a poskytovateľmi služieb budú mimovládne neziskové organizácie poskytujúce verejno - 
prospešné služby:  Depaul Slovensko, n.o. v spolupráci s LPSI Bratislava-Staré Mesto 
n.o. ( hlavne Proti Prúdu OZ a Prima OZ) 

• Vyčleniť nebytový priestor verejných toaliet na Americkom námestí na zriadenie  
kontaktného centra pre ľudí bez domova a upraviť zmluvné vzťahy pre nájom 
a prevádzkovanie tohto priestoru 

• Vyčleniť z rozpočtu mestskej časti na rok 2010 výdavky na nevyhnutné stavebné úpravy   
nebytového priestoru na Americkom nám. potrebné na sprevádzkovanie kontaktného 
centra vo výške 20 tis. €  a súčasne poskytnúť dotáciu na prevádzku (najmä energie 
a čistiace a hygienické potreby) vo výške cca 500 €* pre  poskytovateľov sociálnych 
služieb 

• Špecifikovať odhadované náklady na komplexnú rekonštrukciu objektu kontaktného 
centra, moderné hygienické vybavenie a účelné a estetické zariadenie na štandardnej 
úrovni a na prevádzku tohto zariadenia sociálnych služieb na rok 2011 a finančnú účasť  
mestskej časti v návrhu rozpočtu na rok 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

- *Mesačné prevádzkové náklady cca 220 €  
- voda cca 40 €/ mesiac 
- elektrika cca 130 €/ mesiac 
- olo cca 50 €/ mesiac 

 



Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, časť IV.  
 
 

Príloha 1/ 
 

   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 

 
 


