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DIELO SV. VINCENTA JE ŽIVÉ STÁLE 
Rok 2010 je Jubilejným rokom svätého Vincenta de Paul.  Tri-
stopäťdesiate výročie  jeho prechodu do večnosti  nám  dáva 
príležitosť zamyslieť sa nad význačným dedičstvom, ktoré 
nám sv. Vincent zanechal na poli evanjelizačnom a charitatív-
nom. K čomu nás vedie toto dedičstvo? Nemá  nás napĺňať 
radosťou, keď vidíme, že ono bolo v minulosti a je aj v súčas-
nosti  stále živé? Či to nie je úžasné, keď sa počas dlhých sto-
ročí dielo sv. Vincenta rozrastalo a dnes v sebe zahŕňa mnoho 
rozličných spoločenstiev mužov a žien, laikov i Bohu  zasväte-
ných, katolíkov i nekatolíkov? Či nesvedčí tento vývoj  o mi-
moriadnej osobnosti sv. Vincenta? 
 
Posolstvo a duch a svätého Vincenta boli adoptované mnohý-
mi kultúrami odvtedy, ako sa prvý raz objavili vo Francúzsku  
v sedemnástom storočí a rozrástli sa do majestátneho stromu 
vincentínskej rodiny. Hlavné konáre tohto stromu tvoria ko-
munity, ktoré založil sv. Vincent osobne, alebo ktoré boli zalo-
žené členmi týchto komunít. 
 
Viaceré spoločenstvá vincentínskej rodiny si zobrali za náplň 
poslanie svätého Vincenta: slúžiť Ježišovi Kristovi v chudob-
ných, v duchu poníženosti, jednoduchosti a lásky. Preto je sv. 
Vincent uctievaný ako patrón mnohých komunít, ktoré sa 
snažia napodobňovať jeho príklad kresťanskej, charitatívnej 
lásky. V súčasnosti existuje vo svete 270 rôznych vincentín-

ských reholí, spolkov a hnutí. Z nich je 239  spoločenstiev 
apoštolského, alebo zasväteného života; 21 laických spolkov 
a 10 nekatolíckych komunít. Duch sv. Vincenta je živý na všet-
kých svetadieloch. 
 
Najmladšou vetvou vo vincentínskej rodine je Depaul Interna-
tional, ktorá má svoju pobočku Depaul Slovensko aj u nás. Vo 
svojich dvoch projektoch - v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul  
a v Útulku sv. Lujzy de Marillac sa snaží odpovedať na akútne 
potreby ľudí z ulice. Dobré dielo sa pričinením dobrých ľudí  
a pomoci Božej šíri a dúfajme, že ho na tejto ceste k chudob-
nému, opustenému, trpiacemu, chorému a zranenému člove-
ku nič nezastaví. Každému, kto žil, žije alebo bude žiť na tejto 
planéte sú adresované slová Pána Ježiša: „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.“ 
 
  P. ThLic. Augustín Slaninka CM, 
  predseda Správnej rady Depaul Slovensko 

• NA ÚVOD 
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SKUPINA DEPAUL INTERNATIONAL 
Skupina Depaul bola vytvorená v roku 1989 ako iniciatíva Jeho 
Eminencie kardinála Basila Huma, neskoršieho arcibiskupa 
Westminsteru, aby poskytovala služby tým, ktorí spali na uli-
ciach v centrálnom Londýne a pomohla vyjsť v ústrety miest-
nym potrebám. Táto práca bola zverená členom rodiny charít 
sv. Vincenta de Paul - odtiaľ meno našej charity - a zakladajúci-
mi správcami charity sa stali Dcéry lásky sv. Vincenta de Paul, 
Spoločnosť sv. Vincenta de Paul a Pasáž - Denné centrum. Tie-
to organizácie pokračujú v zohrávaní aktívnej úlohy v riadení 
Skupiny Depaul, a to tak doma, ako aj v medzinárodnom me-
radle. 
 

Od malých začiatkov, pracuje teraz Skupina Depaul na viac ako 
50 projektoch s bezdomovcami po Veľkej Británii a Írsku. Pra-
cujeme tiež vo väzniciach, s rodinami v ťažkostiach, s drogovo 
a alkoholovo závislými a vykonávame tréningové cvičenia, aby 
sme pomohli ľuďom nájsť prácu a zvýšiť si vzdelanie. Zamest-
návame viac ako 400 ľudí na plný úväzok a podobný počet 
dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú každoročne viac ako 5000 ľu-
ďom. 
 
Počas obdobia hľadania a diskusie sa členovia Správnej rady 
Depaul Foundation dohodli, že rozvinú prácu skupiny medzi-
národne so zameraním na strednú a východnú Európu - pres-
nejšie  - prístupové štáty a ich susediace krajiny, v ktorých ces-
ta k trhovému hospodárstvu nebola nasledovaná podobnou 
transformáciou v sociálnej oblasti. Začali sme takúto prácu na 
Slovensku a na Ukrajine. 
 
Depaul Slovensko je registrovanou neziskovou organizáciou od 
mája 2006. Počas zimy 2006/07 sme spustili prevádzku zaria-
denia pred chladnou zimou pre 120 bezdomovcov. Hľadali 
sme stále miesto pre denné centrum a nočný prístrešok, aby 
sme mohli pracovať s niektorými z 3000 núdznych bez domo-
va, ktorí sa povaľovali v uliciach Bratislavy.  
 
Organizácia Depaul Charkov na Ukrajine vznikla v apríli 2007. 
Prevádzkuje zariadenie vyhľadávacej služby a denného centra 
pre deti vo veku 7-18 rokov na uliciach v Charkovskej oblasti 

• KTO SME, ČO ROBÍME? 



hraničiacej s Ruskom, kde pracujeme s viac než 100 deťmi  
z ulice. Plánuje aj rozšírenie služieb o nočný prístrešok. Naj-
mladším prírastkom v rodine Depaul je projekt v USA, zamera-
ný na pomoc bezdomovcom v meste Philadelphia. 
 
Skupina Depaul sa zaviazala zbierať peniaze požadované na 
podporu projektov na Slovensku a na Ukrajine počas prvých 
piatich rokov ich fungovania. Služby pomáha rozvíjať aj pora-
denstvom so staršími manažérmi, ako aj stážami vo Veľkej 
Británii a Írsku.  
 
Okrem našej práce, ktorú vykonávajú individuálne domáce 
charity skupiny Depaul, pracujeme spolu aj v boji proti obcho-
dovaniu s ľuďmi v Európe. Zamýšľame podporiť a nájsť spôso-
by pre tých, ktorí cestujú proti svojej vôli, a vrátiť sa do svojej 
krajiny pôvodu, ak je toto žiaduce a bezpečné. 

DEPAUL SLOVENSKO, n.o.  
Naša nezisková organizácia prevádzkuje v Bratislave dve zaria-
denia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova. Vznikla v roku 
2006 s cieľom spustiť prevádzku nízkoprahovej nocľahárne  
a ochrániť tak pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí 
bez domova. Bola to predovšetkým reakcia na krízovú situáciu 
zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v tuhých 
mrazoch zomrelo v Bratislave najmenej 19 bezdomovcov  
a bolo zriadené núdzové stanové mestečko.  
 
Po niekoľkomesačnom neúspešnom hľadaní priestorov na 
prevádzku nocľahárne nám v polovici decembra 2006 ponúkol 
priestory Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Osobnú 
iniciatívu vtedy prejavil primátor Andrej Ďurkovský, ktorý sa  
nebál kontroverzných reakcií a predsudkov voči skupine závis-
lých bezdomovcov u väčšiny verejnosti. Vďaka priestorom na 
Ivanskej ceste v mestskej časti Bratislava-Ružinov sme 21. de-
cembra 2006 otvorili nízkoprahovú nocľaháreň, ktorá funguje 
dodnes a poskytla svoje služby už vyše 2200 núdznym v Brati-
slave. 
 
Ďalším míľnikom našej činnosti bol október 2008, kedy sme 
otvorili denné centrum – Útulok sv. Lujzy de Marillac s kapaci-
tou 30 lôžok. Zriadili sme ho predovšetkým za účelom poskyt-
nutia prístrešia a celodennej opatery tým ľuďom bez domova, 
ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným sta-
vom. Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam 
ísť, je chorý, a zároveň chce na zlepšení svojho zdravotného 
stavu pracovať, čo potvrdzuje aj jeho snaha a rozhodnutie 
vyhýbať sa požívaniu alkoholu, či iných návykových látok.  
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ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 
V priebehu roka 2009 došlo k zmenám v zložení orgánov našej 
organizácie. Zloženie orgánov našej organizácie sa ustálilo 
nasledovne:  
 
Členovia Správnej rady: 
Charles Gerard Leeming, Veľká Británia (predseda) 
Raphael Christopher Joseph Dick, Veľká Británia 
Timothy Michael Haigh, Veľká Británia   
       
Členovia Dozornej rady: 
Augustín Slaninka CM (predseda) 
Sr. Damiana Iveta Poláková DC 
Anna Kováčová AIC 
Magdaléna Boledovičová SVP 
Katarína Klimanová 
 
Riaditeľ: 
Juraj Barát 
 

OPIS ČINNOSTI 
Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytuje všeobecne 
prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej 
starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov, zamerané najmä na riešenie, resp. zmiernenie ne-
priaznivej sociálnej situácie bezdomovcov, na podporu ich 
začlenenia do spoločnosti a na zabezpečenie nevyhnutných 
podmienok na uspokojenie ich základných životných potrieb.  

Depaul Slovensko, n.o., poskytuje tieto sociálne služby: 
a) Nocľaháreň v zmysle § 25 – poskytovanie prístrešia pre účel 
prenocovania a sociálneho poradenstva 
b) Útulok v zmysle § 26 – poskytovanie ubytovania na určitý 
čas, nevyhnutného ošatenia a sociálneho poradenstva 
c) Prepravnú službu v zmysle § 42 – preprava osôb na základe 
odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom.  
Okrem toho poskytuje v zmysle svojho štatútu ďalšie služby  
v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie du-
chovných a kultúrnych hodnôt, kurzy a školenia. 

ĽUDSKÉ ZDROJE 
Práca s ľudskými zdrojmi v Depaul Slovensko má svoj základ 
v tradícii, ktorú za 21 rokov vybudovala naša materská organi-
zácia Depaul International vo Veľkej Británii.  
 
Keďže naším hlavným poslaním je pomáhať ľuďom, ktorí sa 
ocitli bez prístrešia, sú tomu prispôsobené aj požiadavky 
a nároky na zamestnancov a dobrovoľníkov. Nezisková organi-
zácia Depaul Slovensko pracuje s tromi skupinami ľudí, ktorí sa 
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rozhodli venovať práci v neziskovej organizácii: 
 
Zamestnanci na hlavný pracovný pomer – v tejto forme sme 
mali v roku 2009 obsadené pozície: riaditeľ, sociálny pracov-
ník, pomocný pracovník v sociálnych službách, opatrovateľ. 
Zamestnanci pracujúci na Dohodu o vykonaní práce, Dohodu 
o brigádnickej práci študenta, Dohodu o pracovnej činnosti – 
podľa rozsahu a druhu práce pracovali v tejto forme zamest-
nanci na pozíciach – projektový manažér, ekonóm, personalis-
ta, sociálny asistent, údržbár, koordinátor malých projektov, 
zdravotná sestra (z Agentúry domácej ošetrovateľskej starost-
livosti Slnečnica). 
Dobrovoľníci –  bez nároku na odmenu pracovali dobrovoľníci 
ako asistenti, pomocná služba pri registrácii klientov a výdaji 
stravy, pomocníci pri úpravách priestorov a okolia, školiteľ 
BOZP a PO.  
 

V nocľahárni sú zamestnanci zodpovední za registráciu 
a kontrolu klientov, vyplnenie dotazníkov na identifikáciu po-
trieb klienta v sociálnej práci, venujú sa i výdaju stravy 
a šatstva a v prípade, že príde klient v dosť zanedbanom stave 
pomáhajú mu s hygienou. Ak si to situácia vyžaduje poskytujú 
predlekársku prvú pomoc. Okrem toho sú zodpovední za po-
riadok a bezpečnosť v nocľahárni. 
 
V útulku sv. Lujzy pracujeme s dlhodobo chorými klientmi 
a klientmi prepustenými z hospitalizácie. Sociálni asistenti sa 
venujú dennej opatere, pomoci s hygienou, sprevádzaním 
k lekárovi a dohľadom nad dodržiavaním liečebného režimu. 
Naša práca zahŕňa aj riešenie sociálnej situácie klientov pro-
stredníctvom ich ďalšieho umiestnenia do iných zariadení – 
hospicov a domovov dôchodcov. Opateru klientov po zdravot-
nej stránke zabezpečujú sestry z ADOS Slnečnica. Priemerný 
počet zamestnancov v roku 2009 bol 18,4 (zamestnancov),  
z toho boli dvaja vedúci.  
 

DOBROVOĽNÍCTVO 
Veríme, že život je plný príležitostí. Povzbudzujeme preto hlav-
ne mladých ľudí k dobrovoľníckej práci na našich projektoch. 
Okrem nových skúseností je takáto aktivita príležitosťou aj na 
zvyšovanie sebadôvery a sebavedomia a učenie sa nových 
zručností. Dobrovoľníctvo v našej organizácii dáva možnosť 
zažiť novú skúsenosť pomoci a služby ľuďom v núdzi. Dobro-
voľníkov riadi koordinátor, ktorý oslovuje záujemcov o dobro-
voľnícku prácu a stará sa o ich školenia.  Privítame dobrovoľní-
kov zo širokej verejnosti, nezáležiac na tom, či niekto venuje 
niekoľko hodín alebo dní zo svojho času. V roku 2009 nám na 
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projektoch dobrovoľníci pomáhali viac ako 1743 hodín. Aj to 
dosvedčuje, že dobrovoľníci sú pre nás veľmi cennou pomocou 
pre ľudí bez domova na ich ceste k nezávislosti a lepšej budúc-
nosti.  
 

VZDELÁVANIE 
V oblasti vzdelávania našich zamestnancov sme organizovali 
pravidelný kurz BOZP. V roku 2009 väčšina zamestnancov 
ukončila aj 150-hodinový kurz v oblasti sociálneho poraden-
stva, ktorý lektorovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. 
Manažment Depaul Slovensko absolvoval školenie materskej 
organizácie Depaul International, ktoré bolo zamerané na vin-
centské hodnoty a posolstvo sv. Vincenta de Paul. 

 
SOCIÁLNA PRÁCA 
Náplňou sociálnej práce v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul je 
predovšetkým riešenie otázky prenocovania ľudí bez domova 
celoročne, najmä však v zimnom období. Zariadenie je určené 
pre ľudí bez domova v najkritickejšom stave, ktorí nie sú 
schopní splniť podmienky prístupu do existujúcich zariadení 
pre bezdomovcov v Bratislave (neprispôsobiví bezdomovci, 
ťažkí alkoholici, chorí – najmä psychicky). Zabezpečujeme aj 
poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, hygieny, 
sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a sociálneho poraden-
stva. Prostredníctvom práce sociálnej pracovníčky sme zabez-
pečovali aj pomoc vylúčeným občanom pri opätovnom začle-
není do spoločnosti cez systematické a motivujúce riešenia, 
vybavenie dokladov a podobne. Pri práci využívame skúsenos-
ti, know-how a supervízie medzinárodnej skupiny Depaul. 

Útulok sv. Lujzy de Marillac venuje veľkú časť sociálnej práce 
prijímaniu nových klientov. Majoritu tvoria ľudia bez domova, 
ktorí sú prepustení z nemocníc. Naši pracovníci navštevujú 
budúcich klientov v nemocniciach na základe poslaných žia-
dostí od sociálnych sestier, pričom posudzujú opodstatnenosť 
umiestnenia konkrétnych klientov v našom zariadení. Časť 
klientov sa do Útulku sv. Lujzy hlási aj prostredníctvom street-
workerov z OZ Proti prúdu a na základe spolupráce so sociál-
nymi pracovníkmi Nocľahárne sv. Vincenta de Paul. Naši za-
mestnanci asistujú klientom aj pri komunikácii s úradmi práce 
(poberanie dávky v hmotnej núdzi), prihlasovaní k obvodnému 
lekárovi, a pri návšteve obvodných a odborných lekárov. Vyba-
vujú tiež potvrdenia poisťovní pre ADOS Slnečnica (zabez-
pečuje v útulku ošetrenie klientov), asistujú pri vybavovaní 
dokladov totožnosti, dávok a dôchodkov. 
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DENNE JU VYUŽÍVA PRIBLIŽNE 130 ĽUDÍ  
BEZ PRÍSTREŠIA Z BRATISLAVY A OKOLIA. 
 
POSKYTUJEME V NEJ STRAVU, OŠATENIE, REALIZÁ-
CIU ZÁKLADNEJ HYGIENY, SPROSTREDKOVANIE LE-
KÁRSKEHO OŠETRENIA A LIEČENIA ZO ZÁVISLOSTÍ, 
SOCIÁLNE PORADENSTVO A POMOC PRI HĽADANÍ 
PRÁCE. 
 
UPLATŇUJEME NÍZKOPRAHOVÝ PRÍSTUP, PRETO JE 
POMOC DOSTUPNÁ AJ SOCIÁLNE VYLÚČENÝM ĽU-
ĎOM BEZ PRÍSTREŠIA, KTORÍ NIE SÚ SCHOPNÍ SPL-
NIŤ PODMIENKY PRE VSTUP DO INÝCH ZARIADENÍ. 
 
OD OTVORENIA NAŠU POMOC A PRÍSTREŠIE 
HĽADALO UŽ VYŠE 2200 ĽUDÍ BEZ DOMOVA. 

V zimnom období pri v nepriaznivom mrazivom počasí rastie 
počet klientov. V takýchto dňoch prijímame núdznych bez 
prístrešia počas celej noci a poskytujeme svoje služby 24 hodín 
denne. Úspešne spolupracujeme s Mestskou políciou Bratisla-
vy a terénnymi pracovníkmi organizácie Proti prúdu (Nota 
Bene), ktorí informujú ľudí bez prístrešia na ulici. 

Okrem už spomenutých služieb zabezpečujeme aj pranie pos-
teľnej bielizne a osobných vecí , distribúciu pouličného časopi-
su Cesta, voľnočasové aktivity pre klientov (stolný tenis, volej-
bal), duchovnú službu a starostlivosť počas Veľkej noci a Via-
noc v spolupráci s farnosťou Ružinov. 

• NOCĽAHÁREŇ SV. VINCENTA DE PAUL 
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Počet 
nocľahov 

Priemerný 
počet 

klientov 

Počet 
nových 
klientov 

Počet nových klientov 
podľa pohlavia 

Počet nových klientov podľa veku 

  muži ženy 18-25 26-40 41-55 56+ 

január 4792 152 70 56 14 8 29 22 11 

február 4071 145 55 45 10 5 27 19 4 

marec 4463 144 56 46 10 12 20 19 5 

apríl 3574 119 29 23 6 1 10 11 7 

máj 3329 108 34 27 7 6 10 10 8 

jún 3571 119 35 29 6 10 8 11 6 

júl 4090 132 52 46 6 10 26 14 2 

august 3968 128 27 23 4 2 14 8 3 

september 3779 127 31 25 6 6 12 7 6 

október 4238 137 62 54 8 16 18 14 14 

november 4387 146 52 42 10 5 20 19 8 

december 4711 152 56 46 10 10 17 20 9 

ROK 2009 48973 134 559 462 97 91 211 174 83 

ROK 2008 48714 134 673 522 151 95 259 231 88 

SPOLU od začatia 
prevádzky 

135557 134  2204 1787 417 230 774 837 367 
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POSKYTUJE PRÍSTREŠIE A CELODENNÚ OPATERU 
ĽUĎOM BEZ DOMOVA, KTORÝCH CELKOVÁ  
SITUÁCIA JE SKOMPLIKOVANÁ ICH ZDRAVOTNÝM 
STAVOM. 
 
ZAMERIAVAME SA NAJMÄ NA BEZDOMOVCOV 
PREPUSTENÝCH Z HOSPITALIZÁCIE, KTORÍ NEMAJÚ 
KAM ÍSŤ A POTREBUJÚ SA DOLIEČIŤ. 
 
ÚTULOK PREVÁDZKUJEME OD ROKU 2008, MÁ  
KAPACITU 30 LÔŽOK. 
 
OKREM OSOBNEJ HYGIENY, STRAVY A OŠATENIA 
POSKYTUJEME AJ SOCIÁLNU ASISTENCIU, SOCIÁLNE 
PORADENSTVO, SPROSTREDKOVANIE LEKÁRSKEHO 
OŠETRENIA A LIEČENIA ZO ZÁVISLOSTÍ. 

Výsledkom našej práce je posun niektorých klientov do uby-
tovní, domovov dôchodcov, hospicov, domovov sociálnych 
služieb. Tešíme sa aj z toho, že vďaka pobytu u nás sa zlepšujú 
ich sociálne návyky, psychický a zdravotný stav, udomácňujú 
sa a vytvárajú vzájomné pozitívne sociálne väzby.  

Bez viery a vôle samotného klienta však zmena nie je možná.  
Tomu napomáha atmosféra bezpečia, ale aj určité hranice 
a pravidlá , ktoré sú potenciálom stability pre každého z nás. 

• ÚTULOK SV. LUJZY DE MARILLAC 
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Počet 
nocľahov 

Priemerný 
počet 

klientov 

Počet 
nových 
klientov 

Počet nových klientov 
podľa pohlavia 

Počet nových klientov podľa veku 

  muži ženy 18-25 26-40 41-55 56+ 

január 923 30 13 7 6 0 1 8 4 

február 817 29 2 0 2 0 1 0 1 

marec 930 30 3 2 1 0 0 1 2 

apríl 888 30 12 6 6 0 1 5 6 

máj 951 31 11 6 5 0 2 7 2 

jún 938 31 11 10 1 0 0 6 5 

júl 946 31 7 5 2 0 0 4 3 

august 934 30 6 4 2 1 3 1 1 

september 883 29 5 4 1 0 1 2 2 

október 984 33 7 5 2 0 0 6 1 

november 971 32 6 4 2 0 1 3 2 

december 1035 33 5 4 1 0 1 3 1 

ROK 2009 11200 31 88 57 31 1 11 46 30 

ROK 2008 2609 29 28 16 12 0 3 20 5 

SPOLU od začatia 
prevádzky 

13809 30 116 73 43 1 14 66 35 
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• FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2009 

Materiálové výdavky  48931,69 

Výdavky na energie  23332,03 

Cestovné výdavky (služobné cesty, školenia) 1782,37 

Reprezentačné náklady 619,46 
Ostatné služby  82855,48 
Mzdové náklady  170901,47 

Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 48409,93 

Zákonné sociálne náklady 7205,05 

Ostatné výdavky (poistenie, poplatky) 1247,06 

Daň z príjmov 17,32 

Výdavky celkom 385301,86 € 

Tržby z predaja služieb 42037,40 

Prijaté príspevky od iných organizácií  37309,03 

Prijaté príspevky od fyzických osôb  9860,49 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2% 47693,43 

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 23238,78 

Prijaté príspevky z verejných zbierok 458,35 

Dotácie 240877,50 
Úroky 88,39 

Iné ostatné výnosy 396,01 
Príjmy celkom 401959,38 € 

VÝDAVKY 

PRÍJMY 
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PREHĽAD O VÝNOSOCH ZA ROK 2009 V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 
Vlastné zdroje - príspevky od Depaul International 70690,78 
Prijaté príspevky od klientov za poskytované služby 42037,40 
Prijaté hmotné dary 35753,16 
Prijaté príspevky od nadácií, z grantov spolu 146869,00 

Z toho 

Komunitná nadácia Citibank 1063,88 
Nadácia Intenda 481,55 
Centrum pre filantropiu - (zamestnanecký program Siemens) 660,00 
Konto Orange 2655,52 
GlaxoSmithKline Slovakia 1659,69 
Nadácia z Nemecka 133221,00 
Nadácia VÚB 663,88 
Americká obchodná komora 1660,00 
Nadácia Pontis 703,50 
Katolícka jednota Slovenska 560,00 
Pricewatercoopershouses 3500,00 
Gréckokatolícka charita 40,00 

Prijaté peňažné dary od individuálnych darcov 9719,60 
Prijaté príspevky od individuálnych darcov cez www.dakujeme.sk 6779,67 
Prijaté prostriedky z verejných zbierok - DMS 458,35 
Prijatý peňažný dar od Reformovanej cirkvi 1800,00 
Prijaté prostriedky z 2 % z dane (prenesené z r. 2008 a prijaté v r. 2009) 76358,32 
Prijaté dotácie spolu 241144,03 

Z toho 

Prijaté prostriedky z rozpočtu miestnej samosprávy - Magistrát Hlavného mesta SR 16016,00 
Prijaté prostriedky z rozpočtu miestnej samosprávy - Mestské časti Bratislavy 10197,50 
Prijaté prostriedky z rozpočtu regionálnej samosprávy - Bratislavský samosprávny kraj 199163,50 
Prijaté prostriedky z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 15553,00 
Prijaté prostriedky z fondov Európskej únie 214,00 

Úroky a ostatné výnosy 484,40 
Výnosy celkom 632094,71 € 
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DO ROKU 2010 SME PRENIESLI TIETO PROSTRIEDKY 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ZA ROK 2009 
(vybrané údaje zo súvahy k 31. 12. 2009) 

Dlhodobý majetok - samostatné hnuteľné veci 5008,70 
Dlhodobý majetok - dopravné prostriedky 7783,30 
Pokladnica 417,76 
Hotovosť na finančných účtoch 199340,00 
Pohľadávky  340,38 
Aktíva celkom 212890,20 € 
Oprávky k dlhodobému majetku 3924,97 
Záväzky  2201,41 
Záväzky zo sociálneho fondu 649,67 
Krátkodobé rezervy 3199,24 
Výdavky budúcich období -1488,85 
Výnosy budúcich období 190326,60 
Základné imanie  66,39 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -813,13 
Hospodársky výsledok za obdobie 14823,92 
Pasíva celkom 212890,20 € 

Účtovná závierka neziskovej organizácie Depaul Slo-
vensko bola k dátumu 31.12.2009 overená audíto-
rom. Audítorská spoločnosť KMPG Slovensko, spol. s 
r. o., vydala dňa 13. apríla 2010 k účtovnej závierke 
nasledovný výrok: „Podľa nášho názoru účtovná zá-
vierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu organizácie k 31. de-
cembru 2009 a výsledok jej hospodárenia za rok kon-
čiaci k 31. decembrom 2009 v súlade so slovenským 
zákonom o účtovníctve.“ 
 
V súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona  
č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách posky-
tujúcich všeobecne prospešné služby tvorí účtovná 
závierka neziskovej organizácie Depaul Slovensko a 
zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 
ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto výročnej 
správy. 

VÝROK AUDÍTORA 

Prijaté prostriedky z 2 % z dane 28664,90 
Vlastné zdroje - Depaul International 47452,00 

Dary od individuálnych darcov a cirkví 1800,00 

Prijaté príspevky od nadácií, z grantov spolu 109560,00 

Z toho 

Centrum pre filantropiu - (zamestnanecký program Siemens) 660,00 
Komunitná nadácia Bratislava 400,00 
Pricewatercoopershouses 3500,00 
Nadácia z Nemecka  105000,00 

Prostriedky prenesené do roku 2010 celkom 187476,90 € 
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Rímskokatolícka Cirkev 
Farnost Bratislava-Prievoz 
 

• ĎAKUJEME 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel, podporuje nízkoprahovú Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 
v Bratislave už od roku 2007 prostredníctvom pokrývania nákladov na energie. Dlhodobá spolupráca s neziskovou organi-
záciou Depaul Slovensko je jednou z nosných aktivít projektu „Energia pre život“, ktorý Slovenské elektrárne na Sloven-
sku rozvíjajú v rámci rozsiahleho komplexného projektu spoločenskej zodpovednosti v podnikaní pod názvom „Energia 
pre krajinu“. Spoločenská zodpovednosť podnikania nepredstavuje pre Slovenské elektrárne len imidžovú doplnkovú 
aktivitu, ale je súčasťou jej firemnej kultúry a filozofie riadenia, ktorá je charakteristická pre celú skupinu Enel, do ktorej 
spoločnosť patrí od roku 2006. Cieľom spoločnosti je preto nielen pokračovať v nastavenej spolupráci, ale ju zároveň ne-
ustále rozvíjať a spoločne hľadať nové spôsoby systematickej a dlhodobej podpory aktivít Depaul Slovensko, n.o. 

V mene ľudí v núdzi, ktorým pomáhame, ďakujeme všetkým, čo nám počas roka akokoľvek pomáhali. Ďakujeme našim stálym spolupracovní-
kom, individuálnym darcom, firemným donorom, nadáciám, spoločnostiam zapojeným do firemného dobrovoľníctva na našich projektoch, do-
dávateľom, orgánom štátnej správy, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí nás akokoľvek materiálne, finančne alebo duchovne podporujú:  
accenture, ADOS Slnečnica, Allen&Overy, Americká ambasáda, Americká obchodná komora, Americká stredná škola v Bratislave, Apoštolská cirkev, 
Britské veľvyslanectvo, Centrum pre filantropiu, Cirkev Ježiša Krista posledných dní, Citibank, darcovia programu Dobrá krajina, DELL, DLA Piper, 
Dominant audit, Ein.stein, Ekotoalety, Ernst&Young, Cateringové služby (Jozef Dubjel), Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Farnosť Brati-
slava-Prievoz (Ružinov), Farnosť Pezinok, Fórum donorov, GlaxoSmithKline, Gréckokatolícka diecézna charita, Hlavné mesto SR Bratislava, HP, IBM, 
Instala Bertalan – Kovacs, Írska ambasáda, Kanal M.P.S., Kanet, Katedra sociálnej práce Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove, Kin-
stellar Business Services, Komunitná nadácia Bratislava (Klub darcov), Korea food, KPMG Slovensko, Kresťania v meste,  Maltézski rytieri, Maria-
num, Medihum, Mestská časť Bratislava Petržalka, Mestská časť Bratislava Ružinov, Mestská časť Bratislava Staré mesto, Mestská časť Bratislava 
Vrakuňa, Metro Cash and Carry Slovakia, Michal Fulier, Milosrdní bratia sv. Jána z Boha, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Miroslav Vidošovič – EPS, MR SERVIS, Nadácia Intenda, Nadácia Pontis, OLO, optici Maroš a Rado, Orange, OZ Proti prúdu, Phillip Moris, 
Potravinová banka Slovenska, Pricewaterhouse Coopers, Provident Financial, Prvá Bratislavská Pekárenská akciová spoločnosť, Rada pre poraden-
stvo v sociálnej práci, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímska únia rádu sv. Uršule, Saleziáni Dona Bosca, Siemens, Slovak Telekom, Slovenská kato-
lícka charita, Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, SPP, Štefan Bertalan, Tatra banka, T-Mobile, Trnavská arcidiecézna charita  
a mnohí ďalší. 
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DEPAUL SLOVENSKO V ČÍSLACH ZA ROK 2009: 
 

- POSKYTLI SME 60173 NOCĽAHOV ĽUĎOM BEZ DOMOVA 
- VYDALI SME 45062 TEPLÝCH POLIEVOK ĽUĎOM V NÚDZI 
- VYDALI SME 12131 TEPLÝCH JEDÁL ĽUĎOM V NÚDZI 
- VYVIEZLI SME 388 m3 ODPADU Z NAŠICH ZARIADENÍ 
 
ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POMOHLI POMÁHAŤ! 
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