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Sú ľudia bez domova hrdí?

Túto otázku som dostal okolo Vianoc počas jedného rozhovoru. Priznám sa, že ma za-
skočila. Pri ľuďoch žijúcich bez vlastného bývania som premýšľal nad mnohými vecami,
no nikdy nie nad hrdosťou. Tá sa mi zdala pre život na ulici akosi navyše. 
Pravda však je, že aj ľudia bez domova vedia byť hrdí. Vedia byť hrdí na to, čo vo svo-
jom predchádzajúcom živote dosiahli. Úspechy, ktoré im nezoberie ani ulica. Bývajú
hrdí na svojich blízkych, svoje deti a to aj napriek tomu, že s nimi často nie sú v kon-
takte. Niektorí sú hrdí na svoju šikovnosť a schopnosť prežiť v ťažkých podmienkach.
Skutočne mnohých obdivujem za ich nezlomnosť. Sú však hrdí aj kvôli banálnejším ve-
ciam, ako je napríklad oblečenie alebo telefón, ktorý majú.

A sme my ako organizácia hrdí?

Sme. Napriek ťažkostiam dokážeme denne pomôcť 300 ľuďom v núdzi. Aj keď sme viac
ako tretinu nákladov na prevádzku našich zariadení v roku 2018 museli nájsť, získať
alebo vyfundraisovať, dokázali sme mať otvorené naše služby každý deň. 365 dní v
roku, či bol víkend, sviatok, či bol deň alebo noc, stále tu bol niekto (kolega, kolegyňa,
dobrovoľník, dobrovoľníčka), kto ochotne pomáhal tým, ktorí to potrebovali. A nielen
to! Dokázali sme viac ako 50 ľudí vrátiť späť do bežného života. Máme byť na čo hrdí.

A čo ja?

Aj ja som hrdý. Som hrdý, že môžem byť súčasťou príbehu, ktorý píše Depaul. Som hrdý
a tiež vďačný všetkým vám, ktorí stojíte pri nás a ľuďoch bez domova. ĎAKUJEM!

Mgr. Jozef KÁKOŠ
riaditeľ Depaul Slovensko

ÚVODNÍK
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Členovia Správnej rady

Páter Jaroslav Jaššo CM – (predseda) - provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul 
Erika Cáková – sr. Judita, Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Ing. Pavla Drábeková – Global Sales Operation manažér British Airways
Ing. Emília Pagáčová – vedúca finančného oddelenia Henkel Slovensko
Michael Roberts – bývalý veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku (roky 2007-2010)
Jozef Semjan – advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Majeríkova & Partners
Viliam Kačeriak – manažér pre riadenie rizík, World Wide Fund for Nature

Členovia Dozornej rady

Ing. Anna Kováčová (predseda DR) – predsedníčka AIC na Slovensku 
Monika Farkašová – sr. Damiána, Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
Petra Bajlová - Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Štatutárny zástupca

Mgr. Jozef Kákoš - riaditeľ

RiADiAcE ORgÁNy ORgANiZÁciE
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Vízia      
Našou víziou je spoločnosť, kde každý má miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.

Naša misia      
Naším cieľom je odstrániť bezdomovectvo a zlepšiť životy ľudí, ktorí sú bezdomovectvom
zasiahnutí.

Naše hodnoty     
• Ctíme potenciál ukrytý v ľuďoch – veríme v silu komunity, vytvárame priestor pre dobro-

voľníkov a snažíme sa čo najviac rozvíjať potenciál ukrytý v našich klientoch 
• Cítime zodpovednosť za širšiu spoločnosť – snažíme sa o spravodlivosť pre všetkých cez

štrukturálne zmeny systému a podporu jednotlivcov. Na miestnej úrovni, ale i celosvetovo.
• Naše slová premieňame na skutky – to, čo robíme má väčšiu váhu ako to, čo hovoríme.
• Rešpektujeme práva a zodpovednosti, ktoré má organizácia, zamestnanci, dobrovoľníci

rovnako ako aj darcovia a užívatelia našich služieb.

ViNcENtSKé hODNOty



POSKytOVANé Služby

Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti
sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zamerané najmä na prekonanie, resp.
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova, na podporu ich začlenenia do
spoločnosti a na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie ich základných
životných potrieb. Depaul Slovensko poskytuje tieto sociálne služby: 

Sociálne poradenstvo v zmysle §19 - je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 

Špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť v zmysle §19 -
zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komu-
nity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie v zmysle §24a  - sa poskytuje fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takých-
to fyzických osôb, odbornej činnosti, obslužnej činnosti a ďalších činností zameraných
najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociál-
nej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.

Nízkoprahové denné centrum a stredisko osobnej hygieny v zmysle § 24b  a § 60 - po-
skytovanie prvej pomoci a distribúciu k odborným lekárom, ošatenie a základné sociálne
poradenstvo.

Nocľaháreň v zmysle § 25 – poskytovanie prístrešia na účel prenocovania a ostatných čin-
ností v zmysle zákona o sociálnych službách, vrátane základného sociálneho poradenstva.

Útulok v zmysle § 26 – poskytovanie ubytovania na určitý čas a ostatných činností v zmysle
zákona o sociálnych službách, vrátane základného sociálneho poradenstva.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v zmysle §36 – poskytovanie sociálnej služby na
určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc.

Prepravná služba v zmysle § 42 – preprava na to odkázaných osôb za podmienok stanove-
ných zákonom o sociálnych službách.
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Takmer 60% našich klientov sú pacienti s neliečenými psychickými
alebo mentálnymi diagnózami, ktorí sú vo fungujúcich spoločnostiach
hospitalizovaní v špecializovaných zariadeniach. 
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ZARiADENiA POSKytuJÚcE Služby KRÍZOVEJ iNtERVENciE

V roku 2018 sme prevádzkovali nasledovné projekty na pomoc ľuďom bez domova:

NOcľAhÁREň SV. ViNcENtA DE PAul

Nocľaháreň s kapacitou 200 postelí je najväčšie zariadenie svojho druhu v strednej Európe. Po-
skytuje ľuďom bez domova nocľah, stravu, hygienu a sociálne poradenstvo. Je prístupná kaž-
dému občanovi nad 18 rokov. Jedinou podmienkou vstupu je zákaz požívania alkoholu a iných
omamných látok v priestoroch nocľahárne. Nocľaháreň má dve časti: štandardné ubytovanie v
izbách po 14 postelí a nízkoprahovú časť pre ľudí pod vplyvom alkoholu a drog. Nocľaháreň je od
otvorenia v roku 2006 v nepretržitej prevádzke. Otvára sa každý večer o 19:00 hod, každý klient
dostane po príchode pridelenú posteľ, teplú večeru, môže sa osprchovať, oprať si šaty, alebo vy-
užiť sociálny šatník. Z nocľahárne odchádza ráno po raňajkách. Počas pracovných dní môže vy-
užiť pomoc sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú riešiť vzniknutú situáciu (vybavenie
dokladov, hľadanie práce, ubytovania, vybavenie sociálnych dávok, lekárskeho ošetrenia a pod.). 

ÚtulOK SV. ViNcENtA DE PAul

Útulok je určený pre ľudí v núdzi, ktorí aktívne hľadajú riešenie svojej situácie a spolupra-
cujú so sociálnymi pracovníkmi. Slúži na prekonanie akútnych situácií, alebo počas pre-
chodného obdobia, napríklad, keď klient čaká na dôchodok, alebo v prípadoch, kedy klient
pracuje, ale ešte nebýva v ubytovni. Útulok sa nachádza v spoločnej budove s nocľahár-
ňou. Pobyt v útulku je podmienený zákazom požívania alkoholu a omamných látok. Klienti
môžu stráviť v útulku celý deň, dostávajú celodennú stravu, nevyhnutné ošatenie a obuv,
možnosť osobnej hygieny a sociálne poradenstvo.
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ÚtulOK SV. luJZy DE MARillAc

OŠEtROVňA SV. AlžbEty tERéNNA PRÁcA bl. ROZÁliE RENDu

Útulok je unikátne zariadenie určené pre ľudí bez domova so zlým zdravotným stavom, v re-
konvalescencii, alebo s vážnymi telesnými obmedzeniami. Klienti prichádzajú do útulku
priamo z ulice, alebo po prepustení z nemocnice. Poskytujeme celodennú starostlivosť, ubyto-
vanie, stravu, nevyhnutné ošatenie, sprevádzanie k lekárom, rozvoj pracovných zručností a so-
ciálne poradenstvo. Popri ošetrovaní vybavujeme chýbajúce doklady, sociálne dávky, invalidné
dôchodky a hľadáme zariadenia, kde klienti môžu zostať natrvalo (DSS, domov pre seniorov,
ap.). V roku 2018 sa 28% klientov podarilo umiestniť v ďalších zariadeniach sociálnych služieb.  

Ošetrovňa sv. Alžbety je nízkoprahové denné
centrum a stredisko osobnej hygieny určené
ľuďom, ktorí žijú na ulici a z rôznych dôvodov
nevyužívajú iné dostupné zariadenia pre ľudí
bez domova v Bratislave. Ošetrovňa poskytuje
ambulantne základnú zdravotnú pomoc, prevä-
zovanie rán,  prípadne sprostredkovanie lekár-
skeho ošetrenia. Klienti sa tu môžu osprchovať,
získať jedlo, čisté šatstvo a k dispozícii im je so-
ciálny pracovník.  Ošetrovňu sv. Alžbety prevá-
dzkujeme v spolupráci s VŠ sv. Alžbety v ich
priestoroch, neďaleko Prezidentského paláca. 

Terénnu službu krízovej intervencie (street-
work) realizujeme v spolupráci s miestnymi sa-
mosprávami mestských častí Bratislava. V roku
2018 sme túto službu zabezpečovali pre Kar-
lovu Ves a Dúbravku. V rámci služby vyhľadá-
vame ľudí bez domova, pravidelne
navštevujeme miesta, kde sa zdržiavajú a po-
skytujeme im nevyhnutnú pomoc, zdravotné
ošetrenie, šatstvo a sociálne poradenstvo. 
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ZARiADENiE OPAtROVAtEľSKÝch SlužiEb (ZOS)

iNtEgRAČNÝ PROgRAM  

DEPAul PROgRAMy

Programy sú zamerané na integráciu ľudí bez domova a ich postupné začlenenie do spoločnosti.

Integračný program využíva pracovné aktivity a je zameraný na integráciu ľudí dlhodobo
žijúcich na ulici. V rámci programu úzko spolupracujeme s mestskými časťami (Karlova
Ves, Magistrát hl. mesta Bratislava, Ružinov) pre ktoré účastníci upratujú verejné priestory
a robia ďalšie verejno-prospešné práce. Program je prístupný všetkým, vrátane užívateľov
nízkoprahovej nocľahárne. Do projektu sa v roku 2018 zapojilo 130 klientov, ktorí spolu od-
pracovali 10.100 hodín a vďaka tomuto programu 34 z nich opustili ulicu.

Zariadenie ZOS s kapacitou 6 postelí slúži pre ľudí bez domova, ktorých zdravotný stav vy-
žaduje celodennú starostlivosť a ktorí majú vybavenú odkázanosť na zabezpečenie nevyh-
nutných životných úkonov. Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza v spoločnej
budove s Útulkom sv. Lujzy de Marillac na Hattalovej ulici. Poskytuje nocľah, stravu, 24 ho-
dinovú opatrovateľskú a ošetrovateľskú službu, v prípade nutnosti osobnú asistenciu,
sprevádzanie k lekárom a sociálne poradenstvo. Zo zariadenia odchádza  väčšina klientov
do ďalších pobytových sociálnych zariadení.
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ubytÚlOK

KOMuNitNÁ PRÁcA A ROZVOJ MiEStNych lÍDROV 

PRÁcA S MiEStNyMi KOMuNitAMi

Viaceré skúsenosti ukazujú, že integrácia ľudí bez domova je úspešnejšia, ak je človek po
odchode z ulice začlenený do existujúcej komunity. Preto hľadáme partnerov a rozširu-
jeme spoluprácu s dobrovoľníkmi, cirkvami a miestnymi komunitami, ktorí by dokázali pri-
jať ľudí, ktorí sa úspešne integrujú. V roku 2018 sme spolupracovali s Magistrátom hl.
mesta Bratislava, MČ Karlova Ves, MČ Dúbravka a MČ Ružinov pri príprave komunitných
plánov a pri hľadaní spôsobov, ako pomáhať rizikovým skupinám, prípadne jednotlivcom.

Ľudia bez domova sami najlepšie vedia čo ich trápi a čo im pomôže. Preto sa ich snažíme
povzbudiť a vyzbrojiť, aby si dokázali obhajovať svoje práva a riešiť problémy svojej komu-
nity. Na druhej strane oni najlepšie dokážu priniesť autentické svedectvá a informácie pri
kontakte s úradmi, médiami a inštitúciami. 

Poskytuje komunitné bývanie pre ľudí bez domova v záverečnej fáze procesu integrácie. Klienti
bývajú vo vyhradených izbách s neobmedzeným prístupom, s vlastnou posteľou, skrinkami na
osobné veci, nábytkom a s vlastnými kľúčmi. Ubytúlok zabezpečuje prechodné bývanie pre
ľudí, ktorí sú zamestnaní (trvalý pracovný pomer, alebo v rámci Integračného programu) a
ktorí pravidelne spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi na vyriešení svojej situácie (zaobsta-
ranie chýbajúcich dokladov, riešenie exekúcií a osobných bankrotov, ap.). Pre ubytúlok sú v bu-
dove Nocľahárne sv. Vincenta de Paul vyhradené 2 izby v ktorých bývajú 3 muži a 5 žien.

Poloobydlia
Poloobydlia sú toxické, 
nedovolia nám uniknúť, striasť sa ich,
zmyť ich zo seba a vymazať ich z tváre, z krvi a kostí, spôsobujú
alkoholizmus, cirhózu pečene, depresie, dlhy, demenciu, rakovinu,
schizofrénie, samovravy, samovraždy, (ne)spavosť, stratu hygienických
návykov, osamelosť, úzkosti, zimu, žlčníkové kamene.
Víťazstvom je vyhlásiť osobný bankrot  a naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore.

Polodomovy zhoršujú pamäť, devalvujú úspory aj lásku, uľahčujú rozlet
tubery, extrémnej únavy a extrémnej chudoby, spájajú život sovy a holuba
v neustálom polobdení, obklopujú nás rodinným zakliatím.
Poloobydlia sú nákazlivé, zamorené smútkom a mrazom.
Poloobydlia sa rozširujú, domovy chradnú a stoja na stračích nohách.
Hlas zvnútra ich ploty nedokáže prekročiť.

Veronika Dianišková

€
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V nasledujúcej kapitole uvádzame štatistiky za rok 2018.  Pri týchto údajoch je však dôležité si
uvedomiť, že aj keď sú údaje za jednotlivé projekty presné, čísla za celú organizáciu nemôžu byť
aritmetickým súčtom jednotlivých údajov z projektov, pretože jeden človek môže počas roka vy-
užívať viaceré naše služby. Navyše, pri nízkoprahových službách nevyžadujeme od klientov
žiadne osobné údaje, takže nedokážeme rozlíšiť jednotlivých užívateľom, ak prechádzajú z jed-
ného projektu na druhý.  Odhadujeme, že počas roka sme pomohli asi 1 600 jednotlivcom.

ŠtAtiStiKy ZA ROK 2018

Depaul Slovensko v roku 2018
Počet klientov

Noví Ostatní 2018

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 508 766 1 274

Útulok sv. Vincenta de Paul 20 34 54

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS 47 35 82

Ošetrovňa sv. Alžbety 107 367 474

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 114 131 245

SPOLU 796 1 333 2 129

Depaul Slovensko v roku 2018 Kapacita
postelí

Poskytnuté
jedlo

Poskytnutých
nocľahov resp.

interakcií

Zdravotné
ošetrenie

Návštevy
interakcie

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 200 90 000 60 394 926

Útulok sv. Vincenta de Paul 25 17 415 5 880

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS 30 28 098 9 225 1 663

Ošetrovňa sv. Alžbety 549 1 050 2 572

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 1 259 90 1 679

SPOLU 255 137 321 75 499 3 729 4 251

Depaul Slovensko
v roku 2018

Počet klientov
podľa pohlavia Počet klientov podľa veku

SP
O

LU

Muži Ženy Neurčené 18-25 26-39 40-64 65+

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 1 029 245 18 117 337 728 74 1 274

Útulok sv. Vincenta de Paul 38 16 2 4 39 9 54

Útulok sv. Lujzy de Marillac a ZOS 76 6 0 1 56 25 82

Ošetrovňa sv. Alžbety 398 76 17 16 119 294 28 474

Terénna práca bl. Rozálie Rendu 200 45 245 245

SPOLU 1 741 388 280 135 501 1 117 136 2 129
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* Vzhľadom na nízkoprahový charakter našich služieb, nemáme informáciu,
čo sa deje s klientmi, ak prestanú využívať naše služby. 

Depaul Slovensko
v roku 2018

Nocľaháreň
sv. Vincenta

de Paul

Útulok
sv. Vincenta

de Paul

Útulok
sv. Lujzy

de Marillac

Ošetrovňa
sv. Alžbety

Terénna práca
bl. Rozálie

Rendu
SPOLU

Počet poskytnutých intervencií
sociálneho poradenstva 1 618 665 2 725 67 722 5 797

Klienti, ktorým boli vybavené
sociálne dávky a dôchodky 44 18 39 1 4 87

Klienti, ktorí prešli
do stabilného bývania* 26 10 23 1 4 56

Počet vybavených
chýbajúcich dokumentov 39 13 62 4 12 95

Poskytnutá hygiena (sprcha šatník) 1 986 1 986

V Nocľahárni sv. Vincenta de Paul prespávam už viac ako 10 rokov. Kedysi som bývala v byte v
bratislavskej Petržalke spolu so svojím manželom a synmi. Bohužiaľ, môj manžel i ja sme mali
viaceré zdravotné problémy, a tak sme boli odkázaní len na brigády a občasné práce. Tým, že
sme nemali stály príjem a situácia sa nám neustále komplikovala, ocitli sme sa na ulici. Viac než
dva roky sme prespávali v stane, pod mostom či v iných „skrýšach“. Môj manžel však nanešťas-
tie na ulici zdravotným ťažkostiam podľahol. Po jeho smrti som sa už nevedela postaviť na
vlastné nohy a bolo ťažké hľadať opäť motiváciu. Svoje dni väčšinou trávim v kostole v Petržalke,
kde často vypomáham a upratujem. Vďaka Nocľahárni a pracovníkom z Depaulu už nemusím
spávať pod mostom či sa báť každej ďalšej zimy, ktorá príde. To mi dáva nádej každé ráno vstať.

PRÍbEh PANi EVKy
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PODPORA VEREJNOSti

12

Podpora verejnosti je neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce s ľuďmi bez domova.
Sú to stovky dobrovoľníckych hodín strávených s klientmi, alebo pri zabezpečovaní každoden-
ných činností, ale aj energia zúročená pri materiálnych zbierkach alebo darovaných financiách.

Dobrovoľníci

Veľká skupina dobrovoľníkov nám pomáha zvládať každodenné nápory práce či mimoriadne
akcie, dávajú svoju čas a pozornosť klientom, sprevádzajú ich k lekárom alebo im pomáhajú
zmysluplne naplniť voľný čas. Sme vďační skupinám dobrovoľníkov, ktorí pripravili a rozdali
guláš klientom v nocľahárni, alebo nám v rámci teambuildingu upravili priestory nocľahárne
(Mercedes Benz). Mladí dobrovoľníci nám pomohli s maľovaním, triedením šatstva a drobnými
opravami v nocľahárni (skupina mladých Holanďanov z Hervormd Kampen, alebo študenti z
gymnázia C.S.Lewisa). Lekári a ďalší špecialisti nám pravidelne pomáhajú riešiť situácie klien-
tov, pre ktorých sú zdravotné služby nedostupné kvôli ich dlhom na zdravotnom poistení.

Festival Doma dobre 

9. decembra sa nocľaháreň sv. Vincenta opäť premenila na kultové centrum pre všetkých milov-
níkov dobrej hudby. Počas festivalu Doma dobre, ktorý šiesty rok organizujeme s agentúrou Po-
hoda, tu vystúpila Katarína Máliková (SK), Medial Banana (SK) a hviezda festivalu Pohoda 2018
skupina Bazzookas (NL). V detskom kútiku sme pripravili špeciálny program pre deti a medzi vy-
stúpeniami kapiel sme diskutovali  s čerstvým primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. 
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Zimná kampaň

S príchodom prvých mrazov v decembri sme roz-
behli kampaň Adoptuj si posteľ, v ktorej mohla
verejnosť pomôcť ľuďom bez domova prežiť
zimné obdobie. Každý si mohol adoptovať jeden
typ postele (Paulína, Viktória, Lujza), pričom
každá posteľ predstavovala jeden typ našich slu-
žieb. Do kampane sa zapojilo 835 darcov, ktorí
počas zimy pravidelne prispievali na našu prácu.

Anonymní Alkoholici a narkomani 

Každé 2 týždne prichádzajú do nocľahárne a do Útulku sv. Lujzy ľudia zo skupiny Anonym-
ných Alkoholikov a Anonymných Narkomanov, aby našim klientom predstavili program na
zvládnutie závislostí. Zdieľajú svoje príbehy, ponúkajú pomocnú ruku a ukazujú cestu zo závi-
slostí. Teší nás, že sa medzi nimi objavujú aj niektorí naši bývalí klienti.  

Ďalšie aktivity v roku 2018 

V septembri sme pri príležitosti výročia sv. Vincenta de Paul zorganizovali dňa 27.9.2018
akciu Sleepout (prespávačku), ktorej cieľom bolo upozorniť širokú verejnosť na problematiku
bezdomovectva. V Botanickej záhrade sme sa stretli s našimi partnermi a podporovateľmi a
po skončení programu zostali najväčší odvážlivci spať vonku. V októbri sme oslávili 10 výro-
čie otvorenia Útulku sv. Lujzy de Marillac a v novembri sme zorganizovali stretnutie kandidá-
tov na post primátora Bratislavy v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul. 



FiNANČNé SPRÁVy

PEŇAŽNÉ PRÍJMY
Tržby z predaja služieb (príspevky klientov) 150 227,2 €

Prijaté dary 6 000 €

Iné ostatné výnosy 1 574 €

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 42 346,6 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 155 812,8 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 78 696,2 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) 26 816 €

Prijaté príspevky z verejných zbierok 1 984,9 €

Dotácie 560 405 €

SPOLU 1 023 862,7  €

14

Dotácie 55%

Prijaté príspevky od iných organizácií 15%

Prijaté príspevky od fyzických osôb 8%

Príspevky z podielu zaplatenej dane (tzv. 2%) 3%

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 4%

Tržby z predaja služieb 15%

Nočná služba
Znovu sa dotrmácať ( kam?)
pretnúť ostré trasy áut, naraziť do vetra
prejsť na hluchú cestu.

Nedomov zjasnieva,
kdesi pri kuchyni sa hmýria
mačiatka a potkany.

Celkom vzadu posledné
schúlené telo (kto ho tam nechal?),
nad hlavou vychudnuté sny,

steny sa trasú od chladu.
Tu sa kĺžu
ľudia a tiene, ťažko povedať, kto z nich
je menej skutočný.

Moje mĺkve opatrné kroky, v neúplnom tichu
otvára sa nôž, po chrbte skĺzne 
pruh svetla. 
Chránení pred dažďom, nechránení
pred neistotou rána, dýchajú
pravidelne.

Veronika Dianišková
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PEŇAŽNÉ VÝDAVKY
Spotreba materiálu 70 746,3 €

Spotreba energie 25 854,4 €

Opravy a udržiavanie 17 779,6 €

Cestovné (služobné cesty, školenia) 5 088,6 €

Náklady na reprezentáciu 1 875,6 €

Ostatné služby (stravovanie, likvidácia odpadov, pranie) 193 135,1 €

Mzdové náklady 439 924,1 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 146 110,5 €

Zákonné sociálne náklady 23 485,4 €

Ostatné sociálne náklady 1 713,1 €

Ostatné dane a poplatky 508,2 €

Zmluvné pokuty a penále 5,7 €

Iné ostatné náklady 3 433,5 €

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 168,1 €

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 34 049,6 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (klientom) 32 985 €

SPOLU 1 023 862,72  €

Spotreba materiálu 7%

Spotreba energie 3%

Opravy a udržiavanie 2%

Ostatné služby 19%
(stravovanie, likvidácia odpadov, pranie)

Mzdové náklady 43%

Zákonné soc. a zdr. poistenie 14%

Zákonné sociálne náklady 2%

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 3%

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 3%

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 3%
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PASÍVA
Dodávatelia 20 865,63 €

Krátkodobé rezervy  15 614,49 €

Záväzky voči zamestnancom 28 819,86 €

Záväzky voči sociálnym a zdravotným poisťovniam 17 558,05 €

Ostatné priame dane 3 413,82 €

Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom -13 850,00 €

Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 6 658,60 €

Iné záväzky 0 €

Výnosy budúcich období 929 695,85 €

Základné imanie 66,39 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 13 759,90 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  0 €

Ostatné dlhodobé záväzky 61 570,00 €

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 1 084 171,59 €

AKTÍVA
Stavby 849 623,07 €

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 24 595,38 €

Dopravné prostriedky 59 064,57 €

Oprávky k stavbám -76 114,30 €

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam -10 628,17 €

Oprávky k dopravným prostriedkom -56 179,78 €

Pokladnica 6 518,44 €

Ceniny 0 €

Bankové účty 251 925,52 €

Odberatelia 6 608,00 €

Poskytnuté prevádzkové preddavky 117,18 €

Pohľadávky voči zamestnancom 0 €

Ostatné pohľadávky 23 669,76 €

Iné pohľadávky 362,56 €

Náklady budúcich období 2 082,36 €

Príjmy budúcich období 2 500,00 €

MAJETOK SPOLU 1 084 171,59 €

PODIEL NÁKLADOV PREVÁDZOK NA CELKOVÝCH NÁKLADOCH 
ZOS a Útulok sv. Lujzy de Marillac 23% 231 731,08 €
Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul 46% 474 174,35 €
Útulok sv. Vincenta de Paul 5% 48 464,02 €
Ošetrovňa sv. Alžbety 3% 29 840,99 €
Terénna sociálna služba a komunitná práca sv. Rozálie 7% 68 106,50 €
Kancelária organizácie 17% 171 545,78 €
SPOLU 100% 1 023 862,72 
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EKONOMicKy OPRÁVNENé NÁKlADy 

PRÍlOhy VÝROČNEJ SPRÁVy

V súlade s ustanovením § 34 ods. 2 Zákona č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby tvorí účtovná závierka neziskovej organizácie
Depaul Slovensko a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých ako príloha č. 1 ne-
oddeliteľnú súčasť tejto výročnej správy.

Výrok auditora
Účtovná závierka neziskovej organizácie Depaul Slovensko k dátumu 31.12.2018 bola ove-
rená audítorom. Audítorská spoločnosť EY vydala dňa 7. mája 2019 k účtovnej závierke
nasledovný výrok: „Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a
verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodáre-
nia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov.“

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa Zákona o sociál-
nych službách č. 448/2008 podľa druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok 2018:

Špecializované sociálne
poradenstvo (§19 ods.3)

4 689,00 EUR x 1 služba

Terénna sociálna služba
krízovej intervencie (§24a)

75 925,20 EUR x 1 služba

Nocľaháreň (§25) 2 259,13 EUR x 200 klientov

Útulok (§26) 3 655,14 EUR x 49 klientov 

Nízkoprahové denné centrum (§24b) 17 167,79 EUR x 1 služba

Prepravná služba (§42) 16 052,58 EUR  x 1 služba

Stredisko osobnej hygieny (§60) 17 167,79 EUR x 1 služba

Zariadenie opatrovateľskej služby (§36) 15 671,07 EUR x 6 klientov

Volajú ho D’Artagan alebo Kocúr v čižmách
Fúzy mu nadarmo kmášu vzduch, v topánkach sa topí,
šnúrky vláči za sebou ako spustené rahná, parťák mu
zomrel pred pár týždňami.
Hovoria, že kradne jedlo, ale ktovie, tu je skutočnosť 
často obklopená snami.

O tri kroky ďalej kuchyňa, vravím,
v nej máte jedla koľko hrdlo ráči,
keď niečo potrebujete, povedzte.
Bez váhania kývne hlavou a zvesí pohľad
k zemi.

Veronika Dianišková
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ĎAKuJEME
V mene nás a našich klientov ďakujeme všetkým, ktorí nám počas roka akýmkoľvek spôsobom pomohli:

1st Class Agency;
Agentúra Pohoda;
Accenture;
ADOS Slnečnica;
Allen & Overy;
Anonymní Alkoholici;
Anonymní Narkomani;
Anja s.r.o.;
Ave plus s.r.o.;
Aving s.r.o.;
BKIS;
Bonum ovocinárske družstvo;
Bratislavský samosprávny kraj;
Britská obchodná komora;
Cambridge International School;
Centrum pre filantropiu;
Cirkev Ježiša Krista Svätých Neskorších Dní;
Cirkev bratská zbor Kaplnka;
Cirkev metodistická zbor Bratislava;
Curaden Slovakia s.r.o.;
Cukráreň Danela;
Časopis Sociální služby;
Darci portálu Dobrá krajina;
Dell s.r.o.;
Depaul University;
Depaul International;
DPMB;
Edenred;
Ellite Solution;
Epitheton s.r.o.;
Ekocharita;
Exponea;
EY Slovakia;
Fatima spoločenstvo;
Gréckokatolícka charita - časopis Cesta;
GfK;
Glaxosmithkline;
HB Reavis;
Henkel Slovensko s.r.o.;
Hervormd Kampen;
Holandská obchodná komora;
hotel Sheraton;
Humana;

Chéque Déjeuner s.r.o.;
IBM ISC;
International Women's Club of Bratislava;
Johnson Control International;
Kinstellar;
KMPG Slovensko;
JUDr. Eva Lalíková;
Lekáreň Pharmex;
LEAF;
Liga proti rakovine;
Magistrát hl. mesta Bratislava;
MAX SPORT s.r.o.;
MBS Consult s.r.o.;
Mestské časti Bratislava - Dúbravka,
Karlova Ves, Petržalka, Nové Mesto,
Ružinov, Staré Mesto, Vrakuňa;
prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc;
Mercedes Benz;
Metsa Tissue Žilina;
Microsoft Slovakia;
Milosrdní bratia sv. Jána z Boha;
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul;
Ministerstvo financií SR;
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR;
Ministerstvo spravodlivosti;
Modelez International;
MUDr. Soňa Belanská;
MUDr. Kristína Križanová;
MUDr. Andrea Lukšicová;
MUDr. Peter Sedlák;
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.;
MUDr. Daniela Takáčová;
MUDr. Katarína Tóthová;
Nadácia Pontis;
Nadácia Slovenskej sporiteľne;
Nadácia TA3;
Nadačný fond Telekom;
Nadácia VUB;
Nexteria, Nielsen AC;
O2 Slovakia;
Orange Slovensko;
Omnia holding;

OZ Proti prúdu;
OZ Kresťania v meste;
OZ Vagus;
Philip Morris Slovakia;
PHOS Photos;
Pop consulting s.r.o.;
Postoj;
Prvá Bratislavská Pekárenská a. s.;
Prvá stavebná sporiteľňa;
PricewaterhouseCoopers;
PS Digital;
Rád maltézskych rytierov;
Rádio Lumen;
Reformovaná cirkev, zbor Bratislava;
Rímskokatolícka cirkev – farnosti Blumentál,
Kalvária, Marianka, Prievoz, Ružinov, V. Lehota;
Sestry terciárky kapucínky;
Skanska a.s.;
Slovak Tea;
Slovak Telekom;
Slovenská katolícka charita;
Slovenské elektrárne a.s. - člen skupiny Enel;
Maroš Sloboda (optik);
Spol. dcér kresťanskej lásky sv. V. de Paul;
Stichting Hulp Oost Europa;
Superar Slovakia;
Tatrabanka a.s.;
TESCO STORES SR a.s.;
Textil House Slovakia;
TV Bratislava;
TV Lux;
TV Ružinov;
Veg Life; 
Veľvyslanectvo Írskej republiky;
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky Londýn;
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie;
Veľvyslanectvo USA;
Veľvyslanectvo Veľkej Británie;
Vysoká škola zdravotníctva a sociál-
nej práce sv. Alžbety;
Webmind;
YIT Reding s.r.o.;

Ďakujeme tiež mnohým, ktorí nám pomohli, ale zostali anonymní.

Osobitné poďakovanie patrí naším dobrovoľníkom, ktorí prispeli tým najvzácnejším - svojim časom
pri vydávaní jedla, pomáhali našim klientom pri rôznych činnostiach a jednoducho, boli s nimi.

Fotografie: Andrej Lojan
Básne sú z knihy Veronika Dianišková: Správy z nedomovov, vydavateľstvo Modrý Peter 2017 
Grafika: Ivan Duda

a mnohým ďalším.
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Pani Petra prišla do nocľahárne prvý krát ešte v novembri v roku 2014. Má 68 rokov, 5 detí
a pár vnúčeniec. No s nikým nie je v kontakte. Už dva krát nešťastne prišla o svojich man-
želov, pritom jej prvý manžel ju aj fyzicky napádal. Psychicky na tom bola  skutočne veľmi
zle. V októbri 2017 sme ju preto zobrali do nášho Útulku sv. Vincenta de Paul. Pomohli sme
jej s dôchodkom, spoločne sme s ňou navštívili lekárov a pomohli postaviť sa na nohy.
Teraz sa odsťahovala na ubytovňu, ktorú si dokonca sama našla. Veľmi radi na ňu však
spomíname. Počas toho ako bola u nás v útulku, nám veľmi veľa pomáhala s poriadkom
okolo nocľahárne. Robila to dobrovoľne a veľmi rada. Pani Petra dúfa, že sa jedného dňa
ešte udobrí so svojimi deťmi. Jeden z jej synov je v súčasnosti vo výkone väzby a pani Petra
vie, že mu pomôže po návrate z väzenia len pokiaľ bude ona sama na stabilnom mieste.

PRÍbEh PANi PEtRy
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