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Vec: Oznámenie stanoviska k problému prevádzky nocľahárne v meste Sereď 

počas nasledujúceho zimného obdobia 2017 /2018 

Trnavská arcidiecézna charita (TTADCH) so sídlom v Trnave, zastúpená štatutárnym 

zástupcom Ing. Miroslavom Dzurechom, iniciovala stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 

11.05.2017 v Centre pomoci človeku, na Garbiarskej ulici v Seredi. Hlavným predmetom 

diskusie boli problémy prevádzkovania nízkoprahovej nocľahárne počas zimných 

mesiacov v priestoroch, ktoré zároveň slúžia pre celoročnú prevádzku denného 

n ízkopra hového cent ia. 

Pracovníčky Centra pomoci človeku upozornili na neustále problémy vznikajúce zo 

situácii, kedy rovnaké priestory slúžia dvom odlišným účelom. 

Výsledkom stretnutia bol prísľub k zabezpečeniu potrebných prevádzkových úprav 

priestorov zo strany Mesta Sereď tak, aby boli vytvorené adekvátne podmienky ku 

kvalitnej sociálnej službe - nízkoprahovej nocľahárni pre ľudí zo Serede, ktorí sú na 

takýto typ služby odkázaní. 

TTADCH si váži doterajšiu dobrú spoluprácu s Mestom Sereď a veríme, že budeme môcť 

i naďalej prevádzkovať nízkoprahovú nocľaháreň počas zimných mesiacov pre občanov 

mesta Sereď. 

Musíme však pripomenúť, že k nerušenej, bezpečnej a zodpovedajúcej prevádzke 

nocľahárne, tak ako bolo prejednané na našom poslednom pracovnom stretnutí, dňa 

11.05.2017, je nevyhnutné: 

• Úplné oddelenie služieb nocľahárne a denného centra pomocou mreží, 

prípadne priečky 

• Vytvorenie ďalšej miestnosti - kancelárie pre nočného pracovníka, ktorý je 

na službe sám, a ktorá by susedila s miestnosťou nocľahárne pre efektívnu 

kontrolu 
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• Vytvorenie ďalšieho priestoru (jednej vel1<ej, prípadne dvoch miestností), 

ktorý by slúžil ako nocľaháreň pre cca 12 - 14 klientov za noc 

• Sprístupnenie átria pre klientov - fajčiarov. Vytvorenie priestoru pre 

fajčiarov, ľudí bez domova, ktorí trpia kombinovanými závislosťami, je 

nevyhnutnosťou. 

Sme otvorení možnosti, aby klienti nocľahárne využívali Stredisko osobnej hygieny (WC, 

sprchu) denného centra a miestnosť, ktorá je počas dňa využívaná ako oddychová 

miestnosť, kde majú klienti k dispozícii mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu . 

Z prevádzkového hJ'.adiska našej organizácie a psychohygienického hľadiska pracovníkov 

Centra nedokážeme akceptovať, aby boli priestory kancelárie a sociálnej poradne Centra 

pomoci človeku opäť využívané zároveň ako priestory nocľahárne. Týmto aj dávame 

jednoznačné stanovisko, že ak nedokážeme spolu vytvoriť tieto základné priestorové a 

prevádzkové podmienky, TTADCH v sezóne 2017/2018 nemôže zabezpečiť prevádzku 

noci'ahárne v meste Sereď. 

Dovolíme si pripomenúť, že Zákon stanovuje podmienky, ktoré musíme spÍňať pre 

prevádzkovanie nocľahárne - nízkoprahovú nocľaháreň prevádzkovať v priestoroch na 

tento účel skolaudovaných, ktoré spÍňajú hygienické kritéria. 

Veríme, že Mesto Sereď, tak ako ste to deklarovali na viacerých stretnutiach, má záujem 

postarať sa o svojich občanov, plánuje vytvoriť priestor za účelom prenocovania pre ľudí 

v núdzi počas mrazivých nocí a Trnavská arcidiecézna charita sa na tomto zmysluplnom 

cieli bude môcť v adekvátne pripravených priestoroch podieľať a plniť tak poslanie pomoci 

núdznym v prevencii pred zamrznutím pre ľudí v meste Sereď. 

S pozdravom 
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