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NAŠE POSLANIE A ČINNOSŤ V ROKU 2020 

 

 Nezisková organizácia Sociálne bývanie, n. o. vznikla dňa 25. 11. 2020 zápisom 

do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

pod č. OVVS/13/2020. Nezisková organizácia bola založená na dobu neurčitú dvomi 

zakladateľmi, a to Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

a Oázou - nádej pre nový život, n. o. 

 Všeobecne prospešným účelom je rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, sociálne 

služby a sociálna pomoc a ľudské práva. 

 Medzi všeobecne prospešné služby patria poskytovanie sociálnej pomoci 

a humanitárnej starostlivosti, ochrana ľudských práv a základných slobôd, služby na podporu 

regionálneho rozvoja a zamestnanosti a zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy 

bytového fondu. 

 Prvoradým poslaním neziskovej organizácie Sociálne bývanie, n. o. je budovať, 

poskytovať a rozvíjať unikátny integrovaný model prevencie bezdomovectva rodín 

s maloletými deťmi: Dostupné sociálne nájomné bývanie. 

 Vidíme, že bývanie bez odborného sprevádzania nevedie ku komplexnému riešeniu 

problémov rodín, ale k ich prehlbovaniu. Cieľom neziskovej organizácie je poskytovať rodinám 

v núdzi bezpečné, stabilné a dôstojné bývanie so sprevádzaním – bezpečný domov 

s podpornými službami multidisciplinárneho tímu zloženého z prípadového sociálneho 

pracovníka, psychológa, právnika, špeciálneho pedagóga, zdravotníka a kňaza. 

 V roku 2020 sa od vzniku neziskovej organizácie členovia správnej rady a riaditeľ 

neziskovej organizácie venovali povinnostiam a úkonom vyplývajúcim z príslušnej legislatívy, 

príprave strategických dokumentov súvisiacich s poslaním a činnosťou neziskovej organizácie, 

príprave podkladov pre výzvy v nadchádzajúcom období zamerané na finančné zabezpečenie 

sociálneho bývania a odborného sprevádzania rodín s maloletými deťmi ohrozených 

bezdomovectvom a advokácii tém sociálnej pomoci i prevencie bezdomovectva ohrozených 

rodín na Slovensku, ktorých počet na Slovensku počas pandémie CoViD-19 rapídne stúpol. 

 Výročná správa a ročná účtovná závierka bola správnou radou schválená dňa 

29. 06. 2021. 

 



ORGANIZA ČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 

Na ustanovujúcej schôdzi správnej rady, ktorá sa uskutočnila dňa 01. 12. 2020, boli 

zvolení do orgánov neziskovej organizácie členovia a predsedovia príslušných orgánov 

neziskovej organizácie v nasledovnom zložení: 

 

Správna rada: 

Mgr. Peter Gombita 
predseda správnej rady 

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. 
člen správnej rady 

Ing. Juraj Podracký 
člen správnej rady 

 

Dozorná rada: 

Vladislav Shklyar 
predseda dozornej rady 

doc. PhDr. Monika Guľašová, PhD. 
členka dozornej rady 

Martin Sedlák 
člen dozornej rady 

 

Riaditeľ neziskovej organizácie (štatutárny orgán): 

Radoslav Dráb 
riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 



ÚDAJE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

Názov organizácie:  Sociálne bývanie, n.o. 

Sídlo:    Brigádnická 218/6, 040 11 Košice-Západ 

IČO:    534 613 04 

DIČ:    2121485630 

 

Webové sídlo:   www.socialnebyvanie.org 

E-mail:   info@socialnebyvanie.org 

Bankové spojenie:  SK85 5600 0000 0070 7972 0001 (Prima banka Slovensko, a. s.) 

 

Právna forma:   Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 

Registračné číslo:  OVVS/13/2020 

Registrový úrad:  Okresný úrad Košice 

Dátum vzniku:  25. 11. 2020 

 

 


