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NÁVRH   UZNESENIA 

 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 
 

A)  
schvaľuje lokalitu Borská pre situovanie zariadenia sociálnej starostlivosti; 

 
B)  

splnomocňuje starostku mestskej časti na rokovania vedúce k realizácii zariadenia a žiada 
o predloženie informácie o navrhovanom type zariadenia a spôsobe financovania na najbližšom 
rokovaní MiZ. 

 
 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

 Mestská časť Bratislava-Karlova Ves dlhodobo pociťuje absenciu komplexného zriadenia 
sociálnej starostlivosti, ktoré by zabezpečovalo možnosti pre poskytovanie služieb seniorom 
a sociálne odkázaným občanom. 
 
 Povinnosti mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, stručný prehľad o demografickej 
štruktúre a z nej odhadovaných potrebách obyvateľov súvisiacich so sociálnymi službami mestskej 
časti, ako i prehľad o aktuálne poskytovaných sociálnych službách v mestskej časti a priľahlom 
okolí sú popísané v prílohe materiálu nazvanom Analýza a návrh štruktúry sociálnych služieb 
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ktorý bo spracovaný Mgr. Mózešovou, vedúcou 
sociálneho oddelenia.  
 
 Staroba je neraz spojená so zhoršeným zdravotným stavom a nižšou schopnosťou človeka 
postarať sa o seba samého. Často sa stav seniora náhle zhorší natoľko, že starostlivosť oň si 
vyžaduje 24-hodinovú opateru. Vtedy je nutné, aby nastúpil do zariadenia, kde mu bude 
poskytnutá potrebná celodenná starostlivosť. V súčasnosti sú zariadenia prevádzkované verejnými 
poskytovateľmi týchto služieb obsadené na niekoľko rokov dopredu a čakacie doby na 
umiestnenie sú nesmierne dlhé. Komplikuje to situáciu nielen samotnému seniorovi, ktorý už nie 
je sebestačný, ako aj jeho rodine. Nehovoriac o tom, že tieto zariadenia nedokážu riešiť prípadné 
akútne umiestnenie. Dokonca ani zariadenia prevádzkované súkromnými poskytovateľmi 
sociálnych služieb, ktorých služby sú spojené s vyššou finančnou záťažou pre klienta, napriek ich 
väčšej flexibilite nedokážu poskytnúť to, čo je pre mnohých seniorov kľúčové. Záujemcovia 
o umiestnenie v takomto zariadení si totiž najviac želajú ostať čo najbližšie k miestam v ktorom 
žijú, ostať v blízkosti svojej rodiny a v prostredí, ktoré dobre poznajú. Veď samotné presťahovanie 
do zariadenia je pre seniora stresujúca situácia. Musí opustiť svoj byt, svoje zázemie, prispôsobiť 
sa novým podmienkam, novému kolektívu, stráca istoty o to viac v neznámom prostredí ďaleko od 
domova. Preto je prioritou mestskej časti vybudovať zariadenie a vytvoriť v ňom takmer rodinné 
prostredie, kde harmonicky a plnohodnotne prežijú naši seniori svoju starobu - v známom 
prostredí a v blízkosti svojich rodín a priateľov.  
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 V minulosti (cca od roku 2013), kedy naliehavosť riešenia tejto problematiky gradovala 
a finančné kondícia mestskej časti začala umožňovať spoluúčasť pri jej riešení, prišli prvé návrhy. 
Vtedajšie miestne zastupiteľstvo uložilo miestnemu úradu vypracovanie lokalitných programov, 
ktoré umožnia porovnávanie výhod a nevýhod vybudovania zariadenia sociálnych služieb, resp.  
tom čase prioritne nazývané ako zariadenie pre seniorov(„ZpS“) v lokalitách, ktoré boli pre takýto 
typ zariadenia prvotne vytipované: lokalita Janotova 12, Janotova 15, Lackova 4, Borská 2. 
Miestny úrad spracoval jednoduchú analýzu, pri ktorej porovnal vytipované lokality so 
zohľadnením kritérií určených miestnym zastupiteľstvom: 
- ako lokalita vyhovuje účelu zariadenia pre seniorov, 
- celkové náklady na:  a) výstavbu,  b) prevádzku ZpS, 
- za aký čas sa dá ZpS uviesť do prevádzky, 
- ako daná lokalita zohľadňuje občianske a technické zázemie pre užívanie ZpS, 
- ako daná lokalita zohľadňuje možnosť trávenia voľného času v areáli a v okolí pri užívaní ZpS, 
- aká je dostupnosť k lokalite: a) MHD,  b) pešo,  c) individuálna automobilová doprava, 
- ako zohľadňuje maximalizáciu úžitku pri dodržiavaní hygienických, zvlášť svetlo-technických 
noriem. 
Táto tabuľka tvorí prílohu materiálu.  
 
 Súčasné vedenie mestskej časti pokračuje v zámere vybudovať zariadenie sociálnych 
služieb, pričom boli využité všetky relevantné doteraz zistené informácie. Vytipované lokality boli 
znovu prehodnotené z pohľadu aktuálnych zmien. Stručné zhrnutie: 
Objekt na Janotovej 12 bol zničený požiarom pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta 
s nejasnou perspektívou ich získania do správy mestskej časti, stavba v tejto lokalite nie je 
vhodnou investíciou.  
Objekt na Janotovej 15 je sídlom Karloveského športového klubu a jeho časť bola so súhlasom 
miestneho zastupiteľstva prenechaný do nájmu spoločnosti so zameraním na prevádzkovanie 
športových aktivít s podmienkou rekonštrukcie objektu, investícia v tejto lokalite by bola 
kontraproduktívna, v rozpore o schváleným zámerom.  
Objekt na Lackovej je v súčasnosti využívaný viacerými subjektmi so zameraním na sociálne 
skupiny združujúce mamičky s deťmi, seniorov, pričom časť slúži ak materská škola a časť pre 
stravovanie dôchodcov. Investícia v tejto lokalite by narušila zavedené aktivity, ktoré by bolo 
potrebné presunúť inde, preto nie je vhodným riešením.  
Objekt na Borskej bol medzi vytipovanými objektmi považovaný za najvhodnejší z viacerých 
dôvodov (uvedené v tabuľke v prílohe). V súčasnosti je využívaný Združenou strednou školou, 
Sklenárova 7, Bratislava  v zmysle nájomnej zmluvy od 18.10.2002 na 20 rokov. Vedenie 
mestskej časti rokovalo s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja, zriaďovateľa školy 
o možnosti predčasného uvoľnenia priestorov a možnej dohode o ukončení nájomného vzťahu. 
Vzhľadom na vhodnosť tohto územia a črtajúcu sa možnosť uzatvorenia dohody s vedením 
samosprávneho kraja boli pre túto lokalitu bola spracované územnoplánovacie východiská 
s zameraním a možnosť situovania zariadenia sociálnej starostlivosti v tejto lokalite a uvedený 
dokument tvorí prílohu tohto materiálu. 
 
  
 Vybudovanie zariadenia takéhoto typu a jeho následné prevádzkovanie predstavuje pre 
mestskú časť mimoriadnu finančnú záťaž. S prihliadnutím na ďalšie zamýšľané investície, najmä 
lodenicu či bazén, odporúčame riešiť výstavbu a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb 
v spolupráci s partnerom, s ktorým by bolo vytvorená dohoda o zabezpečení sociálnych služieb pre 
občanov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
  
 


