
Zápisnica
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej, zdravotnej a pre seniorov MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves

dňa  31.01.2017 o 16:00

Prítomní: Mgr. Ján Labuda (predseda),  Ing. Juraj Kmeťko (člen – poslanec), MUDr. Martina Magátová (člen –
poslanec), Ing. Daniela Záhradníková (člen – poslanec),

p. Milan Sabo (člen – neposlanec), Ing. Petr Sedlák (člen – neposlanec), Mgr. Henrieta Valková (člen –
neposlanec), Mgr. Marcela Gbelecová (člen – neposlanec), 

Ospravedlnení: Ing. Petra Nagyová-Džerengová (člen – poslanec), Ing. Rudolf Rosina (podpredseda),
Neprítomní: 
Hostia: Elena Bielčiková 

Program:

1. Schválenie programu.
2. Analýza potrieb a návrh štruktúry sociálnych služieb v MČ Karlova Ves

3. Správa o súčasnej situácii poskytovania výkonu opatrovateľskej služby
4. Informačný materiál o posilňovni Karloveského športového klubu na Janotovej 12

5. Poskytnutie informácií z RC Dlháčik – poplatky členov, počet členov, aktivity za rok 2016.  
6. Jednorazové finančné výpomoci – správa

7. Rôzne

Zasadnutie otvoril predseda komisie Mgr. Ján Labuda. 

K bodu 1  Schválenie programu
Uznesenie k bodu 1:
Prítomní členovia navrhovaný program schválili. 

Hlasovanie k bodu 1: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:        Proti:                             Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda
MUDr. Martina Magátová 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák

K bodu 2 Analýza potrieb a návrh štruktúry sociálnych služieb v MČ Karlova Ves
Uznesenie k bodu 2:
Komisia berie na vedomie predložený materál a žiada zaznamenať do zápisnice odpovede spracovateľa materiálu na
otázky od člena komisie (Príloha č.1 zápisnice).  Komisia  opätovne žiada Miestny úrad mestskej časti  Bratislava-
Karlova Ves o zabezpečenie prítomnosti spracovateľa materiálu s tým, aby predkladané materiály mali zachovaný
formálny štandard v podobe košieľky, dôvodovej správy a návrhu uznesenia. 

Hlasovanie k bodu 2: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                Proti:                      Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
MUDr. Martina Magátová 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 
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K bodu 3 Správa o súčasnej situácii poskytovania výkonu opatrovateľskej služby
Uznesenie k bodu 3:
Komisia berie na vedomie predložený materiál a žiada Oddelenie sociálnych vecí o štvrťročnú štatistiku koľko je
prijímateľov opatrovateľskej služby a koľko je čakateľov v zozname. 

Hlasovanie k bodu 3: prít: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                        Proti:                                 Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
MUDr. Martina Magátová 
Ing. Daniela Záhradníková
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 

K bodu 4 Informačný materiál o posilňovni Karloveského športového klubu na Janotovej 12
Uznesenie k bodu 4:
Komisia  berie  na vedomie a žiada rozšírenie materiálu  o majetkovo-právnu informáciu,  spôsob správy objektu a
ekonimoku objektu. 

Hlasovanie k bodu 4: prít: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                          Proti:                                  Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
MUDr. Martina Magátová 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 

K bodu 5 Poskytnutie informácií z RC Dlháčik – poplatky členov, počet členov, aktivity za rok 2016. 
Uznesenie k bodu 5:
Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

Hlasovanie k bodu 5: prít: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                       Proti:                                 Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
Ing. Juraj Kmeťko 
MUDr. Martina Magátová 
Mgr. Marcela Gbelecová  
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 

K bodu 6  Jednorazové finančné výpomoci – správa
Uznesenie k bodu 6:
Komisia berie na vedomie predložený materiál a žiada uvádzať v správe výšku a účel využitia jednorazovej finančnej
výpomoci. 

Hlasovanie k bodu 6: prít: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                         Proti:                                    Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
Ing. Juraj Kmeťko 
MUDr. Martina Magátová 
Ing. Daniela Záhradníková 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 
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K bodu 7 Rôzne

Uznesenie k bodu 7a (jednorazové finančné výpomoci):
Komisia opakovane odporúča vznik samostatného VZN k jednorazovým finančným výpomociam. 

Hlasovanie k bodu 7a: prít: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                      Proti:                                  Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
Ing. Juraj Kmeťko 
MUDr. Martina Magátová 
Ing. Daniela Záhradníková 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková 
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 

Uznesenie k bodu 7b (žiadosť občianky o pridelenie nájomného bytu):
Komisia žiada príslušné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o informáciu o súčasnom
stave neplatičova  vymáhaní  pohľadávok  v  obecných bytoch zverených  do  správy mestskej  časti  a  v  bytoch  vo
vlastníctve mestskej časti. Komisia odporúča rozšírenie bytovej politiky v podobe vypracovania VZN o podmienkach
poskytovania nájomných bytov a žiada o informácie koľko je v súčasnosti žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
stav neplatičov a vymáhania pohľadávok. 

Hlasovanie k bodu 7b: prít: 8 za: 8 proti: 0 zdržal sa: 0

Hlasovanie: Za:                      Proti:                                  Zdržal sa:
Mgr. Ján Labuda 
Ing. Juraj Kmeťko 
MUDr. Martina Magátová
Ing. Daniela Záhradníková 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Mgr. Henrieta Valková
p. Milan Sabo 
Ing. Petr Sedlák 

Uznesenie k bodu 7c: Diskusia o návšteve poslancov a zamestnancov úradu v zariadení Domov jesene života na
Hanulovej ul. a Zariadení opatrovateľskej služby na Sekurisovej ul. v Bratislave

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.
Zasadnutie komisie trvalo od 16:00 do 18:10.

Za správnosť: Mgr. Ján Labuda – predseda komisie

Zapísala: Marcela Zacharová – tajomníčka komisie
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Príloha č.1
Odpovede spracovateľa materiálu na otázky člena komisie k bodu 2
Otázky  zaslané  dňa  29.1.2017  (nedeľa)  o  20:51,  odpovede  spracované  na  zasadanie  Komisie  BSZaS  dňa
31.1.2017 (utorok) o 16:00

Predmet: Re: Fwd: komisia BSZaS - pozvanka a materialy
Dátum: Tue, 31 Jan 2017 08:06:38 +0100

Od: Jana Mózešová, Odd. soc. vecí, MiÚ MČ Bratislava-Karlova Ves <jana.mozesova@karlovaves.sk>
Organizácia: Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves

Pre: Marcela Zacharova <marcela.zacharova@karlovaves.sk>, jan.hrcka@karlovaves.sk
Zdravim.
Odpovede su vpisane v maile. Pripajam aj spravu k jednorazovkam...
Pekny den.
jm
S pozdravom
Jana Mozesova
---------------------------------
Mgr. Jana Mózešová
Oddelenie sociálnych vecí
vedúca oddelenia 
jana.mozesova@karlovaves.sk
Tel: +421 (0)2 602 59 209
Mobil: +421 940 634 122

Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
www.karlovaves.sk

 From: Henrieta Valková
Subject: Re: komisia BSZaS - pozvanka a materialy
Date: 29 January 2017 at 20:51:42 GMT+1
To: "Marcela Zacharova, Oddelenie sociálnych vecí MÚ MČ BA-Karlova Ves" <marcela.zacharova@karlovaves.sk>
Cc:  Petra  Nagyová-Džerengová,  ,Martina  Magátová,  ,Daniela  Záhradníková,  ",Marcela  Gbelecová" ,  ,Ján  Labuda , ",Rudolf
Rosina", ,Juraj Kmeťko, ,Peter Sedlák, ",Milan Sabo"

Dobrý deň pani Zacharová,

rada by som poprosila o doplňujúce info k JFP občanom :
- podľa VZN sú občania v statuse žiadateľov - prečo MČ aktívne vyzýva jubilantov ?
Pretože  tak to bolo zaužívané od schválenia VZN,  t.j.  od roku 2008. Pretože vo veku 90, 95 a 100 rokov je  pomerne malá
pravdepodobnosť, že by si o JFV požiadali občania sami. Pretože je dôležité vyjadriť úctu a vďačnosť obyvateľom MČ, je to
zároveň príležitosť na preventívne mapovanie potrieb a spätnej väzby.

Koľkí jubilanti, ktorí dostali JFP, sú aj prijímatelia soc.služieb ?
prijímatelia OS sú 3, jedáleň – terénna forma (donáška stravy) poskytujeme 3. prijímateľov soc. služieb u iných poskytovateľov
nevedieme v takej štruktúre, aby sme mohli údaj poskytnúť.

Prečo pani B. ma o 100% viac ako ostatní ?
Pretože v správe bol urobený preklep. Prikladáme opravenú správu.

- vysvetlenie decembrových JFP - prečo takú výšku sumy ? pani H. - 372 eur, p. K. 248 eur  v porovnaní s p. B. - 76,6 eur ?
Preto, že taká suma bola u jednotlivých klientov potrebná na to, aby sa dosiahol požadovaný výsledok, viď. text v správe „Počas
poradenského procesu sa snažíme s občanom nájsť taký účel a spôsob využitia JFV, aby zohladňoval individuálne potreby klienta
a v čo najväčšej miere viedol k stabilizácii jeho životnej situácie.”

K analýze :
Citát z predloženého textu Analýza...
„Pri  prepočtoch  sme  vychádzali  z  publikácie  Obce,  města,  regiony  a  sociální  služby  vydanú  Socioklubem  v  roku  1997. 
Je      staršieho      dáta      a      je      prispôsobená      na      legislatívu      a      podmienky      ČR,  nie  sú  v  nej  preto  uvádzané  odporúčané 
normatívy  pre  zariadenia  opatrovateľskej  starostlivosti  a  denné  stacionáre.“
Rovnako ako ďalej  uvádzame „Nasledujúce  dáta  a  odhady  vychádzajú  z  publikácie  Obce,  města,  regiony  a  sociální 
služby,  Socioklub,  Praha  1997,  ISBN  8049022604149.  Autori  v publikácii  upozorňujú,  že  niektoré  údaje  boli  prevzaté  z
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rôznych  zdrojov  s rôznou  mierou  validity  a  vzájomnej  zlúčiteľnosti.  Aj  nami  uvádzané  prepočty  sú  preto  orientačné  a  v
žiadnom      prípade      nemôžu      nahradiť      riadnu      analýzu,  ktorá  by  mala  byť  súčasťou  Komunitného plánu sociálnych služieb.“
 
Napríklad aj v Materiáli Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji 2007 – 2013 vychádzali z indexov a normatívov,
ktoré sme použili aj my v našej správe
https://web.vucke.sk/files/socialne_veci/koncepcne_materialy/koncepcia_rozvoja_pr.pdf
 
citácie z Koncepcie rozvoja soc. služieb KE:
„Určovanie potrieb obyvateľov starších ako 65 rokov je  pravdepodobne najprepracovanejšou časťou štatistického určovania
normatívov vybavenosti pre jednotlivé služby. Pre  ostatné sociálne skupiny je určovanie  potrieb obtiažnejšie nielen z dôvodu
veľkej  rozmanitosti  samostatných potrieb,  ale  aj  služieb,  ktoré  možno pre  ich uspokojenie  poskytnúť.  Problematickým stále
zostáva samotné zisťovanie početnosti jednotlivých znevýhodnených skupín.“
 
„V prípade, že poznáme len hrubú vekovú štruktúru obyvateľstva, môžeme pri určovaní potrieb použiť nasledovný orientačný
normatív vybavenosti:
z 1000 osôb starších nad 65 rokov (Svetová zdravotnícka organizácia považuje za seniorov osoby staršie nad 65 rokov. Náš zákon
o sociálnej pomoci definuje nárokovateľnosť služieb pre starších ľudí dosiahnutím dôchodkového veku):
-  5% bude potrebovať služby v zariadeniach sociálnych služieb (t.j.  budeme potrebovať 50 miest).  Z toho 50% v domovoch
dôchodcoch t.j. 25 miest,
20% v domovoch penziónoch t.j. 10 miest,
30% v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti t.j. 15 miest; 
6% bude vyžadovať opatrovateľskú službu, čo je 60 opatrovaných na 1000 obyvateľov starších ako 65 rokov. V prípade rozvoja
tejto služby na miestnej úrovni je možné počítať aj so zvýšením na 7%, t.j. 70 opatrovaných na 1000 obyvateľov nad 65rokov.“

- str 1 - zákon o sociálnych službách pozná 6 stupňov odkázanosti. Aký občania sú v strednom a najvyššom pásmom ?
Ak by sme zobrali do úvahy, že stupeň 1 zodpovedá priemernému rozsahu odkázanosti 0 hod./deň, a v citovanej publikácii Obce,
města, regiony a sociální služby uvádzajú pásma – minimálna, ľahká, stredná a ťažká miera závislosti na pomoci pri sebaobsluhe,
dalo by sa povedať, že by prevodný mostík by mohol vyzerať napr. takto:
1 minimálna
2 - 3 ľahká
4 stredná
5 - 6 ťažká

-  prečo sa zhotoviteľ analýzy venuje špeciálnym bytovým jednotkám pre seniorov ? Čo to znamená ? Ako to súvisí s
bytovou politikou KVS?
Špeciálnym bytovým jednotkám sa v materiáli vyslovene nevenujeme. V publikácii z ktorej sme vychádzali boli v jednej položke so
zariadeniami pre seniorov penzionoveho typu. Okrem toho niečo ako opačný „dom na pol ceste“ by bol vhodným prechodovým
prvkom v systéme medzi  terénnou formou poskytovania služby a službou v rezidencii.  Je to model, ktorý  je  v zahraničí bežne
využívaný. Momentálne to s bytovou politikou KVS nijako nesúvisí, ale neznamená to, že raz nebude súvisieť.

- prečo sa zhotoviteľ analýzy zameral na služby pre seniorov penzionového typu ?
Opäť, ako už bolo vyššie uvedené, nezamerali sme sa na služby pre seniorov penziónového typu. Boli to pojmy, ktoré sa najviac
blížili tomu, čo rozlišuje naša aktuálna legislatíva.

-  str 3 : ako analýza zahrňa v stratégii  plánovania sociálnych služieb odhad občanov odkázaných na opatrovateľskú
službu, ak v 2020 normatív hovorí o 449 osobách ?
Ako sme už vyššie uviedli, v predloženom materiáli na viacerých miestach uvádzame, že „Aj  nami  uvádzané  prepočty  sú  preto 
orientačné  a  v  žiadnom      prípade      nemôžu      nahradiť      riadnu      analýzu,  ktorá  by  mala  byť  súčasťou  Komunitného plánu
sociálnych služieb.“ a „Presnejšie  a  podrobnejšie  údaje  o zložení  obyvateľov  Mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  aj  s
podrobnou analýzou by mali byť súčasťou komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti.“
Materiál bol súčasťou väčšieho materiálu „Zámer vybudovania zariadenia sociálnej starostlivosti v Karlovej Vsi“, jeho cieľom
nebolo  spracovať  rozsiahlu  stratégiu,  len  spresniť  aké  povinnosti  a možnosti  má Karlova  Ves  ako  mestská  časť  Bratislavy.
A ponúknuť približný odhad počtu klientov, ktorí by mohli potenciálne benefitovať zo zariadenia, ktoré by tu mohlo vzniknúť.
 
V úvode materiálu sme tento cieľ jasne pomenovali:
„Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  zatiaľ  nemá  vypracovaný  Komunitný  plán  sociálnych  služieb,  predkladaný  materiál 
preto  v skrátenej  forme  zhŕňa  základné      informácie      súvisiace      so      sociálnymi      službami      v Mestskej      časti  Bratislava-Karlova 
Ves  so  zameraním  na  sociálne  služby  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej  situácie  z  dôvodu  ťažkého  zdravotného 
postihnutia,  nepriaznivého  zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: 
•  povinnosti      mestskej      časti  v  zmysle  Zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o  sociálnych  službách  a  Štatútu  mesta hl.  mesta  SR
Bratislavy, 
•  stručný      prehľad      o  demografickej      štruktúre      obyvateľstva  mestskej  časti  a      z  nej      odhadovaných      potrieb  obyvateľov
súviaciach so sociálnymi službami, 
• prehľad      o aktuálne      poskytovaných      sociálnych      službách      v      mestskej      časti,      resp.      v okolí  mestskej  časti.“
 
citácia z materiálu:
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„Je  nevyhnutné  v  mestskej  časti  vypracovať  komunitný  plán  sociálnych  služieb  v  ktorom  sa  podrobne  zanalyzuje 
prostredie  mestskej  časti,  zmapujú  sa  potreby  a  požiadavky  obyvateľov,  možnosti  ich  napĺňania  a  stanovia  sa  v  ňom 
ciele  a  priority  rozvoja  sociálnych  služieb,  časový  plán  realizácie  a  odhady potrebných zdrojov.“

- str 11: tabuľka v službách zahrňa aj ŤZP.  ŤZP môžu byť aj nie-seniori a majú iný typ rezidenčných soc.služieb. Prečo sú
v analýze so seniormi ? Pri posudzovaní na odkázanosť na zariadenie pre seniorov je dôležité dosiahnuť seniorský vek a
stupeň odkázanosti IV.
Opäť, ako bolo uvedené v materiáli, aj ako už bolo vyššie opakovane uvádzané – „Pri  prepočtoch  sme  vychádzali  z  publikácie 
Obce,  města,  regiony  a  sociální  služby  vydanú  Socioklubem  v  roku  1997.  Je      staršieho      dáta      a      je      prispôsobená      na   
legislatívu      a      podmienky      ČR“.
Pojem „zariadenie  pre  seniorov“ používaný v publikácii  je používaný v širšom kontexte ako je postavený v našej  legislatíve.
Občania tej skupiny u nás využívajú rezidenčné služby 3 typov – ZOS, ZpS a špecializované zariadenie. My ako mestská časť
máme zriaďovať ZOS-ky je pre nás dôležité uvažovať aj s ohľadom na túto cieľovú skupinu.

- záver : 
Podľa zákona o soc.službách v zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov 
sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia - detto špecializované zariadenie  = finančná efektivita kombinácii 4 
sociálnych služieb ?
Nerozumieme položenej otázke.
Áno, normy zákon stanovuje. A rovnako hovorí v §12 ods. 2, že sociálne služby možno účelne a vhodne spájať.

- Ako analýza zohľadnila počet žiadateľov - občanov za posledných 5 rokov - o aké sociálne služby mali záujem ? 
V analýze sme nezohľadňovali počet žiadateľov, ani ich záujem. V úvode materiálu sme totiž jasne pomenovali cieľ, ktorý mal
predkladaný materiál pokryť:
„Mestská  časť  Bratislava-Karlova  Ves  zatiaľ  nemá  vypracovaný  Komunitný  plán  sociálnych  služieb,  predkladaný  materiál 
preto  v skrátenej  forme  zhŕňa  základné      informácie      súvisiace      so      sociálnymi      službami      v Mestskej      časti  Bratislava-Karlova 
Ves  so  zameraním  na  sociálne  služby  na  riešenie  nepriaznivej  sociálnej  situácie  z  dôvodu  ťažkého  zdravotného 
postihnutia,  nepriaznivého  zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: 
•  povinnosti      mestskej      časti  v  zmysle  Zákona  č.  448/2008  Z.  z.  o  sociálnych  službách  a  Štatútu  mesta hl.  mesta  SR
Bratislavy, 
•  stručný      prehľad      o  demografickej      štruktúre      obyvateľstva  mestskej  časti  a      z  nej      odhadovaných      potrieb  obyvateľov
súviaciach so sociálnymi službami, 
• prehľad      o aktuálne      poskytovaných      sociálnych      službách      v      mestskej      časti,      resp.      v okolí  mestskej  časti.“
 
a preto aj v materiáli a aj v tejto odpovedi opakovane na viacerých miestach uvádzame:
„Je  nevyhnutné  v  mestskej  časti  vypracovať  komunitný  plán  sociálnych  služieb  v  ktorom  sa  podrobne  zanalyzuje 
prostredie  mestskej  časti,  zmapujú  sa  potreby  a  požiadavky  obyvateľov,  možnosti  ich  napĺňania  a  stanovia  sa  v  ňom 
ciele  a  priority  rozvoja  sociálnych  služieb,  časový  plán  realizácie  a  odhady potrebných zdrojov.“

Samostatné VZN pre fyzické osoby - občanov - poskytnutie JFP v čase náhlej a hmotnej núdze
-  komisia  opakovane  odporúča  od  roku  2015  vznik  samostatného  VZN  opodmienkach poskytovania  jednorazových
finančných výpomocí - vznik tohoto VZN ?
VZN, ktoré bude riešiť finančné príspevky, podporu a pomoc pre obyvateľov našej mestskej časti pripravujeme.
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