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MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
(8. volebné obdobie) 

 
 
 
 
 
 

Materiál na 4. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25.6.2019 

 
 
 
 
 

Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ......./2019 
zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych 
služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
 

Mgr. Katarína Procházková, PhD. Jana Lindenhill 
prednostka vedúca odd. sociálnych vecí 
 
 
Prerokované: 
 

- v miestnej rade 11.06.2019  
 
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o posudkovej činnosti, o poskytovaní 
a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva a odporúča 
materiál predložiť  na zasadnutie miestneho zastupiteľstva. 
 
- v komisii SZ 9.4.2019 
- v komisii SZ 4.6.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Stanoviská komisií 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ......./2019 
zo dňa ...................., o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych 
služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva ... 
Prílohu č.1 
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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
schvaľuje 

 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ......../2019 zo dňa 25. 
júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a 
úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva. 
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Dôvodová správa 

 
k návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ......./2019 zo dňa 25.júna 2019 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, 
a o vytváraní partnerstva. 
 
Všeobecná časť 
 
Predkladaný materiál je komplexnou úpravou jednej z častí sociálnej politiky mestskej časti a 
to oblasti sociálnych služieb.  
 
Návrh VZN o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a 
úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva má úplne nahradiť VZN č. 2/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb vrátane jeho zmien a doplnení. 
 
Od času, kedy vstúpilo do platnosti VZN č. 2/2012 o sociálnych službách, bol zákon 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, z ktorého VZN vychádzalo, niekoľkokrát 
novelizovaný. Zmeny zákona nemali priamo vplyv na textáciu pôvodného VZN. Priniesli však 
nové možnosti a pridali nové povinnosti poskytovateľom sociálnych služieb. 
 
V prvom rade ide o vytvorenie nového filozofického rámca, na ktorom sú postavené 
jednotlivé prvky systému sociálnej politiky mestskej časti celkovo a najmä v oblasti 
sociálnych služieb. Kladie sa v ňom väčší dôraz na etiku a kvalitu, na prevenciu, na princípy 
ako sociálna spravodlivosť, spoločná zodpovednosť, a aj na rešpektovanie ľudských práv a 
rozmanitosti. Pri poradenstve, nastavovaní a poskytovaní služieb sa stavia na posilnení a 
zmocnení ľudí (tzv. empowerment), čím sa vyzdvihuje ich ľudská dôstojnosť. 
 
Potrebné je tiež: 

 spresniť podmienky a pravidlá poskytovania sociálnych služieb (Spresnenie pomôže 
znížiť počet nejasností a z nich vyvstávajúcich konfliktných situácií, etických a iných 
dilem, a aj umožní zefektívnenie služieb.), 

 zjednodušiť aktuálne platným VZN určený komplikovaný, nepraktický a aj 
nespravodlivý spôsob výpočtu úhrad za opatrovateľskú službu, 

 nastaviť spôsob výpočtu úhrad za sociálne služby tak, aby zohľadňovali reálne 
náklady, ktoré má poskytovateľ pri ich poskytovaní, 

 upraviť doteraz VZN neupravené sociálne služby, ktorá ale mestská časť dlhodobo a 
pravidelne poskytuje (napr. denné centrum). 

 
Predkladané VZN je taktiež reakciou na podnety občanov - prijímateľov sociálnych služieb a 
ich rodín. 
 
Text VZN je rozčlenený do 7 častí a má 1 prílohu. Obsah jednotlivých častí je podrobnejšie 
rozpísaný v osobitnej časti dôvodovej správy. 
 
 
Aktuálna situácia - poskytovanie sociálnych služieb mestskou časťou BA-Karlova Ves 
Mestská časť Karlova Ves je registrovaným verejným poskytovateľom 3 sociálnych a 
podporných služieb. Od roku 2003 poskytuje "opatrovateľskú službu" (§ 41) a od roku 2012 
aj podporné služby v ambulantnej forme "denné centrum" (§ 56) a v ambulantnej aj terénnej 
forme "jedáleň" (§ 58). V Registri poskytovateľov na Bratislavskom samosprávnom kraji je 
mestská časť vedená ako poskytovateľ sociálnych služieb od roku 2009 (Opatrovateľská 
služba). 
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Opatrovateľská služba 
V marci 2019 bola opatrovateľská služba poskytovaná mestskou časťou 103 prijímateľom 
služby, z toho 79 ženám a 24 mužom. 
 
Tab. 1 Počet klientov OS podľa st. odkázanosti a pohlavia 

 
 
Najkratšia služba, ktorá je jednému klientovi poskytovaná denne je 1 hodina, najdlhšia 
6 hodín, priemer na jedného klienta je 2,3 hodiny, medián je 2. Najväčší záujem zo strany 
klientov je o 2- a 1-hodinové služby.  
 
Tab. 2 Počet klientov OS podľa počtu zazmluvnených hodín OS na deň 

 
 
Celkový objem hodín poskytnutej OS vyúčtovaných klientom bol v marci 2019 3 859. Službu 
poskytovalo 37 opatrovateliek, z toho 30 opatrovateliek na plný úväzok, 7 na čiastočný 
úväzok, čo tvorí prepočítaný počet 33,86 úväzkov. Dlhodobo sú PN 2 opatrovateľky, 3 sú na 
rodičovskej dovolenke. 
Okrem nich boli do poskytovania služby zapojené ďalšie 4 pracovníčky (manažment sociálnej 
služby) určitým počtom hodín v rámci svojich úväzkov, čo tvorí prepočítaný počet 
2,1 úväzku. 
 
Aktuálne má mestská časť prijaté žiadosti o poskytnutie OS v ktorých fyzické osoby žiadajú 
cca 30 hodín služby, čo je cca 4-5 plných úväzkov opatrovateliek. 
 
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2018 sú 7,16 Eur (hodina OS) a priemerné 
skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad boli vo výške 1,55 Eur (hodina OS). 
 
Aktuálne platná cena za opatrovateľskú službu je stanovená ako pevná sadzba za hodinu 
služby podľa stupňa odkázanosti: 
st. odkázanosti II-III 2,00 e/hod t.j. 28% z EON (2018) MČ dopláca 5,16 e/hod 
st. odkázanosti IV-VI 2,50 e/hod t.j. 35% z EON (2018) MČ dopláca 4,66 e/hod. 
 



 5

Jedáleň a odborná činnosť výdaj stravy 
V marci 2019 bola podporná sociálna služba jedáleň využívaná 380 stravníkmi a bolo 
vydaných 7 070 obedov, z toho bolo v terénnej forme 84 stravníkov a vydaných 
1 672 obedov. 
Aktuálne je služba poskytovaná v Jedálni na Lackovej ulici 4. Na základe uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 60/2015 zo dňa 5.5.2015 a 
zmluvy č. 075 0 33 40 15 zo dňa 30.6.2015 je do 30.6.2020 dohodnutý dodávateľ služby, 
prevádzkovateľ jedálne - p. Gizela Zelisková. 
Výdaj stravy v zmysle § 13 daného VZN je realizovaný aj v Jedálni pri Gymnázium L. Sáru 1 
– počas letných školských prázdnin v budove Allianz, v Spojenej škole sv. Františka z Assissi 
na Karloveskej 32, v Spojenej škole na Tilgnerovej 14, v Základnej škole na Karloveskej 61 
a v Základnej škole na Majerníkovej 60. 
Služba donáška stravy (terénna forma) je od jesene 2016 poskytovaná v spolupráci s externým 
dodávateľom - p. Pavlom Sliackym, ktorý prevádzkuje Jedáleň pri Gymnáziu L. Sáru. 
 
Ekonomicky oprávnené náklady (EON) za rok 2018 sú pri podpornej sociálnej službe jedáleň 
- donáška stravy 1,85 Eur (jedno privezené jedlo). 
Aktuálne platná cena za službu jedáleň - donáška stravy je stanovená ako pevná sadzba za 
jeden naplnený obedár, resp. dovezené jedlo vo výške 1,00 Euro. 
 
Denné centrum 
Aktuálne je služba poskytovaná na dvoch miestach - v DC Lackova 4 a v DC Tilgnerova 17, 
ako detašované pracoviská slúžia napr. priestory na Pribišovej 8 a bývalé tanečné štúdio na 
Púpavovej ulici. Viaceré aktivity organizované dennými centrami alebo organizáciami 
pôsobiacimi v DC prebiehajú mimo uvedených priestorov - kultúrne a športové podujatia, 
poznávacie výlety, tábory apod. 
V denných centrách pôsobia viaceré organizácie. V DC Lackova to je Seniorklub Lackova 
(okolo 100 členov), Šachový klub a Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska. V DC 
Tilgnerova to je Seniorklub Nezábudka (okolo 100 členov), OZ Senioranka, Oldskauti, 
Miestna organizácia Združenia zdravotne postihnutých občanov a Miestna organizácia 
Združenia postihnutých civilizačnými ochoreniami. V priestoroch na Pribišovej ulici pôsobí 
Seniorklub Lipka a mládežnícka organizácia OZ FIYO. 
Počas roka sa v rámci podpornej sociálnej služby denné centrum realizuje množstvo aktivít, 
z pravidelných: každodenná klubová činnosť, tréningy pamäti, šachový klub, jazykové kurzy 
anglického jazyka pre začiatočníkov a pre pokročilých, kurzy nemeckého jazyka pre 
začiatočníkov, počítačové kurzy, kondičné cvičenia v interiéri aj exteriéri, prednášky, 
arteterapeutické ateliéry, ale aj individuálne poradenstvo a konzultácie. 
 
 
 
Posúdenie vplyvov 
Vplyv na rozpočet 
Vplyv na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu mestskej časti nie je možné jednoznačne 
odhadnúť. 
Vo všeobecnosti možno predpokladať, že predkladaný materiál bude mať najmä vplyv na 
výdavkovú časť rozpočtu - výdavky na sociálne služby budú narastať. Toto tvrdenie vychádza 
jednak zo všeobecne známych faktov (napr. demografické faktory - starnutie populácie a teda 
nárast počtu obyvateľov, ktorí potrebujú sociálne služby; ekonomické faktory - zmeny 
zákonníka práce, zvyšovanie ceny práce zamestnancov, roztváranie pomyselných nožníc 
medzi chudobnými a bohatými; sociálne faktory - individualizmus, anonymita sídlisk čo 
znižuje mieru svojpomocných susedských riešení núdze a potreby pomoci a tak sa 
poskytovateľom služieb stáva obec; určitá poddimenzovanosť počtu pracovníkov 
pokrývajúcich sociálnu oblasť na príslušných útvaroch, nevytváral sa udržateľný systém 
financovania, sú technicky zastarané budovy; legislatívna úprava sociálnych služieb na 
národnej úrovni - celkové nastavenie a najmä nastavenie financovanie sociálnych služieb ako 
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také atď.), ale aj zo skúseností z poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti za posledné 
roky. 
 
Pri implementácii tohto materiálu do praxe, aj keby išlo len o niektoré jeho časti, bude 
potrebné navýšiť zdroje personálne, materiálne, priestorové aj finančné. Z dlhodobého 
hľadiska však toto navýšenie (ak bude dostatočné na to, aby bolo možné popri každodennej 
práci aj robiť zmeny systému) prinesie úsporu. Najmä ak sa vďaka tomu podarí zvýšiť podiel 
preventívnych aktivít pred sanáciou krízových situácií a keď sa bude na jednotlivé oblasti 
sociálnej politiky pozerať strategicky a systémovo, v celom kontexte. 
 
Úprava sociálnej politiky mestskej časti má okrem negatívneho vplyvu aj pozitívne aspekty - 
rozširuje možnosti a zlepšuje pre mestskú časť podmienky na navyšovanie príjmov cez 
získavanie dotácií a grantov, cez účasť v projektoch. V období 2016-2018 sa napríklad 
v mestskej časti realizoval Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, z ktorého 
mestská časť získala 260 597 Eur. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zas mestská 
časť získala v rokoch 2016 a 2017 podporu na kúpu motorových vozidiel pre opatrovateľskú 
službu vo výške 8 100 a 11 000 Eur. 
 
Predkladaný materiál upravuje mnohé oblasti, prináša nové služby a nastavuje nové pravidlá. 
Jednou z takých zmien je napr. zmena spôsobu úhrad pri poskytovaní podpornej sociálnej 
služby jedáleň - donáška stravy. Aktuálne prijímatelia tejto služby platia každý mesiac 2 šeky 
- jeden jedálni, ktorá varí stravu a druhý mestskej časti, ktorá im tú stravu dováža. Jedálni 
platia preddavkovo, mesiac vopred. Mestskej časti platia za reálne dovezené obedy po 
skončení mesiaca. Ani pre dospelú osobu bez kognitívnych deficitov či zmyslového 
znevýhodnenia (s oslabeným sluchom či zrakom) nie je ľahké porozumieť tomu systému, 
najmä ak do neho začnú vstupovať odhlásené obedy. Po novom prijímatelia budú dostávať už 
iba jeden šek. Bude im ho vystavovať mestská časť preddavkovo. A následne sa mestská časť 
finančne vysporiada s dodávateľom stravy. Táto zmena spôsobí nárast ako príjmovej tak aj 
výdavkovej časti rozpočtu pri podpornej sociálnej službe jedáleň - donáška stravy 
v odhadovanej sume cca 50-60 tisíc eur ročne /nie je zahrnuté v aktuálne schválenom 
rozpočte/, saldo by ale malo byť nulové. Podobná zmena nastáva v opatrovateľskej službe pri 
poskytovaní úkonu donáška jedla do domu. 
 
Ďalším z dôvodov nie jednoduchého odhadovania vplyvu tohto materiálu na rozpočet je aj to, 
že platí ekonomický zákon klesajúceho dopytu a rastúcej ponuky. 
Nastavuje sa nový spôsob výpočtu úhrad u väčšiny služieb a u časti z nich sa navrhuje 
naviazanie na EON. Ide najmä o opatrovateľskú službu, službu jedáleň v terénnej forme 
(jedáleň - donáška stravy), o službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a službu na 
podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. Táto úprava na jednej strane 
zreálni nastavené ceny (a teda umožní postupné budovanie dlhodobo udržateľného systému 
sociálnych služieb v mestskej časti), na druhej strane však aktuálne spôsobí zvýšenie ceny 
služby pre prijímateľov a zároveň čiastočné zníženie sumy, ktorou mestská časť 
dofinancováva uvedené služby. Pri zvýšení ceny služby pre prijímateľov môže nastať zníženie 
ich počtu, resp. ich selekcia. Časť z nich sa môže rozhodnúť za daných podmienok nevyužívať 
služby poskytované mestskou časťou. Ideálne by bolo, ak by prijímatelia služieb boli schopní 
vnímať zvýšenie kvality poskytovanej služby (ktorý veríme, že to prinesie) čo posilní ich 
rozhodnutie ostať, napriek vyššej cene, klientmi služby. Z hľadiska sociálnej práce je potrebné 
zvážiť či občania, ktorí sa rozhodnú zrušiť alebo výrazne znížiť službu, nie sú ale práve tí, 
ktorí tie služby najviac potrebujú a ktorí nemajú iné alternatívne riešenia svojej situácie a ktorí 
tým ostanú úplne bez služieb. Pretože to by bolo kontraproduktívne práve z hľadiska 
preventívneho prístupu. Sanácia dlhodobo neriešených situácií je totiž vždy drahšia a 
náročnejšia (ak sa vôbec podarí) ako vhodne nastavený systém preventívnych a udržiavacích 
opatrení/služieb. A v prípade, že to sú práve tí, bude potrebné hľadať iné nástroje, ktorými je 
možné tento negatívny dôsledok potrebných zmien vykompenzovať. 
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Vplyv na environmentálne a podnikateľské prostredie 
Navrhované nariadenie nemá zásadný vplyv na environmentálne a podnikateľské prostredie 
mestskej časti. 
 
 
Odporúčame pre zhutnené základné informácie o sociálnych službách všeobecne a v kontexte 
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pozrieť analyticky materiál "Zariadenie sociálnych 
služieb", ktorý bol v roku 2017 vypracovaný odborníkmi z Rady pre poradenstvo v sociálnej 
práci - PhDr. Miroslavom Cangárom, PhD. a Doc. PhDr. Slavomírom Krupom, PhD. ako 
podkladový materiál k zámeru vybudovať v mestskej časti zariadenie sociálnych služieb. 
Materiál je možné nájsť v elektronickej podobe na webovej stránke www.karlovaves.sk 
 
 
Osobitná časť 
 
K časti 1: 
V § 1 sa pomenúva predmet úpravy VZN a stanovuje, že mestská časť vypracuje dokumenty 
- Zásady a Smernice, ktorých súčasťou budú najmä popisy postupov, formuláre žiadostí, vzory 
tlačív a cenníky. Tie bude určovať starosta mestskej časti. 
V § 2 sa stanovujú základy - princípy a filozofia - na ktorých sa tvorí sociálna politika mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves, ktorej aplikáciou je aj predkladané VZN. 
§ 3 definuje základné pojmy "poskytovateľ sociálnej služby" a "prijímateľ sociálnej služby" a 
vytvára pre ľahšiu prácu s textom legislatívne skratky. 
 
K časti 2: 
Druhá časť VZN upravuje posudzovanie odkázanosti fyzických osôb na sociálnu službu /ďalej 
len posudzovanie odkázanosti/. Určuje príslušné oddelenie MiÚ MČ, ktoré má posudzovanie 
odkázanosti vykonávať, definuje správny orgán na rozhodovanie a vymenúva služby pre ktoré 
mestská časť posudzuje odkázanosť. 
 
K časti 3: 
V tretej časti VZN je najprv v § 05 stanovený druh, forma a rozsah sociálnych služieb, ktoré 
mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje (domáca opatrovateľská služba, odľahčovacia 
služba, sociálna služba v jedálni a sociálna služba v dennom centre) alebo ktoré môže 
poskytovať alebo zabezpečovať (pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, služba na podporu 
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, podpora samostatného bývania a 
prepravná služba). 
V § 06 sú stanovené odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, ktoré mestská časť 
vykonáva, alebo zabezpečuje alebo na ktoré utvára podmienky. Taktiež sú stanovené 
fakultatívne odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, ktoré mestská časť môže 
vykonávať alebo môže zabezpečovať alebo na ne môže utvárať podmienky. 
Mestská časť si zároveň v uvedených paragrafoch necháva priestor flexibilne reagovať na 
aktuálne potreby otvorenou možnosťou vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky 
aj na iné než stanovené služby, ako aj možnosťou vykonávať aj iné činnosti, definované ako 
doplnkové činnosti.  
V § 7 je zachytená povinnosť mestskej časti písomne uzatvoriť zmluvu s prijímateľmi 
sociálnej služby. Stanovuje sa tiež, že mestská časť uzatvára zmluvu aj pri poskytovaní 
sociálnej služby jedáleň a môže uzatvoriť zmluvu pri poskytovaní prepravnej služby. 
Aplikačná prax potvrdzuje, že je užitočné mať s klientmi písomne dohodnuté podmienky 
poskytovania služieb. Najmä ak ide o dlhodobejšiu každodennú službu. 
 
Následne sú od § 08 až po § 22 rozpracované podrobnosti sociálnych služieb, odborných, 
obslužných a ďalších čínností, ktoré mestská časť poskytuje (môže poskytovať), vykonáva 
(môže vykonávať), zabezpečuje (môže zabezpečovať) alebo na ktorých vykonávanie utvára 
(môže utvárať) podmienky. 



 8

Jeden z najdôležitejších cieľov všetkých služieb poskytovaných mestskou časťou je 
udržiavanie schopností, zručností a návykov prijímateľa služby, jeho aktivizácia 
a podporovanie jeho identity, slobodného a nezávislého života. S týmto cieľom na zreteli je 
navrhované celé VZN a teda aj každá jednotlivá služba. 
V ďalších odsekoch tejto časti budú uvedené iba paragrafy a body, ktoré vyžadujú vysvetlenie, 
resp. je vhodné ich uviesť pre lepšie porozumenie textu daného paragrafu. 
 
K § 14 
V bode 1 sú uvedené osoby, ktorým môže poskytovateľ požičať pomôcku. Poskytovateľ si na 
základe skúseností z doteraz poskytovaných služieb necháva otvorenú možnosť požičať 
pomôcku aj osobám, ktoré nespĺňajú zákonom úzko vymedzené podmienky, ale ktoré ju 
objektívne potrebujú (úplne imobilný, ležiaci klient práve prepustený z hospitalizácie kratšej 
ako 30 dní z nemocnice do domácej starostlivosti bez predpísaných pomôcok a vybaveného 
preukazu ŤZP, alebo klient krátko po úraze, ktorý je v domácej starostlivosti a má problém 
vojsť do vane apod.) 
Keďže sa predpokladá možnosť, že budú dosiahnuté kapacitné možnosti poskytovateľa, sú 
v bode 3 nastavené podmienky tvorby poradovníka a postup pri požičiavaní pomôcok. 
 
Sociálne služby opatrovateľská služba (§ 15), pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 19) 
a služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života (§ 20) majú v tomto VZN 
vo viacerých bodoch podobnú úpravu, keďže majú podobný princíp, a teda je možné uviesť 
komentár ku všetkým trom službám naraz. 
 
Všetky uvedené služby môžu byť podľa predloženého návrhu poskytované v dvoch režimoch 
- ako "pravidelná" a fakultatívne aj ako "nepravidelná" služba. Toto rozdelenie vychádza 
z opakovane vyjadrovaných potrieb obyvateľov Karlovej Vsi, ktoré boli zachytené pri 
poskytovaní OS za posledné 3 roky. Klienti žiadali napríklad jednorazové poldenné až 
celodenné sprevádzanie prijímateľa na vyšetrenia, alebo jednorazovo dlhší dohľad než bola 
zmluvne dohodnutá OS v čase, keď si príbuzní, ktorí im bežne poskytovali pomoc a podporu, 
potrebovali vybaviť svoje osobné záležitosti a teda im neboli k dispozícii apod. 
Pri jednotlivých službách sa mierne líšia lehoty, v ktorých musí prijímateľ o takúto 
nepravidelnú službu poskytovateľa záväzne požiadať. Kratšia, t.j. 3 pracovné dni, je pri 
pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa vzhľadom k špecifickosti služby. Pri ostatných dvoch 
službách je lehota 5 pracovných dní. 
Keďže sa predpokladá možnosť, že budú dosiahnuté kapacitné možnosti poskytovateľa 
poskytovať nepravidelnú službu vzhľadom k jej logistickej náročnosti, sú nastavené 
podmienky tvorby poradovníka a postup pri poskytovaní služby. Taktiež je nastavená lehota 
a postup pri zrušení, resp. zmene záväznej žiadosti prijímateľa. Poskytovateľovi je daná 
možnosť započítať storno poplatok ak si prijímateľ objedná a nečerpá službu. 
 
Opať, rovnako pri všetkých troch uvedených službách, sa navrhuje, aby mohla byť služba 
poskytovaná jednému klientovi v jednom čase viacerými pracovníkmi s tým, že určenie počtu 
potrebných pracovníkov je vyhradené poskytovateľovi. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo 
vyberať jednotlivých pracovníkov a striedať ich v službe podľa potreby. Táto úprava tiež 
vychádza z niekoľkoročných skúseností pri poskytovaní opatrovateľskej služby v mestskej 
časti. 
 
Pri všetkých troch uvedených službách sú vymenované úkony z prílohy VZN č. 1, ktoré sú 
poskytované podľa miery zapojenia sa prijímateľa buď individuálne ak sa prijímateľ zapája 
do jednotlivých činností alebo ako tzv. hromadné (pre viacerých prijímateľov naraz v čase 
určenom poskytovateľom a prednostne s využitím motorových vozidiel mestskej časti), ak sa 
nezapája alebo ak sú vykonávané v jeho neprítomnosti. 
 
Pri všetkých troch uvedených službách sa pri úkone donáška jedla do domu poskytovaného 
v rámci hromadne poskytovaných úkonov, s účinnosťou od 1.12.2019 pre opatrovateľskú 
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službu, obligatórne budú používať obedáre poskytované poskytovateľom. Navrhovaná úprava 
výrazne zjednoduší logistiku pri rozvoze stravy (zrýchli sa napr. otváranie a zatváranie 
obedárov keďže bude štandardizované, obedáre sa lepšie zmestia do štandardizovaných 
bedničiek apod.), zvýši sa hygienický štandard (obedáre budú poskytovateľom hygienicky 
premývané), jedlo si lepšie udrží požadovanú teplotu (poskytovateľ poskytne termoobedáre, 
zatiaľ čo aktuálne mnohí klienti používajú iba plastové obedáre), jedlo sa bude dať lepšie 
pripraviť na rozvoz (termoobedáre majú 4 nádoby, zatiaľ čo aktuálne klienti používajú aj 
obedáre s 3 nádobami) atď. 
 
K § 15 
V bode 4 je pri opatrovateľskej službe poskytovanej ako odľahčovacia služba časové rozpätie 
služby nastavené na 6:00 - 19:00 hod. preto, aby spĺňalo podmienku vyplývajúcu zo zákona 
o sociálnych službách, že odľahčovacia služba je poskytovaná "...v rozsahu  
najmenej 12 hodín denne." /§ 54, ods. 3 zákona o sociálnych službách/ 
V bode 11 sa určuje časové pásmo medzi 10:30 hod. a 14:00 hod. (obedný čas) a sú 
vymenované úkony, ktoré sú v uvedenom čase poskytované prednostne. Potreba určiť toto 
pásmo a úkony vyplynula zo zvýšeného záujmu klientov o poskytovanie služby v obednom 
čase. 
 
K § 17 
V bode 4 sa stanovuje minimálny počet jedál (dve jedlá) a maximálny počet jedál (ročne 
nesmie na jedného prijímateľa presiahnuť počet 365 jedál). Určujú sa tiež podmienky za 
ktorých môže prijímateľ odobrať viac jedál v jednom dni. Potreba určiť tieto počty a 
podmienky vyplynula z aplikačnej praxe. 
V bode 5 je určené, že sa pri donáške stravy, podobne ako pri opatrovateľskej službe, pomoci 
pri OSoD a službe na PRŽaPŽ, s účinnosťou od 1.12.2019, obligatórne budú používať obedáre 
poskytované poskytovateľom. 
 
K § 18 
V bode 3 sa stanovuje povinnosť pre mestskú časť (oddelenie sociálnych vecí MiÚ) 
vypracovať dokument Koncepcia riadenia a činnosti DC. 
V bode 4 je upravená činnosť seniorklubov - záujmových združení zriadených mestskou 
časťou ako samostatné organizačné jednotky MiÚ bez právnej subjektivity. Ich základnými 
dokumentmi sú stanovy a prevádzkové poriadky a schvaľuje ich starosta mestskej časti ak ich 
schválenie odporučí oddelenie sociálnych vecí a Komisie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú 
vecne príslušné sa vyjadriť k návrhu. 
 
K § 19 
Služba pomoc pri starostlivosti o dieťa je jednou zo šiestich sociálnych služieb, ktoré má 
mestská časť podľa čl. 32, bod 10, písm. e) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, poskytovať alebo 
zabezpečovať ich poskytovanie. Mestská časť doteraz túto službu neposkytovala. Týmto VZN 
sa vytvárajú legislatívne rámce na to, aby ju mohla začať poskytovať. Keďže ide o službu 
podobnú ako je opatrovateľská služba, ktorú mestská časť už poskytuje a ktorá je tiež upravená 
týmto VZN, navrhované znenie tohto paragrafu je obdobné tomu, ktorý upravuje OS. 
V bode 4 je časové rozpätie služby nastavené na 7:00 - 17:00 hod., kedy sa predpokladá 
najväčší záujem o danú službu a zároveň kedy je predpokladaná najväčšia potreba asistencie 
pri maloletých deťoch v rodinách. 
V bode 7 je uvedené, že minimálny jednotlivo poskytovaný časový úsek služby je jedna 
hodina. Keďže nastavenie služby musí spĺňať podmienku vyplývajúcu zo zákona o sociálnych 
službách, že pomoc pri OSD "...sa poskytuje najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní." 
/§ 31, ods. 5 zákona o sociálnych službách/, ak je služba poskytovaná, musí byť vytvorený 
priestor na to, aby mohla byť poskytovaná každý deň v týždni (vrátane víkendov a sviatkov) 
a teda minimálny objem služby je 7 hodín týždenne. 
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K § 20 
Mestská časť doteraz túto službu neposkytovala. Týmto VZN sa vytvárajú legislatívne rámce 
na to, aby ju mohla poskytovať. Keďže ide o službu podobnú ako je opatrovateľská služba, 
ktorú mestská časť už poskytuje a ktorá je tiež upravená týmto VZN, navrhované znenie tohto 
paragrafu je obdobné tomu, ktorý upravuje OS. 
 
K § 21 
Podpora samostatného bývania je nová sociálna služba, ktorú mestská časť doteraz 
neposkytovala ako samostatnú službu. Týmto VZN sa vytvárajú legislatívne rámce na to, aby 
ju mohla poskytovať. 
 
K § 22 
Prepravná služba je ďalšou zo šiestich sociálnych služieb, ktoré má mestská časť podľa čl. 32, 
bod 10, písm. e) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, poskytovať alebo zabezpečovať ich 
poskytovanie. Mestská časť doteraz túto službu neposkytovala. Týmto VZN sa vytvárajú 
základné legislatívne rámce na to, aby ju mohla poskytovať. 
V bode 1 si poskytovateľ, na základe skúseností z doteraz poskytovaných služieb, necháva 
otvorenú možnosť poskytnúť prepavnú službu aj osobám, ktoré nespĺňajú zákonom úzko 
vymedzené podmienky, ale ktoré službu objektívne potrebujú (napr. imobilný klient práve 
prepustený z hospitalizácie kratšej ako 30 dní z nemocnice do domácej starostlivosti bez 
predpísaných pomôcok a vybaveného preukazu ŤZP apod.) 
 
 
K časti 4: 
Vo štvrtej časti VZN sú v § 23 vymenované možnosti, ktorými môžu prijímatelia sociálnych 
služieb platiť poskytovateľovi -mestskej časti- úhradu. A vychádzajúc z praxe, s cieľom znížiť 
počeť ťažko spárovateľných platieb, sa nastavuje povinnosť prijímateľovi uvádzať pri 
úhradách poskytovateľom pridelený variabilný symbol a ak je dohodnutý, tak aj text v správe 
pre prijímateľa. 
 
§ 24 až § 29 nastavujú pre šesť sociálnych služieb (opatrovateľská služba, jedáleň, denné 
centrum, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, služba na podporu zosúľaďovania 
rodinného života a pracovného života a prepravná služba) spôsob výpočtu úhrad, nastavujú 
ich výšku a tam, kde je to potrebné aj špecifikujú spôsob ich platenia.  
 
Opatrovateľská služba a pomoc pri starostlivosti o dieťa sú služby fungujúce na podobnom 
princípe a tak majú väčšinu (ak nie všetky) odsekov upravujúcich úhrady podobných. 
Vysvetlenia a prepočty uvedené pri § 24 - opatrovateľskej službe - je preto možné vztiahnuť 
aj k službe pomoc pri OSD. 
Je to tak aj pri službe zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života - tam je však rozdiel 
v navrhovanej výške úhrady a v tomto prípade nie je zákonom ustanovená ochrana príjmu 
prijímateľa služby. Rozdiely sú explicitne vymenované v samostatnom odseku. 
 
 
K § 24 a čiastočne k § 27 a § 28 
V navrhovanej úprave sa pri opatrovateľskej službe zjednocuje cenník - budú rovnaké ceny 
pre všetkých prijímateľov, nezávisle od ich stupňa odkázanosti. 
Nastavuje sa tiež, že cena za službu už nebude stanovaná ako pevná sadzba, ale že sa bude 
odvíjať od ekonomicky oprávnených nákladov z predchádzajúceho kalendárneho roka - bude 
určená percentom z EON a teda sa bude každoročne upravovať podľa reálnych nákladov 
poskytovateľa. V prípade, že budú náklady poskytovateľa na hodinu služby rásť (najväčšiu 
položku tvoria mzdy a poistné), bude rásť aj cena za službu pre klientov. Ak budú náklady 
poskytovateľa klesať, bude klesať aj cena za službu. 
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Vychádzajúc z § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách, "Prijímateľ sociálnej služby 
uvedenej v § 31 a 34 až 41 je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku dňu jej 
splatnosti podľa svojho príjmu a majetku.", prijímatelia sú povinní poskytovateľovi 
preukazovať výšku svojho príjmu a majetku.  
"Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v § 31 a 
§ 34 až 41 považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, a ak to ich 
povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 
10 000 eur." § 72, ods. 10 zákona o sociálnych službách. Na časť majetku sa neprihliada - 
napr. na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby alebo jeho manžel/-ka, deti a rodičia 
užívajú na trvalé bývanie. 
 
"Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí 
prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom." § 73, 
ods. 1 zákona o sociálnych službách. 
 
Životné minimum sa upravuje vždy k 1.7. bežného kalendárneho roka. K 1. júlu 2018 boli 
ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR č. 196/2018 Z. z.: 
"Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa 
považuje suma alebo úhrn súm: 
    205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
    143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 
    93,61 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa." 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, napríklad že ak prijímateľ opatrovateľskej služby nevlastní 
majetok a žije sám (a nemá ani manžela alebo manželku umiestneného v zariadení sociálnych 
služieb), musí mu po úhrade OS ostať z jeho príjmu minimálne 338,37 Eur mesačne. 
V prípade, že by predpísaná úhrada za opatrovateľskú službu bola vyššia ako táto suma, platí 
že: 
 
"Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu ku dňu jej 
splatnosti, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odsekoch 1 až 5, a to 
v závislosti od druhu a formy sociálnej služby, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak." 
§ 73 ods. 6 zákona o sociálnych službách alebo platí, že "Prijímateľ sociálnej služby je 
povinný platiť len časť úhrady za sociálnu službu ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, 
ak jeho príjem je vyšší, ako sú sumy ustanovené v odsekoch 1 až 5 a jeho výška nepostačuje 
na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu, ak § 72 ods. 8 a 10 až 17 neustanovuje inak. 
Prijímateľ sociálnej služby podľa prvej vety nie je povinný ku dňu splatnosti úhrady za 
sociálnu službu platiť zvyšnú časť úhrady za sociálnu službu." § 73 ods. 8 zákona o sociálnych 
službách 
 
Ďalej platí, že "Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na 
platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj 
iná osoba; odseky 1 až 5 sa nepoužijú. Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť 
s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu." § 73 ods. 11 
zákona o sociálnych službách 
 
A tiež že "Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť 
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti úhrady za sociálnu službu, 
prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, ak sa ich príjem 
spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa sociálnej služby..." § 73 
ods. 12 zákona o sociálnych službách 
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A v prípade, že ani im nevznikne povinnosť platiť, potom platí, že sa daná úhrada stáva 
pohľadávkou poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní. "Ak prijímateľ 
sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť ku dňu splatnosti 
úhrady za sociálnu službu a túto nezaplatenú úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 
nezaplatí ku dňu splatnosti tejto úhrady za tohto prijímateľa sociálnej služby osoba podľa 
odseku 11 ani zaopatrené plnoleté deti alebo rodičia podľa odsekov 12 a 13, nezaplatená 
úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby voči 
tomuto prijímateľovi sociálnej služby; ak je prijímateľ sociálnej služby nezaopatreným 
dieťaťom, pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby je pohľadávkou voči fyzickej osobe, 
ktorá má k tomuto dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Uplatnenie nároku poskytovateľa sociálnej 
služby na pohľadávku podľa prvej vety nemá právne účinky, ak povinná osoba nemá v čase, 
v ktorom poskytovateľ sociálnej služby tento nárok uplatnil, príjem alebo majetok, z ktorého 
možno po použití odsekov 1 až 9 a § 72 a 72a, uspokojiť nárok poskytovateľa sociálnej služby, 
a to aj z časti; to platí aj na pohľadávku, ktorá trvá po zániku právneho vzťahu pri poskytovaní 
sociálnej služby, z ktorého táto pohľadávka vznikla." § 73 ods. 12 zákona o sociálnych 
službách 
 
 
V nasledujúcej tabuľke (tab. 1) je spracovaný prehľad výpočtu priemerných mesačných úhrad 
(na 21 dní/mesiac) prijímateľa OS v závislosti od použitého násobku EON za rok 2018 a počtu 
zazmluvnených hodín/deň. Červenou farbou je vyznačený stĺpec s EON v plnej výške (100%) 
a modrou stĺpec, ktorý sa najviac blíži aktuálne platnému stavu. Zelenou sú označené tie 
stĺpce, ktoré patria k násobku EON uvedenému v texte navrhovaného VZN ako základná 
hodinová sadzba.  
 
Tab. 3 výpočet priemerných mesačných úhrad prijímateľa OS v závislosti od použitého násobku EON za rok 

2018 a počtu zazmluvnených hodín/deň 

 
 
V tabuľke 4 sú ukázané aktuálne pomery úhrady prijímateľa OS a príspevku mestskej časti 
v závislosti od použitého násobku EON za rok 2018 a počtu zazmluvnených hodín/deň. 
 
Tab. 4 pomer mesačných úhrad prijímateľa OS a príspevku mestskej časti v závislosti od použitého násobku 

EON za rok 2018 a počtu zazmluvnených hodín/deň 

 
 
V ďalšej tabuľke (tab. 5) je u vybraných násobkoch EON spracovaný prehľad aký dopad bude 
mať na prijímateľov nový spôsob výpočtu mesačných úhrad za OS v závislosti od použitého 
násobku EON za rok 2018 a počtu zazmluvnených hodín/deň. Fialovou farbou je vyznačený 
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stĺpec s príslušným násobkom EON a oranžovou stĺpec so sumou ktorú každomesačne 
prispieva mestská časť klientom OS. 
 
 
 
Tab. 5 prehľad toho, aký bude mať dopad na prijímateľov nový spôsob výpočtu mesačných úhrad za OS 

v závislosti od použitého násobku EON za rok 2018 a počtu zazmluvnených hodín/deň 

 
 
Cenníky budú tvoriť súčasť Zásad a budú vypracované v lehote určenej týmto VZN 
(do šiestich mesiacov od účinnosti tohto VZN). 
 
Vychádzajúc z poznatkov získaných pri poskytovaní OS v posledných 3 rokov, sa navrhuje 
zmena doterajšieho spôsobu výpočtu úhrad (v prepočte na 21 dní) v predloženom návrhu sa 
úhrada vypočítava podľa skutočného rozsahu poskytnutých úkonov, resp. poskytnutých hodín 
sociálnej služby. Systém tak bude prehľadnejší, jednoduchší a aj spravodlivejší. 
Rovnako, opierajúc sa o dané poznatky, sa navrhuje zjednotenie úhrad pri úkone donáška jedla 
do domu. V prípade, že bude prijímateľovi poskytovaný úkon donáška jedla do domu od 
zazmluvneného dodávateľa mestskej časti, bude prijímateľ uhrádzať aj platbu za stravu 
poskytovateľovi opatrovateľskej služby (mestskej časti), t.j. bude všetko platiť naraz. Úhrada 
bude preddavková, so vzájomným vysporiadaním pohľadávok pri ukončovaní služby. 
Doterajší spôsob, kedy klienti platili zvlášť jedálni a zvlášť poskytovateľovi OS, spôsoboval 
opakovane problematické situácie a nejasnosti. Očakávame, že navrhovaný spôsob úhrady 
sprehľadní a zjednoduší. 
 
K § 25 
Podobne ako pri opatrovateľskej službe, aj pri službe jedáleň sa nastavuje, že cena za službu 
už nebude stanovaná ako pevná sadzba, ale že sa bude odvíjať od ekonomicky oprávnených 
nákladov z predchádzajúceho kalendárneho roka - bude určená percentom z EON a teda sa 
bude každoročne upravovať podľa reálnych nákladov poskytovateľa. V prípade, že budú 
náklady poskytovateľa na službu rásť, bude rásť aj cena za službu pre klientov. Ak budú 
náklady poskytovateľa klesať, bude klesať aj cena za službu. 
Červenou farbou je vyznačený stĺpec s EON v plnej výške (100%) a modrou stĺpec, ktorý sa 
najviac blíži aktuálne platnému stavu. Zelenou sú označené tie stĺpce, ktoré patria k násobku 
EON uvedenému v texte navrhovaného VZN ako základná jednotková sadzba. 
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Tab. 6 výpočet priemerných mesačných úhrad (21 dní) prijímateľa OS v závislosti od použitého násobku EON 

za rok 2018 

 
 
Cenníky budú tvoriť súčasť Zásad a budú vypracované v lehote určenej týmto VZN 
(do šiestich mesiacov od účinnosti tohto VZN). 
 
Rovnako, ako pri úkone opatrovateľskej služby donáška jedla do domu, aj v tomto prípade sa 
navrhuje zjednotenie úhrad pri terénnej forme služby jedáleň - donáška stravy. V prípade, že 
je prijímateľovi poskytovaná táto služba, strava je vždy od zazmluvneného dodávateľa 
mestskej časti a prijímateľ bude uhrádzať aj platbu za stravu poskytovateľovi sociálnej služby 
(mestskej časti), t.j. bude všetko platiť naraz. Úhrada bude preddavková, so vzájomným 
vysporiadaním pohľadávok pri ukončovaní služby. Doterajší spôsob, kedy klienti platili zvlášť 
jedálni a zvlášť poskytovateľovi OS, spôsoboval opakovane problematické situácie a 
nejasnosti. Očakávame, že navrhovaný spôsob úhrady sprehľadní a zjednoduší. 
 
K § 28 
Červenou farbou je vyznačený stĺpec s EON v plnej výške (100%) a zelenou stĺpec, ktorý patrí 
k násobku EON uvedenému v texte navrhovaného VZN ako základná hodinová sadzba. 
 
Tab. 7 výpočet priemerných mesačných úhrad prijímateľa v závislosti od použitého násobku EON za rok 2018 

a počtu zazmluvnených hodín/deň 

 
 
K § 29 
Cenníky budú tvoriť súčasť Zásad a budú vypracované v lehote určenej týmto VZN 
(do šiestich mesiacov od účinnosti tohto VZN). 
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K časti 5: 
Predložené VZN prepája zákonom stanovenú možnosť vytvárať partnerstvá v prospech 
komunity, prijímateľov, poskytovateľov služieb a rôznymi inštitúciami s princípmi a 
filozofiou, ktoré chce mestská časť uplatňovať pri nastavovaní sociálnej politiky na svojom 
území. 
 
K časti 6: 
Nastavenie zmeny úhrad k 1. júlu daného roka je z praktického hľadiska nevyhnutné. 
Poskytovateľ je na základe § 72 ods. 20 zákona o sociálnych službách povinný zverejniť 
priemerné EON za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do konca februára príslušného 
rozpočtového roka a priemerné EON za predchádzajúci rozpočtový rok v štruktúre podľa 
odseku 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka. Až následne, po 
zverejnení, je možné urobiť výpočet pre jednotlivé sociálne služby na ďalšie obdobie a urobiť 
všetky zmeny, ktoré sú naviazané na uvedené údaje (zmeny cenníkov, dodatky k zmluvám pre 
všetkých prijímateľov sociálnych služieb apod.). 
Princípy a filozofia, ktorými sa mestská časť riadi ako poskytovateľ sociálnej služby, a najmä 
dôsledky, ktoré môžu plynúť z uplatňovania daných princípov a filozofie v praxi, vytvárajú 
nutnosť jasne pomenovať, že poskytovateľ (mestská časť) si vyhradzuje právo na personálne, 
dátumové a časové zmeny pri poskytovaní sociálnej služby. Uvedené princípy a filozofiu 
mestská časť uplatňuje aj pri výbere dodávateľov spolupodieľajúcich sa na poskytovaní 
sociálnych služieb. 
Mestská časť dôsledne dbá na ochranu osobných údajov - tak ako je upravená zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 
K časti 7: 
V prechodných ustanoveniach sa nastavujú podmienky pre aktuálnych prijímateľov 
sociálnych služieb, najmä pre tých, ktorí majú záujem o podpornú sociálnu službu jedáleň a 
ktorí majú dohodnutý úkon donáška jedla do domu. 
Taktiež sa nastavuje spôsob nakladania so žiadosťami o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 
nadobudnutia účinnosti predkladaného VZN, spôsob uzatvárania nových zmlúv v zmysle 
VZN a platnosť zmlúv uzavretých pred účinnosťou predkladaného VZN. 
 
V záverečných ustanoveniach je určená šesť mesačná lehota od účinnosti predkladaného 
VZN, v ktorej musí mestská časť vypracovať Zásady poskytovania sociálnych služieb 
uvedené v prvej časti VZN. 
 
Účinnosť VZN ako celku sa navrhuje od 1. júla 2019. Nový spôsob výpočtu úhrady pre 
opatrovateľskú službu je vo VZN navrhnutý s účinnosťou od 1. septembra 2019. Časti VZN 
upravujúce prepravnú službu od 1. októbra 2019. Časti VZN upravujúce sociálne služby 
pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a služba na podporu zosúlaďovania rodinného života 
a pracovného života s účinnosťou od 1. januára 2020. 
Posunutú účinnosť majú aj časti VZN týkajúce sa obligatórneho používania obedárov 
dodaných poskytovateľom služby pri opatrovateľskej službe a pri službe jedáleň v terénnej 
forme od 1. decembra 2019. 
Tieto posuny utvárajú dostatočný časový priestor na prispôsobenie sa novým právnym 
podmienkam, a to najmä odkladom uplatňovania novo ustanovených povinností. Zároveň 
vytvárajú ucelené obdobia pre výpočet úhrad. 
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Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej zo dňa 09.04.2019: 
Komisia prerokovala návrh VZN a odporúča jeho prerokovanie v plnom znení v miestnej rade 
a v miestnom zastupiteľstve. Komisia sa zhodla, že takéto znenie je v záujme zrozumiteľnosti 
a ústretovosti voči občanom, prijímateľom sociálnych služieb.  
Hlasovanie - prítomní: 5   za: 5  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej zo dňa 04.06.2019: 
Komisia bola oboznámená s úpravami a berie na vedomie aktualizáciu VZN o sociálnych 
službách a navrhuje VZN o sociálnych službách schváliť.  
Hlasovanie - prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržal sa: 0 
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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 

 
č.         /2019 

zo dňa 25. júna 2019 
 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a 
úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva 
 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v zmysle ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a 
o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj v súlade s čl. 32 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Prvá časť 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 01  
Predmet úpravy 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“): 

a) upravuje podrobnosti vykonávania posudkovej činnosti v Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) - posudzovania odkázanosti 
fyzických osôb na sociálne služby, 

b) definuje druh, formu a rozsah sociálnych služieb poskytovaných 
a zabezpečovaných mestskou časťou, 

c) definuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti, alebo súbory týchto činností, ktoré 
mestská časť vykonáva, zabezpečuje alebo na ktorých vykonávanie utvára 
podmienky, 

d) upravuje podrobnosti vykonávania, zabezpečovania alebo utvárania podmienok 
odborných, obslužných a ďalších činností, 

e) upravuje podrobnosti poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb mestskou 
časťou, 

f) určuje spôsob financovania sociálnych služieb a spôsob výpočtu úhrady za 
sociálne služby a za odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ustanovuje výšku úhrad 
a spôsob ich platenia, a 

g) bližšie určuje podmienky pri vytváraní partnerstva. 

2. Mestská časť za účelom presnejšej právnej úpravy a za účelom efektívneho a 
prehľadného poskytovania sociálnych služieb vypracuje Zásady a Smernice. Súčasťou 
zásad sú najmä popisy postupov, formuláre žiadostí, vzory tlačív a cenníky. Zásady a 
smernice určuje v súlade s týmto VZN a príslušnými právnymi predpismi starosta 
mestskej časti. 
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§ 02  
Všeobecné ustanovenia 

1. Mestská časť pri vytváraní svojej sociálnej politiky, ktorej aplikáciou je aj toto VZN, 
vychádza z platných strategických dokumentov mestskej časti, najmä z Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR”) a Komunitného plánu 
sociálnych služieb (ďalej len „KPSS”), ktoré stavajú na legislatíve upravujúcej 
sociálnu politiku Slovenskej republiky (ďalej len „SR”) a Európskej únie, na 
súvisiacich národných a medzinárodných dokumentoch ratifikovaných SR a tiež na 
mestských a samosprávnych dokumentoch upravujúcich sociálnu oblasť, 
a zohľadňujúc aktuálne potreby mestskej časti, 
posilňovaním vzájomnosti vytvára synergický efekt medzi jednotlivými prvkami 
systému sociálnej politiky mestskej časti, 
čím zabezpečuje maximalizáciu účinnosti jednotlivých opatrení. 

2. Mestská časť pri nastavovaní sociálnej politiky a poskytovaní sociálnych služieb kladie 
dôraz na kvalitu, etickú zodpovednosť, účelnosť, účinnosť, efektívnosť, hospodárnosť1, 
dlhodobú udržateľnosť a podporuje a vytvára priestor na inovatívne riešenia. 

3. Všetci aktéri podieľajúci sa na uvádzaní tohto VZN do praxe, najmä sociálni pracovníci 
a sociálni asistenti, sú povinní dodržiavať Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta 
sociálnej práce SR vydávaný Slovenskou komorou sociálnych pracovníkov a asistentov 
sociálnej práce na základe § 15 ods. 1 písm. e) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci 
a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí 
a rodiny. 

§ 03  
Vymedzenie základných pojmov 

1. Poskytovateľom sociálnej služby je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves (ďalej len 
„poskytovateľ“). Sociálnu službu poskytuje alebo zabezpečuje prostredníctvom 
Oddelenia sociálnych vecí (ďalej len „OSV“) Miestneho úradu mestskej časti (ďalej len 
„MiÚ“). 

2. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba (ďalej len „FO“), ktorej sa poskytuje 
sociálna služba (ďalej len „prijímateľ“). 

Druhá časť 
POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI FYZICKÝCH OSÔB NA SOCIÁLNU SLUŽBU 

§ 04  
Posudková činnosť 

1. Mestská časť vykonáva posudkovú činnosť pre FO s trvalým pobytom v mestskej časti. 
Prostredníctvom OSV MiÚ posudzuje odkázanosť FO s ťažkým zdravotným 
postihnutím 2  (ďalej len „ŤZP“) alebo FO s nepriaznivým zdravotným stavom 3  na 
sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom 
stacionári a na domácu opatrovateľskú službu (ďalej len „opatrovateľská služba“ alebo 
„OS“). 

                                                
1 § 2 písm. l)-o), Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
2 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
3 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
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2. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mestskú časť ako správny orgán starosta 
mestskej časti4. 

Tretia časť 
SOCIÁLNE SLUŽBY A ČINNOSTI, 

KTORÉ MESTSKÁ ČASŤ POSKYTUJE, VYKONÁVA, ZABEZPEČUJE 
ALEBO NA KTORÝCH VYKONÁVANIE UTVÁRA PODMIENKY 

§ 05  
Druh, forma a rozsah sociálnych služieb 

1. Poskytovateľ poskytuje alebo zabezpečuje domácu opatrovateľskú službu v zmysle § 41 
zákona o sociálnych službách, ako sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku. OS má terénnu formu a je poskytovaná na neurčitý čas. 

2. Poskytovateľ poskytuje alebo zabezpečuje odľahčovaciu službu v zmysle § 54 zákona 
o sociálnych službách ako podpornú službu terénnou formou prostredníctvom 
opatrovateľskej služby, a zabezpečuje ju ambulantnou formou v dennom stacionári alebo 
pobytovou formou v pobytovom zariadení. Služba je poskytovaná na určitý čas. 

3. Poskytovateľ poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v jedálni v zmysle § 58 
zákona o sociálnych službách ako podpornú službu ambulantou a terénnou formou 
a služba je poskytovaná na neurčitý čas. 

4. Poskytovateľ poskytuje sociálnu službu v dennom centre (ďalej len „DC“) v zmysle § 56 
zákona o sociálnych službách ako podpornú službu ambulantou formou a služba je 
poskytovaná na neurčitý čas. 

5. Poskytovateľ môže poskytovať alebo zabezpečovať sociálnu službu pomoc pri osobnej 
starostlivosti o dieťa (ďalej len „pomoc pri OSoD“) v zmysle § 31 zákona o sociálnych 
službách ako sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi terénnou formou a služba sa 
poskytuje na určitý čas. 

6. Poskytovateľ môže poskytovať alebo zabezpečovať sociálnu službu na podporu 
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (ďalej len „služba na PZRŽaPŽ“) 
v zmysle § 32a zákona o sociálnych službách ako sociálnu službu na podporu rodiny 
s deťmi terénnou formou a služba sa poskytuje na určitý čas. 

7. Poskytovateľ môže poskytovať alebo zabezpečovať sociálnu službu podpora 
samostatného bývania (ďalej len „PSB“) v zmysle § 57 zákona o sociálnych službách ako 
podpornú sociálnu službu terénnou formou a služba sa poskytuje na neurčitý čas. 

8. Poskytovateľ môže poskytovať alebo zabezpečovať prepravnú službu v zmysle § 42 
zákona o sociálnych službách, ako sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ŤZP, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku. Prepravná služba má terénnu formu a poskytuje sa na určitý čas. 

9. Mestská časť môže poskytovať alebo zabezpečovať prostredníctvom iných 
poskytovateľov sociálnych služieb aj ďalšie sociálne služby podľa aktuálnych potrieb 
mestskej časti. 

                                                
4 v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
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§ 06  
Odborné, obslužné a ďalšie činnosti 

1. Poskytovateľ vykonáva odborné činnosti: 
a) základné sociálne poradenstvo, 
b) pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa 

prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách, 

2. Poskytovateľ može vykonávať aj odborné činnosti: 
a)  špecializované sociálne poradenstvo, 
b) sociálna rehabilitácia, 
c) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
d) bežné úkony starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona 

o sociálnych službách, 
e) výchova, a 
f) pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a 

zo školského zariadenia. 
g) pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri 

organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, 
podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a 
podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného 
bývania, 

h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, a 
i) preventívna aktivita. 

3. Poskytovateľ vykonáva alebo zabezpečuje obslužnú činnosť stravovanie. 

4. Poskytovateľ v rámci ďalších činností: 
a) donáša stravu alebo zabezpečuje jej donášanie, 
b) utvára podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín, a 
c) utvára podmienky na záujmovú činnosť a zabezpečuje záujmovú činnosť. 

5. Poskytovateľ v rámci ďalších činností môže aj: 
a) požičiavať pomôcky, 
b) utvárať podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
c) utvárať podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
d) poskytovať osobné vybavenie a nevyhnutné ošatenie a obuv, a 
e) poskytovať alebo zabezpečovať prepravu. 

6. Mestská časť môže poskytovať sama alebo zabezpečovať prostredníctvom iných 
poskytovateľov sociálnych služieb aj ďalšie odborné, obslužné a ďalšie činnosti podľa 
aktuálnych potrieb mestskej časti. 

7. Mestská časť môže tiež vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na 
vykonávanie iných činností, ktoré neupravuje zákon o sociálnych službách, ktoré zvyšujú 
kvalitu sociálnej služby. Pre účely tohto VZN sú pomenované ako doplnkové. 

§ 07  
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

1. Poskytovateľ je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby pri 
poskytovaní OS, pomoci pri OSoD a službe na PZRŽaPŽ, a taktiež pri poskytovaní 
pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností a pri požičiavaní pomôcok. 

2. Poskytovateľ uzatvára písomnú zmluvu aj pri poskytovaní podpornej sociálnej služby 
jedáleň a môže uzatvoriť písomnú zmluvu aj pri poskytovaní ďalšej činnosti utváranie 
podmienok na výdaj stravy a pri poskytovaní prepravnej služby. 
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§ 08  
Špecializované sociálne poradenstvo 

1. Poskytovateľ môže poskytovať špecializované sociálne poradenstvo ako odbornú 
činnosť v rámci OS, odľahčovacej služby, pomoci pri OSoD a v rámci podporných 
služieb DC, jedáleň a podpora samostatného bývania. 

2. Mestská časť vytvára partnerstvá a spolupracuje s verejnými aj neverejnými 
poskytovateľmi sociálnych služieb pri zabezpečovaní sociálneho poradenstva pre FO 
v nepriaznivej sociálnej situácii. 

§ 09  
Sociálna rehabilitácia 

1. Poskytovateľ túto odbornú činnosť môže vykonávať v rámci OS, odľahčovacej služby, 
pomoci pri OSoD, služby na PZRŽaPŽ a v rámci podporných služieb DC, jedáleň a 
podpora samostatného bývania. 

§ 10  
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 

1. Poskytovateľ túto odbornú činnosť môže vykonávať v rámci OS, odľahčovacej služby, 
pomoci pri OSoD, služby na PZRŽaPŽ a v rámci podporných služieb DC, jedáleň a 
podpora samostatného bývania. 

§ 11  
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností 

1. Poskytovateľ môže vykonávať odbornú činnosť pomoc pri výkone opatrovníckych práv 
a povinností v rámci OS, odľahčovacej služby, pomoci pri OSoD, a v rámci podporných 
služieb DC, jedáleň a podpora samostatného bývania. 

§ 12  
Preventívna aktivita 

1. Poskytovateľ túto odbornú činnosť môže vykonávať v rámci OS, odľahčovacej služby, 
pomoci pri OSoD, službe na PZRŽaPŽ a v rámci podporných služieb DC, jedáleň a 
podpora samostatného bývania. 

§ 13  
Utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín 

1. Poskytovateľ túto ďalšiu činnosť môže vykonávať v rámci podporných služieb DC 
a jedáleň. 

2. Mestská časť môže zabezpečovať výdaj stravy u zmluvných dodávateľov a v určenej 
jedálni formou odoberania jedál v obedároch alebo jednorazových termoobaloch. 

3. Ak je zmluvným dodávateľom školská jedáleň, odoberať stravu je možné iba počas dní 
školského vyučovania a stravou sa myslí iba obed. 

4. Prijímateľ musí o poskytovanie služby poskytovateľa vopred písomne požiadať. 

5. Prijímateľ musí mať s poskytovateľom zmluvne dohodnutý počet odoberaných jedál 
týždenne. Počet jedál je spravidla päť, minimálne však dve. Prijímateľ má v rámci 
poskytovanej sociálnej služby oprávnenie odoberať najviac jedno jedlo denne, podľa 
počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. Odobrať väčší počet jedál v jednom dni je 
možné iba ak ide o jedlá od výroby určené na neskoršiu konzumáciu s dlhšou dobou 
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spotreby v súvislosti s víkendovými dňami, štátnymi sviatkami alebo počas dní, keď je 
pozastavená prevádzka u zmluvného dodávateľa, u ktorého sa prijímateľ bežne stravuje. 
Jednorazovo nesmie prijímateľ odobrať viac ako šesť jedál. Počet ročne odobratých jedál 
na jedného prijímateľa nesmie presiahnuť počet 365 jedál. 

§ 14  
Požičiavanie pomôcok 

1. Poskytovateľ požičiava pomôcky najmä FO s ŤZP a FO s nepriaznivým zdravotným 
stavom odkázaným na pomôcku. 

2. Prijímateľ musí o poskytovanie služby poskytovateľa písomne požiadať. 

3. Ak sa naplnia kapacitné možnosti poskytovateľa, postupuje sa pri požičiavaní pomôcky 
podľa miery odkázanosti prijímateľa na pomôcku a poradia v akom prijímatelia 
o pomôcku písomne požiadali. 

4. Poskytovateľ túto ďalšiu činnosť môže vykonávať v rámci OS, odľahčovacej služby, 
pomoci pri OSoD,  a v rámci podporných služieb DC, jedáleň a podpora samostatného 
bývania. 

§ 15  
Opatrovateľská služba 

1. Priebeh konania vo veci poskytovania OS aj samotný výkon OS komplexne zabezpečuje 
oddelenie sociálnych vecí MiÚ. Vedie celú spisovú agendu a všetky potrebné evidencie. 

2. FO je povinná podať písomnú žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby. 

3. OS sa poskytuje FO spravidla na území mestskej časti, zvyčajne v mieste trvalého alebo 
prechodného pobytu FO. Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, po vzájomnej dohode, 
možno dohodnúť aj odlišné miesto poskytovania služby. 

4. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch, zvyčajne v čase medzi 7:00 hod. a 17:00 hod. 
V prípade, že je OS poskytovaná ako odľahčovacia služba podľa § 16 tohto VZN, môže 
byť služba poskytovaná v pracovných dňoch v čase medzi 6:00 hod. a 19:00 hod. 
Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, po vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj 
odlišný čas opatrovania od štandardného času. 

5. Zoznam úkonov poskytovaných OS tvorí Príloha č. 01 tohto VZN. V uvedenej prílohe je 
určené minimálne a maximálne možné trvanie jednotlivých úkonov. Úkony môžu byť 
počas dňa poskytované opakovane. 

6. Služba sa poskytuje ako pravidelná služba, ktorá prebieha vo vopred písomne 
dohodnutých časoch a dňoch v súlade s ods. 4 tohto článku. Poskytovateľ sa môže 
s prijímateľom pravidelnej služby dohodnúť na poskytovaní služieb mimo rámca 
dohodnutých časov a úkonov. Za takto poskytovanú nepravidelnú službu sa považuje 
najmä poskytovanie úkonu sprievod (základné sociálne aktivity) alebo úkonu dohľad, 
ktorých časový objem presahuje dohodnutý denný objem pravidelnej služby. 

7. Pravidelná OS sa poskytuje v nadväznosti na stupeň odkázanosti FO uvedený 
v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, v objeme minimálne 2,5 hodiny 
týždenne. Minimálny jednotlivo poskytovaný časový úsek služby je 1 hodina (60 minút). 
Rozsah úkonov sebaobsluhy, základných sociálnych aktivít, dohľad a úkony 
starostlivosti o domácnosť je po prvej poskytnutej hodine možné navyšovať vždy 
o 0,5 hod. (30 minút). 

8. Úkony donáška jedla do domu, nákup liekov, nákup potravín a iného drobného 
spotrebného tovaru, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti (napr. úhrada 
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šekov a platieb, vyzdvihnutie zásielky z pošty) a pranie a žehlenie, ak sú vykonávané iba 
opatrovateľom v neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby alebo bez aktívnej účasti 
prijímateľa sociálnej služby na danej činnosti, sú prednostne zabezpečované hromadne 
teda pre viacerých prijímateľov naraz (ďalej len „hromadne poskytované úkony“). 
V zmysle § 02 ods. 2 tohto VZN sa pri ich poskytovaní využívajú najmä motorové 
vozidlá mestskej časti vyhradené na tento účel. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určenia 
času poskytovania týchto úkonov. 

9. Ak sa prijímateľ sociálnej služby aktívne zúčastňuje a spolupodieľa na činnosti pri 
poskytovaní úkonov uvedených v bode 8 tohto paragrafu, prípadne ak činnosti vykonáva 
úplne sám a opatrovateľ pri nich len poskytuje dohľad, úkony sú vykonávané ako činnosti 
s prvkami sociálnej rehabilitácie v záujme udržiavania schopností, zručností a návykov 
prijímateľa OS, jeho aktivizácie a podporovania jeho identity, slobodného a nezávislého 
života a sú prednostne zabezpečované pre prijímateľa individuálne. 

10. Donáška jedla do domu sa pri hromadne poskytovaných úkonoch poskytuje výhradne 
v obedároch zapožičaných prijímateľovi od poskytovateľa alebo v jednorazových 
termoobaloch poskytnutých dodávateľom stravy. Za zapožičanie obedárov a za každý 
poskytnutý jednorazový termoobal je prijímateľovi vypočítaná úhrada podľa cenníka. 

11. V časovom pásme medzi 10:30 hod. a 14:00 hod. sú prednostne poskytované tieto úkony: 
a) stravovanie a dodržiavanie pitného režimu: porciovanie stravy, obsluha (prinesenie 

stravy a nápoja na dosah klienta), kŕmenie a pomoc pri pití, 
b) donáška jedla do domu, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, umytie riadu, 
c) dodržiavanie liečebného režimu: kontrola glykémie glukomerom, podávanie 

liekov, aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu),  
d) ostatné sebaobslužné úkony s výnimkou hygieny podľa poradia: vyprázdňovanie 

močového mechúra a hrubého čreva; obliekanie, vyzliekanie a mobilita, motorika, 
e) a dohľad v určenom čase. 

12. Nepravidelne poskytovaná OS sa tiež poskytuje v nadväznosti na stupeň odkázanosti FO 
uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Vzhľadom na logistickú 
náročnosť nepravidelnej OS je jej poskytovanie limitované personálnymi kapacitami 
a časovými možnosťami poskytovateľa OS a preto musí byť vopred plánované 
(dohodnuté). Pri poskytovaní OS v tomto režime, sú uprednostňovaní prijímatelia, ktorí 
sú na ňu nevyhnutne odkázaní. Odkázanosť musí byť uvedená v sociálnom posudku 
alebo byť jednoznačná. 

13. Prijímateľ OS musí o poskytnutie nepravidelnej OS požiadať koordinátora OS - 
pracovníka oddelenia sociálnych vecí MiÚ preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-
mailom) minimálne päť pracovných dní vopred. Žiadosť je záväzná a po potvrdení jej 
prijatia poskytovateľom, môže byť prijímateľom OS zrušená alebo zmenená najneskôr 
24 (dvadsaťštyri) hodín pred plánovaným čerpaním OS. V prípade, že prijímateľ OS 
službu zruší neskoro alebo ju bude čerpať iba čiastočne, najmä ak sa situácia bude 
opakovať, môže mu byť započítaný storno poplatok až do výšky 
100% (jednosto percent) EON objednanej a nevyčerpanej služby, tento predstavuje 
náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s oneskoreným zrušením služby. 

14. Ak sa naplnia kapacitné možnosti poskytovateľa poskytnúť nepravidelnú OS v určitom 
termíne a čase, postupuje sa pri poskytovaní OS podľa poradia v akom prijímatelia 
o nepravidelnú OS na daný termín a čas požiadali a podľa miery odkázanosti prijímateľa 
na nepravidelnú OS. 

15. Poskytovanie OS pre viacerých občanov, žijúcich v spoločnej domácnosti, sa upraví 
v zmluve o poskytovaní sociálnej služby po zohľadnení ich individuálnych potrieb. 

16. V odôvodnených prípadoch môže byť v jednom čase poskytovaná OS jednému klientovi 
viacerými opatrovateľmi. 
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17. Poskytovateľ sociálnej služby si vyhradzuje právo stanovenia potrebného počtu 
opatrovateľov, aj výberu opatrovateľov k opatrovanému občanovi a to z dôvodu zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) zamestnancov OS a zároveň 
s prihliadnutím na individuálne potreby klientov. Poskytovateľ tiež môže opatrovateľov 
u jedného opatrovaného občana striedať podľa potreby tak, aby bol efektívne využívaný 
pracovný fond opatrovateľov, zároveň boli splnené povinnosti zamestnávateľa voči 
zamestnancom (napr. prestávky v práci, odpočinok), a tiež vytvorené podmienky na to, 
aby si mohol zamestnanec udržiavať a zvyšovať kvalifikáciu a pod. v zmysle § 02 tohto 
VZN. 

18. Poskytovateľ v rámci OS môže poskytovať aj sociálne poradenstvo, pomoc pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri 
výkone opatrovníckych práv a povinností, môže vykonávať preventívne aktivity, môže 
požičiavať pomôcky, poskytovať prepravu, osobné vybavenie, nevyhnutné ošatenie a 
obuv, a môže aj poskytovať pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoci pri hospodárení 
s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a 
pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie 
krízových situácií a podporu spoločensky primeraného správania v rámci podpory 
samostatného bývania. 

§ 16  
Odľahčovacia služba 

1. Mestská časť zabezpečuje odľahčovaciu službu v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy alebo v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. FO, ktorej mestská časť zabezpečí 
odľahčovaciu službu je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 
vybraným poskytovateľom sociálnej služby. 

2. Je potrebné, aby prijímateľ dal žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby 
poskytovateľovi najmenej 30 (tridsať) kalendárnych dní pred žiadaným dňom začatia 
poskytovania odľahčovacej služby kvôli uvoľneniu personálnych kapacít OS alebo 
rezervácii miesta v zariadení. Najmä ak má byť služba poskytovaná terénnou formou a 
dlhšie ako dva dni nadväzujúce za sebou alebo ak sú tie dni v rámci jedného kalendárneho 
týždňa. V prípade, že má byť služba poskytovaná pobytovou formou a sú voľné kapacity 
v pobytových zariadeniach, je možné akceptovať aj kratšiu lehotu, než je vyššie uvedená. 

3. Poskytovateľ v rámci odľahčovacej služby môže poskytovať aj sociálne poradenstvo, 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, 
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, môže vykonávať preventívne 
aktivity, môže požičiavať pomôcky, poskytovať prepravu, osobné vybavenie, 
nevyhnutné ošatenie a obuv, a môže aj poskytovať pomoc pri prevádzke domácnosti, 
pomoci pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení 
sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, 
predchádzanie a riešenie krízových situácií a podporu spoločensky primeraného 
správania v rámci podpory samostatného bývania. 

§ 17  
Jedáleň 

1. Priebeh konania vo veci poskytovania podpornej sociálnej služby jedáleň v oboch jej 
formách aj samotný výkon služby komplexne zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí 
MiÚ. Vedie celú spisovú agendu a všetky potrebné evidencie. Pri poskytovaní služby 
spolupracuje so zmluvnými partnermi a dodávateľmi. 

2. Miestom poskytovania ambulantnej formy podpornej sociálnej služby jedáleň je určená 
jedáleň. Miestom poskytovania terénnej formy je katastrálne územie mestskej časti 
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Bratislava-Karlova Ves. Miestom výdaja stravy v zmysle § 13 tohto VZN sú 
prevádzkové priestory zmluvných dodávateľov. 

3. FO je povinná podať písomnú žiadosť o poskytovanie stravovania v jedálni. 

4. Prijímateľ musí mať s poskytovateľom zmluvne dohodnutý počet odoberaných jedál 
týždenne. Počet jedál je spravidla päť, minimálne však dve. Prijímateľ má v rámci 
poskytovanej sociálnej služby oprávnenie odoberať najviac jedno jedlo denne, podľa 
počtu dní v danom kalendárnom mesiaci. Odobrať väčší počet jedál v jednom dni je 
možné iba ak ide o jedlá od výroby určené na neskoršiu konzumáciu s dlhšou dobou 
spotreby v súvislosti s víkendovými dňami, štátnymi sviatkami alebo počas dní keď je 
pozastavená prevádzka u zmluvného dodávateľa, u ktorého sa prijímateľ bežne stravuje 
alebo u ktorého odoberá stravu. Jednorazovo nesmie prijímateľ odobrať viac ako šesť 
jedál. Počet ročne odobratých jedál na jedného prijímateľa nesmie presiahnuť počet 365 
jedál. 

5. Donáška stravy do domácnosti sa poskytuje výhradne v obedároch zapožičaných 
prijímateľovi od poskytovateľa alebo v termoobaloch poskytnutých dodávateľom stravy. 
Za zapožičanie obedárov a za každý poskytnutý termoobal je prijímateľovi vypočítaná 
úhrada podľa cenníka. 

6. FO, ktorá je odkázaná na opatrovanie a opatruje ju domáci opatrovateľ, možno 
poskytovať podpornú sociálnu službu v jedálni. 

7. Poskytovateľ v rámci podpornej sociálnej služby jedáleň môže poskytovať aj sociálne 
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu 
rehabilitáciu, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, môže vykonávať 
preventívne aktivity a môže požičiavať pomôcky. 

§ 18  
Denné centrum 

1. Poskytovateľ môže vykonávať v rámci podpornej sociálnej služby DC aj preventívnu 
aktivitu, môže poskytovať pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, môže 
požičiavať pomôcky a môže aj utvárať podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne 
a šatstva, utvárať podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
poskytovať osobné vybavenie a nevyhnutné ošatenie a obuv. 

2. Miestom poskytovania podpornej sociálnej služby DC je najmä: 
a) zariadenie sociálnych služieb Denné centrum, Lackova 4, Bratislava, 
b) zariadenie sociálnych služieb Denné centrum, Tilgnerova 17, Bratislava, 
c) a iné zariadenie na území mestskej časti, ktoré bolo zriadené v zmysle príslušných 

právnych predpisov. 

3. Metodické riadenie a koordináciu činnosti DC zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí 
MiÚ. Oddelenie vypracováva Koncepciu riadenia a činnosti DC. Koncepcia musí 
vychádzať z platných strategických dokumentov mestskej časti, najmä z Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Komunitného plánu sociálnych služieb a musí byť 
v súlade s Národným programom aktívneho starnutia. 

4. Mestská časť je zriaďovateľom záujmových združení – klubov seniorov (ďalej len „SK“), 
ktoré sú samostatnými organizačnými jednotkami MiÚ bez právnej subjektivity. Činnosť 
a prevádzku SK upravujú ich stanovy a prevádzkové poriadky. Stanovy a prevádzkové 
poriadky schvaľuje starosta mestskej časti ak ich schválenie odporučí oddelenie 
sociálnych vecí a Komisie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú vecne príslušné sa vyjadriť 
k návrhu. Kluby seniorov pôsobia prevažne, ale nielen, v priestoroch DC. 
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5. Po dohode s poskytovateľom a po uzavretí písomnej zmluvy s mestskou časťou môžu 
organizácie a formálne aj neformálne združenia občanov vykonávať v DC všeobecne 
prospešnú 5 , verejno-prospešnú aj vzájomne prospešnú činnosť. Výber zmluvných 
partnerov je robený v súlade s Koncepciou riadenia a činnosti DC v závislosti od 
aktuálnych potrieb a možností v jednotlivých DC a v súlade s § 02  a § 30 tohto VZN. 

§ 19  
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

1. Priebeh konania vo veci poskytovania pomoci pri OSoD aj samotný výkon pomoc pri 
OSoD komplexne zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí MiÚ. Vedie celú spisovú 
agendu a všetky potrebné evidencie. 

2. FO je povinná podať písomnú žiadosť o poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti 
o dieťa. 

3. Pomoc pri OSoD sa poskytuje FO spravidla na území mestskej časti, zvyčajne v mieste 
trvalého alebo prechodného pobytu FO. Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, po 
vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj odlišné miesto poskytovania služby. 

4. Služba sa poskytuje zvyčajne v čase medzi 7:00 hod. a 17:00 hod. Výnimočne, 
v odôvodnených prípadoch, po vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj odlišný čas 
poskytovania služby od štandardného času. 

5. Zoznam úkonov poskytovaných v rámci pomoci pri OSoD tvorí Príloha č. 01 tohto VZN. 
V uvedenej prílohe je určené minimálne a maximálne možné trvanie jednotlivých 
úkonov. Úkony môžu byť počas dňa poskytované opakovane. 

6. Služba môže byť poskytovaná ako pravidelná služba, ktorá prebieha vo vopred písomne 
dohodnutých časoch v súlade s ods. 4 tohto článku. Poskytovateľ sa môže s prijímateľom 
pravidelnej služby dohodnúť na poskytovaní služieb mimo rámca dohodnutých časov a 
úkonov. Za takto poskytovanú nepravidelnú službu sa považuje najmä poskytovanie 
úkonu sprievod (základné sociálne aktivity) alebo úkonu dohľad, ktorých časový objem 
presahuje dohodnutý denný objem pravidelnej služby. 

7. Pravidelná pomoc pri OSoD sa poskytuje v objeme minimálne 7 hodín týždenne. 
Minimálny jednotlivo poskytovaný časový úsek služby je 1 hodina (60 minút). Rozsah 
úkonov je po prvej poskytnutej hodine možné navyšovať vždy o 0,5 hod. (30 minút). 

8. Úkony donáška jedla do domu, nákup liekov, nákup potravín a iného drobného 
spotrebného tovaru, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti (napr. úhrada 
šekov a platieb, vyzdvihnutie zásielky z pošty) a pranie a žehlenie, ak sú vykonávané iba 
pracovníkom v neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby alebo bez aktívnej účasti 
prijímateľa sociálnej služby na danej činnosti, sú prednostne zabezpečované hromadne 
teda pre viacerých prijímateľov naraz (ďalej len „hromadne poskytované úkony“). 
V zmysle § 02 ods. 2 tohto VZN sa pri ich poskytovaní využívajú najmä motorové 
vozidlá mestskej časti vyhradené na tento účel. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určenia 
času poskytovania týchto úkonov. 

9. Ak sa prijímateľ sociálnej služby aktívne zúčastňuje a spolupodieľa na činnosti pri 
poskytovaní úkonov uvedených v bode 8 tohto paragrafu, prípadne ak činnosti vykonáva 
úplne sám a opatrovateľ pri nich len poskytuje dohľad, úkony sú vykonávané ako činnosti 
s prvkami sociálnej rehabilitácie v záujme udržiavania schopností, zručností a návykov 
prijímateľa sociálnej služby, jeho aktivizácie a podporovania jeho identity, slobodného a 
nezávislého života a sú prednostne zabezpečované pre prijímateľa individuálne. 

                                                
5 § 2 ods. 2 Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
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10. Donáška jedla do domu sa pri hromadne poskytovaných úkonoch poskytuje výhradne 
v obedároch zapožičaných prijímateľovi od poskytovateľa alebo v jednorazových 
termoobaloch poskytnutých dodávateľom stravy. Za zapožičanie obedárov a za každý 
poskytnutý jednorazový termoobal je prijímateľovi vypočítaná úhrada podľa cenníka. 

11. Vzhľadom na logistickú náročnosť nepravidelnej pomoci pri OSoD, jej poskytovanie 
musí byť vopred plánované (dohodnuté) a je limitované personálnymi kapacitami 
a časovými možnosťami poskytovateľa pomoci pri OSoD. Pri poskytovaní pomoci pri 
OSoD v tomto režime, sú uprednostňovaní prijímatelia, ktorí sú na ňu nevyhnutne 
odkázaní. Odkázanosť musí byť jednoznačná. 

12. Prijímateľ služby musí o poskytnutie nepravidelnej pomoci pri OSoD požiadať 
koordinátora pomoci pri OSoD - pracovníka oddelenia sociálnych vecí MiÚ 
preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom) minimálne tri pracovné dni 
vopred. Žiadosť je záväzná a môže byť prijímateľom služby zrušená alebo zmenená 
najneskôr 24 (dvadsaťštyri) hodín pred plánovaným čerpaním pomoci pri OSoD. 
V prípade, že prijímateľ službu zruší neskoro alebo ju bude čerpať iba čiastočne, najmä 
ak sa situácia bude opakovať, môže mu byť započítaný storno poplatok až do výšky 
100% (jednosto percent) EON objednanej a nevyčerpanej služby, tento predstavuje 
náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s oneskoreným zrušením služby. 

13. Ak sa naplnia kapacitné možnosti poskytovateľa poskytnúť nepravidelnú pomoc pri 
OSoD v určitom termíne a čase, postupuje sa pri poskytovaní služby podľa poradia 
v akom prijímatelia o nepravidelnú pomoc pri OSoD na daný termín a čas požiadali a 
podľa miery odkázanosti prijímateľa na pomoc pri OSoD. 

14. V odôvodnených prípadoch môže byť v jednom čase poskytovaná pomoc pri OSoD 
jednému prijímateľovi viacerými pracovníkmi. 

15. Poskytovateľ sociálnej služby si vyhradzuje právo stanovenia potrebného počtu 
pracovníkov k prijímateľovi, aj výberu pracovníkov a to z dôvodu zaistenia BOZP 
zamestnancov a zároveň s prihliadnutím na individuálne potreby klientov. Poskytovateľ 
tiež môže pracovníkov u prijímateľa striedať podľa potreby tak, aby bol efektívne 
využívaný pracovný fond pracovníkov, zároveň boli splnené povinnosti zamestnávateľa 
voči zamestnancom ako napr. umožnené prestávky v práci, odpočinok, a tiež vytvorené 
podmienky na to, aby si mohol zamestnanec udržiavať a zvyšovať kvalifikáciu a pod. 
v zmysle § 02 tohto VZN. 

16. Poskytovateľ v rámci pomoci pri OSoD môže poskytovať aj sociálne poradenstvo, 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, 
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, môže vykonávať preventívne 
aktivity, môže požičiavať pomôcky, poskytovať prepravu, osobné vybavenie, 
nevyhnutné ošatenie a obuv, a môže aj poskytovať pomoc pri prevádzke domácnosti, 
pomoci pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení 
sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, 
predchádzanie a riešenie krízových situácií a podporu spoločensky primeraného 
správania v rámci podpory samostatného bývania. 

§ 20  
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

1. Priebeh konania vo veci poskytovania služby na PZRŽaPŽ aj samotný výkon služby na 
PZRŽaPŽ komplexne zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí MiÚ. Vedie celú spisovú 
agendu a všetky potrebné evidencie. 

2. FO je povinná podať písomnú žiadosť o poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania 
rodinného a pracovného života. 
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3. Služba na PZRŽaPŽ sa poskytuje FO spravidla na území mestskej časti, zvyčajne 
v mieste trvalého alebo prechodného pobytu FO. Výnimočne, v odôvodnených 
prípadoch, po vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj odlišné miesto poskytovania 
služby. 

4. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch, zvyčajne v čase medzi 7:00 hod. a 17:00 hod. 
Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, po vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj 
odlišný čas poskytovania služby od štandardného času. 

5. Zoznam úkonov poskytovaných v rámci služby na PZRŽaPŽ tvorí Príloha č. 01 tohto 
VZN. V uvedenej prílohe je určené minimálne a maximálne možné trvanie jednotlivých 
úkonov. Úkony môžu byť počas dňa poskytované opakovane. 

6. Služba môže byť poskytovaná ako pravidelná služba, ktorá prebieha vo vopred písomne 
dohodnutých časoch a dňoch v súlade s ods. 4 tohto článku. Poskytovateľ sa môže 
s prijímateľom pravidelnej služby dohodnúť na poskytovaní služieb mimo rámca 
dohodnutých časov a úkonov. Za takto poskytovanú nepravidelnú službu sa považuje 
najmä poskytovanie úkonu sprievod (základné sociálne aktivity) alebo úkonu dohľad, 
ktorých časový objem presahuje dohodnutý denný objem pravidelnej služby. 

7. Pravidelná služba na PZRŽaPŽ sa poskytuje v objeme minimálne 2,5 hodiny týždenne. 
Minimálny jednotlivo poskytovaný časový úsek služby je 1 hodina (60 minút). Rozsah 
úkonov je po prvej poskytnutej hodine možné navyšovať vždy o 0,5 hod. (30 minút). 

8. Úkony donáška jedla do domu, nákup liekov, nákup potravín a iného drobného 
spotrebného tovaru, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti (napr. úhrada 
šekov a platieb, vyzdvihnutie zásielky z pošty) a pranie a žehlenie, sú prednostne 
zabezpečované hromadne teda pre viacerých prijímateľov naraz (ďalej len „hromadne 
poskytované úkony“). V zmysle § 02 ods. 2 tohto VZN sa pri ich poskytovaní využívajú 
najmä motorové vozidlá mestskej časti vyhradené na tento účel. Poskytovateľ si 
vyhradzuje právo určenia času poskytovania týchto úkonov. 

9. Donáška jedla do domu sa pri hromadne poskytovaných úkonoch poskytuje výhradne 
v obedároch zapožičaných prijímateľovi od poskytovateľa alebo v jednorazových 
termoobaloch poskytnutých dodávateľom stravy. Za zapožičanie obedárov a za každý 
poskytnutý jednorazový termoobal je prijímateľovi vypočítaná úhrada podľa cenníka. 

10. Vzhľadom na logistickú náročnosť nepravidelnej služby na PZRŽaPŽ, jej poskytovanie 
musí byť vopred plánované (dohodnuté) a je limitované personálnymi kapacitami 
a časovými možnosťami poskytovateľa služby na PZRŽaPŽ. Pri poskytovaní služby na 
PZRŽaPŽ v tomto režime, sú uprednostňovaní prijímatelia, ktorí sú na ňu nevyhnutne 
odkázaní. Odkázanosť musí byť jednoznačná. 

11. Prijímateľ služby na PZRŽaPŽ musí o poskytnutie nepravidelnej služby na PZRŽaPŽ 
požiadať koordinátora služby na PZRŽaPŽ - pracovníka oddelenia sociálnych vecí MiÚ 
preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom) minimálne päť pracovných dní 
vopred. Žiadosť je záväzná a môže byť prijímateľom služby na PZRŽaPŽ zrušená alebo 
zmenená najneskôr 24 (dvadsaťštyri) hodín pred plánovaným čerpaním služby na 
PZRŽaPŽ. V prípade, že prijímateľ služby na PZRŽaPŽ službu zruší neskoro alebo ju 
bude čerpať iba čiastočne, najmä ak sa situácia bude opakovať, môže mu byť započítaný 
storno poplatok až do výšky 100% (jednosto percent) EON objednanej a nevyčerpanej 
služby, tento predstavuje náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s oneskoreným 
zrušením služby. 

12. Ak sa naplnia kapacitné možnosti poskytovateľa poskytnúť nepravidelnú služby na 
PZRŽaPŽ v určitom termíne a čase, postupuje sa pri poskytovaní služby na PZRŽaPŽ 
podľa poradia v akom prijímatelia o nepravidelnú službu na PZRŽaPŽ na daný termín 
a čas požiadali. 
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13. V odôvodnených prípadoch môže byť v jednom čase poskytovaná služba na PZRŽaPŽ 
jednému prijímateľovi viacerými pracovníkmi. 

14. Poskytovateľ sociálnej služby si vyhradzuje právo stanovenia potrebného počtu 
pracovníkov k prijímateľovi, aj výberu pracovníkov a to z dôvodu zaistenia BOZP 
zamestnancov a zároveň s prihliadnutím na individuálne potreby klientov. Poskytovateľ 
tiež môže pracovníkov u prijímateľa striedať podľa potreby tak, aby bol efektívne 
využívaný pracovný fond pracovníkov, zároveň boli splnené povinnosti zamestnávateľa 
voči zamestnancom ako napr. umožnené prestávky v práci, odpočinok, a tiež vytvorené 
podmienky na to, aby si mohol zamestnanec udržiavať a zvyšovať kvalifikáciu a pod. 
v zmysle § 02 tohto VZN. 

15. Poskytovateľ v rámci služby na PZRŽaPŽ môže poskytovať aj sociálne poradenstvo, 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, 
pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, môže vykonávať preventívne 
aktivity, môže požičiavať pomôcky, poskytovať prepravu, osobné vybavenie, 
nevyhnutné ošatenie a obuv, a môže aj poskytovať pomoc pri prevádzke domácnosti, 
pomoci pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení 
sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, 
predchádzanie a riešenie krízových situácií a podporu spoločensky primeraného 
správania v rámci podpory samostatného bývania. 

§ 21  
Podpora samostatného  bývania 

1. Oddelenie sociálnych vecí MiÚ vedie k službe PSB celú spisovú agendu a všetky 
potrebné evidencie. 

2. Služba PSB sa poskytuje FO spravidla na území mestskej časti, zvyčajne v mieste 
trvalého alebo prechodného pobytu FO. Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, po 
vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj odlišné miesto poskytovania služby. 

3. Služba sa poskytuje v pracovných dňoch, zvyčajne v čase medzi 7:00 hod. a 17:00 hod. 
Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, po vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj 
odlišný čas poskytovania služby od štandardného času. 

4. Poskytovateľ v rámci služby PSB môže poskytovať aj pomoc pri výkone opatrovníckych 
práv a povinností, môže požičiavať pomôcky, poskytovať prepravu, osobné vybavenie a 
nevyhnutné ošatenie a obuv. 

§ 22  
Prepravná služba  

1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorú môže mestská časť poskytovať oprávneným 
osobám, čo sú najmä FO s ŤZP odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom alebo FO s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 

2. PS sa poskytuje najmä na základe písomnej zmluvy o poskytovaní prepravnej služby 
medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby a následnej písomnej 
objednávky. 

3. Prepravná služba sa môže vo výnimočných prípadoch jednorazovo poskytnúť aj FO ktorá 
nemá uzavretú písomnú zmluvu s poskytovateľom ak zároveň platí, že osobné motorové 
vozidlo určené na prepravnú službu je v danom čase a po celý čas plánovanej prepravy 
voľné (nevykonáva prepravu ani nemá naplánovanú prepravu na základe zmluvy, resp. 
objednávky). 
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Štvrtá časť 
SPÔSOB PLATENIA ÚHRADY A USTANOVENIE VÝŠKY ÚHRAD  

ZA SOCIÁLNE SLUŽBY A ZA ODBORNÉ, OBSLUŽNÉ A ĎALŠIE ČINNOSTI 

§ 23  
Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu 

1. Prijímateľ sociálnej služby alebo osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom sociálnej 
služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu, môže platiť úhradu: 

a) bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, alebo 
b) hotovostným vkladom na účet poskytovateľa v pobočke peňažného ústavu, alebo 
c) poštovým poukazom na účet poskytovateľa, alebo 
d) v hotovosti alebo bankomatovou kartou prostredníctvom platobného terminálu 

umiestneného v Centre služieb občanom MiÚ na Nám. sv. Františka 8 v Bratislave, 
alebo 

e) v hotovosti poverenému pracovníkovi MiÚ. 

2. Prijímateľ je povinný správne uvádzať poskytovateľom pridelený variabilny symbol, a 
ak je dohodnutý, tak aj text v správe pre prijímateľa. 

§ 24  
Opatrovateľská služba 

 - spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia 

1. Opatrovateľská služba má stanovenú základnú hodinovú sadzbu. Ak sú úkony podľa § 15 
ods. 8 tohto VZN, poskytované hromadne, majú stanovenú sadzbu na jednotlivý úkon. 

2. Základná úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby poskytovanej jedným 
opatrovateľom pre prijímateľa sociálnej služby je stanovená ako 0,5-násobok EON za 
predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len "EON"). 

3. Úhrady za hromadne poskytované úkony v zmysle § 15 ods. 8 sú stanovené v cenníku. 

4. Pri úkonoch varenie, umývanie riadu a bežné upratovanie v domácnosti sa základná 
úhrada navyšuje o 0,25-násobok EON, t.j. na 0,75-násobok EON ak sa majú počas dňa 
poskytovať dlhšie ako je minimálna časová dotácia uvedená v Príloha č. 01 tohto VZN a 
navyšuje sa o ďalších 0,25-násobok EON, t.j. na výšku 100% EON ak sa majú počas dňa 
poskytovať dlhšie ako je maximálna uvedená časová dotácia. 

5. Ustanevenie v bode 4 neplatí ak sa prijímateľ sociálnej služby aktívne zúčastňuje a 
spolupodieľa na činnosti pri poskytovaní úkonov uvedených v bode 4 tohto paragrafu, 
prípadne ak činnosti vykonáva úplne sám a opatrovateľ pri nich len poskytuje dohľad. 
Úkony sú vtedy vykonávané ako činnosti s prvkami sociálnej rehabilitácie v záujme 
udržiavania schopností, zručností a návykov prijímateľa OS, jeho identity, aktivizácie 
a podporovania jeho slobodného, nezávislého života. 

6. Ak prijímateľ sociálnej služby odmietne mať hromadne poskytované úkony v zmysle 
§ 15 bod 8 tohto VZN a trvá na individuálnom poskytovaní hromadne poskytovaných 
úkonov, navyšuje sa pri daných úkonoch základná úhrada o 0,25-násobok EON, t.j. na 
0,75-násobok EON a navyšuje sa o ďalších 0,25-násobok EON, t.j. na výšku 100% EON 
ak sa majú počas dňa poskytovať dlhšie ako je maximálna uvedená časová dotácia. 

7. Úhrada za opatrovateľskú službu za mesiac sa určuje podľa skutočného rozsahu 
poskytnutých úkonov, resp. poskytnutých hodín sociálnej služby. 

8. Suma za stravu donášanú v rámci úkonu donáška jedla do domu je celková hodnota 
stravy podľa aktuálnych zmluvne dohodnutých cenníkov dodávateľov. Cenníky sú 
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zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti, v určenej jedálni, prípadne 
na ďalších verejne prístupnych miestach. 

9. Úhrada za odobratú stravu sa určuje na kalendárny mesiac tak, že sa od zmluvne 
dohodnutého počtu jedál a počtu dní počas ktorých bude prijímateľ v danom mesiaci 
odoberať stravu, odpočíta počet včas odhlásených dní stravovania a jedál 
z predchádzajúceho mesiaca. Pri ukončovaní zmluvy o sociálnej službe sa pri poslednej 
úhrade vysporiadajú rozdiely vzniknuté z preddavkovej platby. 

10. Suma za zapožičanie obedára je stanovená v cenníku. Skladá sa z jednorazovej zálohovej 
platby, mesačného paušálu za zapožičanie obedára a sumy za hygienické premývanie 
obedára. Jednorazová záloha je vratná v rámci finančného vysporiadania záväzkov pri 
ukončení zmluvy o poskytovaní OS ak nedošlo k strate alebo poškodeniu obedára 
zo strany prijímateľa. V cenníku je tiež uvedená suma za poskytnutie jednorazového 
termoobalu. 

11. Do úhrady za OS sa za všetky poskytnuté úkony donáška jedla do domu v príslušnom 
kalendárnom mesiaci pripočítava súčet sumy za stravu, sumy za donášku do domácnosti 
a sumy za zapožičanie obedára, resp. sumy za poskytnuté jednorazové termoobaly. 

12. Ak FO požiada o poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 51a zákona o sociálnych 
službách bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, platí úhradu vo výške 100 % 
EON za kalendárny rok predchádzajúci danému roku. 

§ 25  
Jedáleň 

 - spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia 

1. Suma za stravu je celková hodnota stravy podľa aktuálnych zmluvne dohodnutých 
cenníkov dodávateľov. Cenníky sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke 
mestskej časti, v určenej jedálni, v priestoroch dodávateľov stravy, prípadne na ďalších 
verejne prístupnych miestach. 

2. Úhrada za odobratú stravu sa určuje na kalendárny mesiac tak, že sa od zmluvne 
dohodnutého počtu jedál a počtu dní počas ktorých bude prijímateľ v danom mesiaci 
odoberať stravu, odpočíta počet včas odhlásených dní stravovania a jedál 
z predchádzajúceho mesiaca. Pri ukončovaní zmluvy o sociálnej službe sa pri poslednej 
úhrade vysporiadajú rozdiely vzniknuté z preddavkovej platby. 

3. Suma za donášku jedného jedla do domácnosti prijímateľa je 0,6-násobok EON 
prepočítanej na jedno rozvezené jedlo v podpornej sociálnej službe jedáleň. Ak je v rámci 
jednej donášky prijímateľovi donesených viac jedál, cena každého ďalšieho doneseného 
jedla je 0,3-násobok uvedeného EON. 

4. Suma za zapožičanie obedára je stanovená v cenníku. Skladá sa z jednorazovej zálohovej 
platby, mesačného paušálu za zapožičanie obedára a sumy za hygienické premývanie 
obedára. Jednorazová záloha je vratná v rámci finančného vysporiadania záväzkov pri 
ukončení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ak nedošlo k strate alebo poškodeniu 
obedára zo strany prijímateľa. V cenníku je tiež uvedená suma za poskytnutie 
jednorazového termoobalu. 

5. Suma za donášku do domácnosti sa na kalendárny mesiac určuje tak, že sa od zmluvne 
dohodnutého počtu jedál a počtu dní počas ktorých bude prijímateľovi v danom mesiaci 
poskytovaná donáška, odpočíta počet včas odhlásených dní donášky a jedál 
z predchádzajúceho mesiaca. Pri ukončovaní zmluvy o sociálnej službe sa pri poslednej 
úhrade vysporiadajú rozdiely vzniknuté z preddavkovej platby. 
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6. Úhrada za poskytnutie stravovania formou donášky stravy do domácnosti sa určuje na 
kalendárny mesiac a je tvorená súčtom sumy za stravu, sumy za donášku do domácnosti 
a sumy za zapožičanie obedára, resp. sumy za poskytnuté jednorazové termoobaly. 

§ 26  
Denné centrum 

 - spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia 
1. V rámci sociálnej služby DC je možné požadovať od prijímateľov úhradu ak: 

a) trávia počas jedného dňa v priestoroch DC viac ako tri hodiny bez toho, aby sa 
zúčastňovali na organizovanej aktivite, 

b) sa zúčastňujú na organizovanej aktivite realizovanej DC (v zariadení ale aj mimo 
zariadenia), 

c) využívajú priestory kuchyne na prípravu jedla, alebo priestory kúpeľne a toaliet na 
celkový kúpeľ, alebo využívajú pračku a sušičku alebo iné podobné služby DC, 

d) využívajú počítače, tablety, tlačiarne a inú techniku, náradie alebo pomôcky 
vo vlastníctve DC, 

e) znečistia, poškodia alebo inak znehodnotia priestory alebo vybavenie DC alebo 
umožnia svojím konaním alebo nekonaním, aby k takému niečomu došlo, 

f) využívajú iné doplnkové služby, ktoré môže DC zabezpečovať. 

2. Úhrady sa platia spravidla vopred vo forme účastníckeho poplatku, vstupného poplatku, 
poplatku za službu, príspevku na vykrytie nákladov spojených s realizáciu aktivity či 
poskytnutia služby apod. Ak ide o úhradu podľa bodu e) tohto paragrafu, je výška úhrady 
vypočítaná následne v závislosti od výšky reálnych nákladov potrebných na nápravu 
vzniknutej škody. 

3. Úhrada môže byť v odôvodnených prípadoch, najmä pri realizácii verejnosti otvorených 
podujatí, určená vedúcim príslušného referátu MiÚ a to po predchádzajúcom schválení 
vedúcim oddelenia sociálnych vecí MiÚ a to najmä s prihliadnutím na reálne náklady 
takéhoto podujatia. Rovnako môže byť úhrada určená ako dobrovoľná. 

§ 27  
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 - spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia 

1. Sociálna služba pomoc pri OSoD má stanovenú jednotnú hodinovú sadzbu. Ak sú úkony 
podľa § 19 ods. 8 tohto VZN, poskytované hromadne, majú stanovenú sadzbu na 
jednotlivý úkon. 

2. Základná úhrada za jednu hodinu pomoci pri OSoD poskytovanej jedným pracovníkom 
pre prijímateľa sociálnej služby je stanovená na 0,5-násobok EON. Úhrada v roku, 
v ktorom sa začne poskytovať služba prvýkrát je stanovená vo výške 0,5-násobok EON 
OS poskytovanej poskytovateľom. 

3. Pri úkonoch varenie, umývanie riadu a bežné upratovanie v domácnosti sa základná 
úhrada navyšuje o 0,25-násobok EON, t.j. na 0,75-násobok EON ak sa majú počas dňa 
poskytovať dlhšie ako je minimálna časová dotácia uvedená v Príloha č. 01 tohto VZN a 
navyšuje sa o ďalších 0,25-násobok EON, t.j. na výšku 100% EON za kalendárny rok 
predchádzajúci danému roku ak sa majú počas dňa poskytovať dlhšie ako je maximálna 
uvedená časová dotácia. 

4. Ustanevenie v bode 3 neplatí ak sa prijímateľ sociálnej služby aktívne zúčastňuje a 
spolupodieľa na činnosti pri poskytovaní úkonov uvedených v bode 3 tohto paragrafu, 
prípadne ak činnosti vykonáva úplne sám a opatrovateľ pri nich len poskytuje dohľad. 
Úkony sú vtedy vykonávané ako činnosti s prvkami sociálnej rehabilitácie v záujme 
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udržiavania schopností, zručností a návykov prijímateľa pomoci pri OSoD, jeho identity, 
aktivizácie a podporovania jeho slobodného, nezávislého života. 

5. Ak prijímateľ sociálnej služby odmietne mať hromadne poskytované úkony v zmysle 
§ 19 ods. 8 tohto VZN a trvá na individuálnom poskytovaní hromadne poskytovaných 
úkonov, navyšuje sa pri daných úkonoch základná úhrada o 0,25-násobok EON, t.j. na 
0,75-násobok EON za kalendárny rok predchádzajúci danému roku a navyšuje sa 
o ďalších 0,25-násobok EON, t.j. na výšku 100% EON za kalendárny rok predchádzajúci 
danému roku ak sa majú počas dňa poskytovať dlhšie ako je maximálna uvedená časová 
dotácia. 

6. Úhrada za pomoc pri OSoD za mesiac sa určuje podľa skutočného rozsahu poskytnutých 
hodín sociálnej služby v danom kalendárnom mesiaci. 

7. Suma za stravu donášanú v rámci úkonu donáška jedla do domu je celková hodnota 
stravy podľa aktuálnych zmluvne dohodnutých cenníkov dodávateľov. Cenníky sú 
zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti, v určenej jedálni, prípadne 
na ďalších verejne prístupnych miestach. 

8. Úhrada za odobratú stravu sa určuje na kalendárny mesiac tak, že sa od zmluvne 
dohodnutého počtu jedál a počtu dní počas ktorých bude prijímateľ v danom mesiaci 
odoberať stravu, odpočíta počet včas odhlásených dní stravovania a jedál 
z predchádzajúceho mesiaca. Pri ukončovaní zmluvy o sociálnej službe sa pri poslednej 
úhrade vysporiadajú rozdiely vzniknuté z preddavkovej platby. 

9. Suma za zapožičanie obedára je stanovená v cenníku. Skladá sa z jednorazovej zálohovej 
platby, mesačného paušálu za zapožičanie obedára a sumy za hygienické premývanie 
obedára. Jednorazová záloha je vratná v rámci finančného vysporiadania záväzkov pri 
ukončení zmluvy o poskytovaní pomoci pri OSoD ak nedošlo k strate alebo poškodeniu 
obedára zo strany prijímateľa. V cenníku je tiež uvedená suma za poskytnutie 
jednorazového termoobalu. 

10. Do úhrady za pomoc pri OSoD sa za všetky poskytnuté úkony donáška jedla do domu 
v príslušnom kalendárnom mesiaci pripočítava súčet sumy za stravu, sumy za donášku 
do domácnosti a sumy za zapožičanie obedára, resp. sumy za poskytnuté jednorazové 
termoobaly. 

§ 28  
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

 - spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia 
1. Sociálna služba na PZRŽaPŽ má stanovenú jednotnú hodinovú sadzbu. Ak sú úkony 

podľa 0 ods. 8 tohto VZN, poskytované hromadne, majú stanovenú sadzbu na jednotlivý 
úkon. 

2. Základná úhrada za jednu hodinu služby na PZRŽaPŽ poskytovanej jedným 
pracovníkom pre prijímateľa sociálnej služby je stanovená na 0,75-násobok EON za 
predchádzajúci rok. Úhrada v roku, v ktorom sa začne poskytovať služba prvýkrát je 
stanovená vo výške 0,75-násobok EON OS poskytovanej poskytovateľom za kalendárny 
rok predchádzajúci danému roku. 

3. Pri úkonoch varenie, umývanie riadu a bežné upratovanie v domácnosti sa základná 
úhrada navyšuje o 0,25-násobok EON, t.j. na 100% EON za kalendárny rok 
predchádzajúci danému roku ak sa majú počas dňa poskytovať dlhšie ako je minimálna 
časová dotácia uvedená v Príloha č. 01 tohto VZN 

4. Ak prijímateľ sociálnej služby odmietne mať hromadne poskytované úkony v zmysle 0 
ods. 8 tohto VZN a trvá na individuálnom poskytovaní hromadne poskytovaných 
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úkonov, navyšuje sa pri daných úkonoch základná úhrada o 0,25-násobok EON, t.j. na 
100% EON za kalendárny rok predchádzajúci danému roku. 

5. Úhrada za službu na PZRŽaPŽ za mesiac sa určuje podľa skutočného rozsahu 
poskytnutých hodín sociálnej služby v danom kalendárnom mesiaci. 

6. Suma za stravu donášanú v rámci úkonu donáška jedla do domu je celková hodnota 
stravy podľa aktuálnych zmluvne dohodnutých cenníkov dodávateľov. Cenníky sú 
zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti, v určenej jedálni, prípadne 
na ďalších verejne prístupnych miestach. 

7. Úhrada za odobratú stravu sa určuje na kalendárny mesiac tak, že sa od zmluvne 
dohodnutého počtu jedál a počtu dní počas ktorých bude prijímateľ v danom mesiaci 
odoberať stravu, odpočíta počet včas odhlásených dní stravovania a jedál 
z predchádzajúceho mesiaca. Pri ukončovaní zmluvy o sociálnej službe sa pri poslednej 
úhrade vysporiadajú rozdiely vzniknuté z preddavkovej platby. 

8. Suma za zapožičanie obedára je stanovená v cenníku. Skladá sa z jednorazovej zálohovej 
platby, mesačného paušálu za zapožičanie obedára a sumy za hygienické premývanie 
obedára. Jednorazová záloha je vratná v rámci finančného vysporiadania záväzkov pri 
ukončení zmluvy o poskytovaní služby na PZRŽaPŽ ak nedošlo k strate alebo 
poškodeniu obedára zo strany prijímateľa. V cenníku je tiež uvedená suma za poskytnutie 
jednorazového termoobalu. 

9. Do úhrady za službu na PZRŽaPŽ sa za všetky poskytnuté úkony donáška jedla do domu 
v príslušnom kalendárnom mesiaci pripočítava súčet sumy za stravu, sumy za donášku 
do domácnosti a sumy za zapožičanie obedára, resp. sumy za poskytnuté jednorazové 
termoobaly. 

§ 29  
Prepravná služba 

 - spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia 
1. Úhrada za prepravnú službu sa počíta ako súčet úhrady za prepravu a stojné. K úhrade 

môžu byť pripočítané aj ďalšie poplatky. 
2. Úhrada za prepravu je súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet km) a výšky úhrady za 

1 km prepravnej vzdialenosti stanovenej v cenníku. Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa 
počíta z určeného stanoviska prepravnej služby do nástupného miesta určeného klientom 
a následne do cieľového miesta určeného klientom. 

3. Úhrada za stojné je súčin počtu hodín státia zaokrúhlený na celé štvrťhodiny nahor a 
výšky úhrady za hodinu státia/čakania stanovenej v cenníku. Stojné za prvú hodinu od 
začiatku státia/čakania je vo výške stanovenej v cenníku ako minimálna platba za stojné, 
následne sa platí za každú začatú štvrťhodinu. 

4. Ďalším poplatkom je najmä poplatok za 
a) pomoc a asistenciu pri nastupovaní do a vystupovaní z vozidla ak trvá dlhšie ako 

päť minút, 
b) sprevádzanie pri chôdzi po rovine a schodoch, ale aj 
c) očistenie a oprava vozidla alebo vybavenia vozidla, ktorý sa určí vtedy keď 

prijímateľ služby znečistí, poškodí alebo inak znehodnotí vozidlo alebo vybavenie 
vozidla alebo umožní svojím konaním alebo nekonaním, aby k takému niečomu 
došlo. 

5. Prijímateľ je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou platbou v hotovosti v deň 
uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) vodičovi vozidla prepravnej služby na 
základe dokladu, ktorý vystaví vodič po ukončení prepravy. 



 35

6. Ak ide o úhradu podľa bodu 4 písm. c) tohto paragrafu, je výška úhrady vypočítaná 
následne v závislosti od výšky reálnych nákladov potrebných na nápravu vzniknutej 
škody. Vystavený predpis na úhradu je FO zaslaný poštou na adresu trvalého bydliska 
FO. Po uplynutí 18 kalendárnych dní je považovaný za doručený. FO má povinnosť 
predpis na úhradu uhradiť v určenej lehote splatnosti. 

Piata časť 
BLIŽŠIE URČENIE PODMIENOK PRI VYTVÁRANÍ PARTNERSTVA 

§ 30  
Partnerstvo 

1. Mestská časť sa pri definovaní účelu partnerstva a výbere partnerov opiera o § 02 tohto 
VZN. 

Šiesta časť 
SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 31  
Konanie vo veciach sociálnych služieb 

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na personálne, dátumové a časové zmeny pri 
poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 02 tohto VZN. 

§ 32  
Ochrana osobných údajov a povinnosť mlčanlivosti 

1. Zamestnanci mestskej časti sú povinní pri poskytovaní sociálnych služieb zachovávať 
ochranu osobných údajov tak ako je upravená zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

§ 33  
Spoločné ustanovenia 

1. Úhrady všetkých služieb, ktoré sa podľa tohto VZN počítajú z EON, sa upravujú vždy 
k 1. júlu daného roka. 

2. Výber dodávateľov spolupodieľajúcich sa na poskytovaní sociálnych služieb podľa tohto 
VZN, sa uskutočňuje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov a v súlade s postupmi upraveným v interných smerniciach MiÚ. 
Výber sa uskutočňuje aj v súlade s § 02 tohto VZN. 

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, poskytovanie sociálnych služieb 
mestskou časťou sa primerane riadi ustanoveniami zákona. 

Siedma časť 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 34  
Prechodné ustanovenia 

1. Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, žiadosti o poskytovanie alebo 
zabezpečenie sociálnej služby, a žiadosti o zmenu poskytovaných alebo 
zabezpečovaných služieb o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do nadobudnutia 
účinnosti tohto VZN, sa považujú za žiadosti podľa tohto VZN. 
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2. FO s trvalým pobytom v mestskej časti, ktoré do nadobudnutia účinnosti tohto VZN 
využívali možnosť sa stravovať u zazmluvnených poskytovateľov stravovania 
v mestskej časti, a ktoré majú záujem o využívanie možnosti sa stravovať aj po 
nadobudnutí účinnosti tohto VZN, musia do 31.7.2019 písomne na predpísanom tlačive 
vyjadriť svoj nezáväzný záujem o podpornú sociálnu službu jedáleň ambulantnou alebo 
terénnou formou alebo svoj nezáväzný záujem o zabezpečenie obslužnej činnosti 
stravovanie u zazmluvnených partnerov mestskej časti. Záujemci musia následne 
najneskôr do 15.12.2019 písomne požiadať mestskú časť o poskytovanie podpornej 
sociálnej služby jedáleň ambulantnou formou alebo o zabezpečenie obslužnej činnosti 
stravovanie u zazmluvnených partnerov mestskej časti podľa tohto VZN. Ak tak 
neurobia, ich oprávnenie využívať možnosť stravovania zanikne 31.12.2019. 

3. Do nadobudnutia účinnosti § 15 ods. 10, § 17 ods. 5, § 19 ods. 10, 0 ods. 9 tohto VZN 
v časti týkajúcej sa donášky jedla obligatórne v obedároch bude poskytovateľ 
zabezpečovať uvedené sociálne služby v režime ako doposiaľ. 

4. Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorené pred účinnosťou tohto VZN 
zostávajú v platnosti a účinnosti až do uzatvorenia nových zmlúv v zmysle tohto VZN. 
Mestská časť zabezpečí v primeranej lehote prípravu a uzavretie nových zmlúv 
s klientmi. 

§ 35  
Záverečné ustanovenia 

1. Zásady poskytovania sociálnych služieb na ktoré sa toto VZN odvoláva, je mestská časť 
povinná vypracovať najneskôr do šiestich mesiacov od účinnosti tohto VZN. 

2. Zrušuje sa VZN Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb zo dňa 24.5.2012, vrátane jeho zmien a doplnení. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.7.2019. 

4. Ustanovenie § 24 ods. 2 nadobudnú účinnosť dňa 1.9.2019. 

5. Ustanovenia § 22 nadobudnú účinnosť dňa 1.10.2019. 

6. Ustanovenia § 15 ods. 10, § 17 ods. 5, § 19 ods. 10, 0 ods. 9, § 24 ods. 10  a § 25 ods. 4, 
nadobudnú účinnosť dňa 1.12.2019. 

7. Ustanovenia § 15 ods. 8 a § 24 ods. 3 a 6 nadobudnú účinnosť dňa 1.1.2020. 

8. Ustanovenia § 19 a 0 nadobudnú  účinnosť dňa 1.1.2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Dana Čahojová 
starostka 
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PRÍLOHA Č. 01  
ZOZNAM ÚKONOV POSKYTOVANÝCH V RÁMCI OS, 

POMOC PRI OSOD A SLUŽBA NA PODPORU RŽAPŽ 

 
Sebaobslužné úkony 

podľa Časti I. Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. 

a) Hygiena 
1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty 

(holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na 
rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov), 

2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím 
vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom 
kúte). 

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu 
1. porciovanie stravy, 
2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 
3. kŕmenie a pomoc pri pití. 

 c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva 
1. sprievod na toaletu, 
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, 
3. účelná očista po toalete, 
4. sprievod z toalety, 
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše), 
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky). 

 d) Obliekanie, vyzliekanie 
1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb), 
2. obliekanie, obúvanie, 
3. vyzliekanie, vyzúvanie. 

e) Mobilita, motorika 
1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 
3. polohovanie, 
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov), 
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby. 

f) Dodržiavanie liečebného režimu v domácom prostredí 
1.1. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí, 
1.2. kontrola glykémie glukomerom, 
1.3. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty, 
1.4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu), 
1.5. polohovanie. 
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Úkony starostlivosti o svoju domácnosť 
podľa Časti II. Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. 

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, 
b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, 
c) donáška jedla do domu, 
d) umytie riadu, 
e) bežné upratovanie v domácnosti, 
f) obsluha bežných domácich spotrebičov, 
g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), 
h) starostlivosť o lôžko, 
i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, 
j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích 

telesách a ich čistenie, 
k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne 

úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb). 

Základné sociálne aktivity 
podľa Časti III. Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. 

a) sprievod 
1. na lekárske vyšetrenie, 
2. na vybavenie úradných záležitostí, 
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 
4. pri záujmových činnostiach, 

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri 
nakupovaní, 

 
c) tlmočenie 
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú 

nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve 
lekára, pri záujmových činnostiach, 

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri 
vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri 
návšteve lekára, pri záujmových činnostiach. 

 
Potreba dohľadu 

podľa Časti IV Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. 

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní 
základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“) 

a) potreba dohľadu v určenom čase, 
b) potreba nepretržitého dohľadu. 
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Sebaobslužné úkony Čas na úkon 

 podľa Časti I. Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. min. v 
min 

max. v 
min 

max. v 
hod 

a) Hygiena 

1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé 
časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (česanie, umývanie, 
make-up, odličovanie), 

10 30 0,50 

1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé 
časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie), 10 30 0,50 

1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé 
časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (strihanie nechtov na 
rukách a na nohách), 

10 30 0,50 

1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé 
časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (aplikácia krémov, masti, 
prípadne medikamentov), 

10 30 0,50 

2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo 
vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ 
sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte). 

30 90 1,50 

b) Stravovanie a 
dodržiavanie pitného 
režimu 

1. porciovanie stravy, 10 20 0,33 

2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta), 10 20 0,33 

3. kŕmenie a pomoc pri pití. 15 45 0,75 

 c) Vyprázdňovanie 
močového mechúra a 
hrubého čreva 

1. sprievod na toaletu, 10 20 0,33 

2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, 10 20 0,33 

3. účelná očista po toalete, 10 20 0,33 

4. sprievod z toalety, 10 20 0,33 

5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným 
očistením podložnej misy (fľaše), 10 20 0,33 

6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením 
(nasadenie a výmena plienky). 10 20 0,33 

 d) Obliekanie, 
vyzliekanie 

1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a 
farieb), 5 15 0,25 

2. obliekanie, obúvanie, 5 30 0,50 

3. vyzliekanie, vyzúvanie. 5 30 0,50 

e) Mobilita, motorika 

1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), 15 90 1,50 

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, 10 30 0,50 

3. polohovanie, 5 30 0,50 

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri 
uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov), 15 30 0,50 

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby. 15 30 0,50 

f) Dodržiavanie 
liečebného režimu 
v domácom prostredí 
  

1.1. nákup liekov,  45 90 1,50 

1.1. podávanie liekov a aplikácia mastí, 10 30 0,50 

1.2. kontrola glykémie glukomerom, 5 10 0,17 

1.3. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty, 5 15 0,25 

1.4. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu), 5 10 0,17 

1.5. polohovanie. 5 30 0,50 
 
 
 
 
 
 



 40

  

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť Čas na úkon 

 podľa Časti II. Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. min. v 
min 

max. v 
min 

max. v 
hod 

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, 45 90 1,50 
b) varenie, 45 90 1,50 
b) príprava jedla, zohrievanie jedla, 10 20 0,33 

c) donáška jedla do domu, 30 60 1,00 

d) umytie riadu, 15 30 0,50 
e) bežné upratovanie v domácnosti, 15 60 1,00 

f) obsluha bežných domácich spotrebičov, 15 30 0,50 
g) starostlivosť o bielizeň (pranie), 30 60 1,00 

g) starostlivosť o bielizeň (žehlenie), 15 30 0,50 
h) starostlivosť o lôžko, 10 30 0,50 

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, 5 10 0,17 

j) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie 
vo vykurovacích telesách a ich čistenie, 15 30 0,50 

k) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti 
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie 
úhrady platieb). 

45 90 1,50 

  
Základné sociálne aktivity Čas na úkon a/alebo deň 

 podľa Časti III. Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. min. v 
min 

max. v 
min 

max. v 
hod 

a) sprievod 

1. na lekárske vyšetrenie, 60 720 12,0 

2. na vybavenie úradných záležitostí, 60 420 7,0 

3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, 60 300 5,0 

4. pri záujmových činnostiach, 60 420 7,0 
b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä 
pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej 
korešpondencie a pri nakupovaní, 

60 420 7,0 

c) tlmočenie 

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú 
osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä 
pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri 
záujmových činnostiach, 

60 420 7,0 

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri 
vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a 
osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve 
lekára, pri záujmových činnostiach. 

60 420 7,0 

  
Potreba dohľadu Čas na úkon a/alebo deň 

 podľa Časti IV Prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. min. v 
min 

max. v 
min 

max. v 
hod 

Dohľad pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o svoju 
domácnosť a pri 
vykonávaní 
základných sociálnych 
aktivít (ďalej len 
„dohľad“) 

a) potreba dohľadu v určenom čase, xxx xxx xxx 

b) potreba nepretržitého dohľadu. xxx 1440 24,00 

 
 


