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nákladmi na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb s kapacitou 40 miest vo výške 1.500.000,- 
až 1.700.000,- EUR.  

Ako sme však už uviedli je nevyhnutné pred akýmkoľvek plánovacím rozhodnutím vypracovať 
podrobnú analýzu a komunitný plán. Investičné projekty musia prejsť nevyhnutne stavebnou 
komisiou, ktorá bude vedieť exaktnejšie určiť cenu konkrétnej výstavby zariadenia sociálnych služieb.   

Na záver tejto časti chceme ešte uviesť základné možnosti a riziká podpory takéhoto investičného 
zámeru v oblasti sociálnych služieb v súčasnosti. Aktuálne možnosti získania investičných 
prostriedkov na vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb sú výrazne obmedzené. 
V jednoduchosti môžeme hovoriť len o troch základných možnostiach a prípadne ich kombinácii.  

1. Financovanie z vlastných zdrojov – financovanie z vlastných zdrojov mestskej časti 
predstavuje prvú možnosť pre investičný zámer vybudovania zariadenia sociálnych služieb. 
Táto možnosť je z pohľadu nastavenia služby podľa presných predstáv mestskej časti 
najflexibilnejšia, ale zároveň aj finančne najnáročnejšia. V súčasnosti sú kapitálové zdroje 
mestskej časti výrazne obmedzené a aj získanie vlastných zdrojov prostredníctvom úveru (z 
komerčnej finančnej inštitúcie alebo aj zo štátneho fondu rozvoja bývania) predstavuje pre 
mestskú časť nové dlhové zaťaženie. 

2. Financovanie zo zdrojov partnera – financovanie investičného zámeru vybudovania 
zariadenia sociálnych služieb zo zdrojov partnera v rámci partnerského prístupu k riešeniu 

danej potreby sa na jednej strane môže javiť ako ekonomicky efektívne, no na druhej strane 
pre mestskú časť predstavuje výrazné limity v definovaní a realizovaní zámeru podľa 
vlastných predstáv. 

3. Financovanie z iných nenávratných zdrojov – túto oblasť zdrojov v súčasnosti predstavujú 
možnosti financovania cez nenávratné finančné prostriedky z dotácií na sociálne služby alebo 
Európskych štrukturálnych fondov. Táto oblasť je v súčasnosti pre mestskú časť veľmi málo 
reálna a to z viacerých dôvodov: 

a. Výška potrebnej investície – dotácie na rozvoj sociálnych služieb, ktoré sú 
poskytované v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR neumožňujú 
získanie takto vysokej finančnej dotácie. Bolo by ich možné využiť len ako doplnkový 
zdroj na financovanie dovybavenia zariadenia sociálnych služieb a je pri nich 

potrebné aj spolufinancovanie zo strany žiadateľa. Jedinú možnosť získania financií 
v takejto výške predstavujú Európske štrukturálne fondy, kde je tiež potrebné 
spolufinancovanie zo strany žiadateľa minimálne vo výške 5% celkovej hodnoty 
projektu.  

b. Kritéria pre možnosť čerpania nenávratných finančných prostriedkov – v súčasnosti 
jediný z operačných programov, ktorý umožňuje čerpanie investičných prostriedkov 
na rozvoj sociálnych služieb je Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len 
IROP). Podmienky na získanie zdrojov v rámci tohto operačného programu sú však 
náročné. Ako prvá je podmienka, že zámer vybudovania zariadenia sociálnych služieb 
v miestnej časti Bratislava-Karlova Ves by musel byť v súlade s Regionálnou 

integrovanom územnou stratégiou Bratislavského kraja, kde sa mestská časť 
nachádza až ako 40 špecifické cieľové územie intervencií pre oblasť poskytovania 
služieb na komunitnej úrovni pre seniorov s indexom investičnej účinnosti v hodnote 

53,50.28 Okrem tohto má IROP aj ďalšie obmedzenia, ku ktorým patrí to, že seniori 
nie sú primárnou cieľovou skupinou intervencie v rámci špecifického cieľu v oblasti 

                                                           
28 Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja. www.region-

bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10062332  
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sociálnych služieb a zároveň samotný operačný program stanovuje prísnejšie pravidlá 
pre kapacitu vybraných druhy pobytových sociálnych služieb na dobu neurčitú (napr. 
zariadenia pre seniorov, špecializované zariadenia) a to na úrovni 12 miest v jednom 

objekte, resp. 6 miest v jednej domácnosti. 

Pri rozhodovaní sa o tom, ako správne zvoliť investičnú stratégiu pre vybudovanie zariadenia 
sociálnych služieb v mestskej časti je potrebné zohľadňovať vyššie uvedené skutočnosti, ale zároveň 
aj hľadať riešenia vzájomného kombinovania uvedených základných možnosti financovania tohto 
zámeru.  

 

Predpokladané prevádzkové náklady 
Pre stanovenie predpokladaných prevádzkových nákladov zariadenia sociálnych služieb 

vychádzame z aktuálne platnej legislatívy v oblasti sociálnych služieb. Pripravovaná novela zákona 
o sociálnych službách zmení možnosti a výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej 
služby v zariadeniach sociálnych služieb zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, kde sa táto výška bude odvíjať od násobku minimálnej mzdy. Tento spôsob 
financovania predpokladá to, že pre pobytové zariadenie je z hľadiska financovania najlepšie to, aby 
malo, čo najviac prijímateľov sociálnej služby v čo najvyšších stupňoch odkázanosti. Súčasná výška 

finančného príspevku je na rovnakej úrovni a nezohľadňuje stupeň odkázanosti. Pre predpokladaných 
nákladoch však budeme hovoriť o nevyhnutných výdavkoch poskytovateľa sociálnej služby pri 
kapacite 40 miest pobytovej sociálnej služby. Pre stanovenie predpokladaných nákladov sme 

vychádzali z priemerných nákladov podobných sociálnych služieb na území mesta Bratislava 
a minimálnych personálnych podmienkach, ktoré stanovujú počet zamestnancov – 20 osôb. 

Položka Predpokladaná výška na 1 rok 
610 – Mzdy  210.000,- 

620 – Poistné a príspevky poisťovniam 76.080,- 
630 – Tovary a služby   

632 – Energia, voda a komunikácie 40.020,- 

633 – Materiál celkom 24.950,- 

635 – Rutinná a štandardná údržba  2.500,- 

636 – Nájomné za nájom softwaru 800,- 

637 – Služby celkom (školenia, supervízia, 

stravovanie, poistné a iné služby) 
108.500,- 

642 – Bežné transfery 2.000,- 

SPOLU 464.850,- 
Tabuľka č. 9 – Predpokladané prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb 
Zdroj: Vlastný prepočet autorov na základe priemerných nákladov zariadení sociálnych služieb na 
území mesta Bratislava. 
 
Predpokladané celkové prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb s kapacitou 40 
obyvateľov a 20 zamestnancov sa pohybujú na úrovni 464.850,- EUR. Pri súčasnom nastavení 
finančného príspevku sociálnych služieb, by poskytovateľ sociálnej služby mohol získať príspevok vo 
výške 153.600,- EUR z MPSVR SR. Náklady na prevádzku zariadenia sociálnych služieb budú potom 
vo výške minimálne 311.000,- EUR. Časť týchto nákladov môže byť hradená z platieb za služby zo 
strany prijímateľov sociálnych služieb, ale časť bude musieť byť financovaná zo zdrojov rozpočtu 
mestskej časti v súlade s podmienkami, ktoré jej určuje zákon o sociálnych službách a aj Štatút 
hlavného mesta SR Bratislava.   
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Pre lepší prehľad uvádzame ako príklad tri vybrané zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu slúžiť 
ako inšpirácia pre zámer vybudovania zariadenia sociálnych služieb.  

1. Ošetrovateľské centrum Slnečný dom – je zariadenie integrovanej sociálno-zdravotnej 

starostlivosti v Humennom, ktoré poskytuje služby pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby. V rámci svojich služieb poskytujú sociálnu službu –  zariadenie pre seniorov. 

Zároveň však poskytujú aj zdravotnícke služby v rámci Domu ošetrovateľskej starostlivosti 

a hospicovú a paliatívnu starostlivosť a služby agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
(ADOS).  Slnečný Dom je príkladom integrovaných sociálno-zdravotných služieb a jedným 

z ich priekopníkov na Slovensku.  

Viac informácií nájdete na:          http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/.   

 

2. Dominik n.o. – je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje nasledovné druhy sociálnych 
služieb - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie 

a terénne sociálne služby v obci Veľká Lehota. Svoje služby poskytuje predovšetkým 
seniorom s vyšším stupňom odkázanosti. Viac informácií nájdete na: 
http://www.dominikno.sk/. 

 

 

3. Sociálne služby v meste Banská Bystrica – sú príkladom toho, ako je možné na úrovni 
miestnej samosprávy poskytovať komplexné služby pre občanov. Mesto Banská Bystrica 
v rámci svojej pôsobnosti poskytuje viacero druhov sociálnych služieb v rámci organizácie 

KOMUCE, Strediska sociálnych služieb a ďalších služieb dlhodobej starostlivosti. Ide 
o pozitívny príklad toho, ako sa dajú plánovať a poskytovať kvalitné služby na úrovni miestnej 
samosprávy. Viac informácií nájdete na: http://www.banskabystrica.sk/socialne-

veci.phtml?id3=46303 a http://www.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=29777.  
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Porovnanie modelov vybudovania a prevádzkovanie zariadenia 
sociálnych služieb 

Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, ktoré spĺňa podmienky definované zákonom 
o sociálnych službách a aj ďalšie požiadavky na kvalitnú sociálnu službu, je náročný proces, ktorý si 
vyžaduje dlhodobejšie plánovanie, kvalitne spracovaný komunitný plán a analýzu. V rámci 

vybudovania a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb sme uviedli v predchádzajúcej časti 
všetky základné parametre, ktoré sú viac-menej totožné pre každý model zariadenia sociálnych 
služieb. Na základe zámeru mestskej časti Bratislava–Karlova Ves je možné stanoviť dva základné 

modely pre vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, predovšetkým z hľadiska riadenia tohto 
zariadenia.  

1. Prvý model je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia vo vlastnej réžii mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves. V rámci tohto modelu predpokladáme, že vybudovanie zariadenia 
sociálnych služieb bude realizované len prostredníctvom vlastných zdrojov a kapacít mestskej 

časti Bratislava–Karlova Ves. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves môže v tomto prípade 

zriadiť vlastnú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, prípadne má možnosť založiť 
neziskovú organizáciu.  
 

2. Druhý model je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb v partnerstve 
s externým partnerom. Tento model predpokladá vytvorenie partnerstva a spolupráce 

s externým partnerom, ktorý má skúsenosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb a bolo 
by možné presunúť časť vybudovania a prevádzkovania sociálnych služieb naňho s tým, že 
Mestská časť Bratislava–Karlova Ves by mala definované právomoci a možnosti využívania 
jeho sociálnych služieb. V tomto prípade je najviac predpokladanou formou organizácie 

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. 
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V nasledujúcej tabuľke uvádzame porovnanie oboch modelov pre vybudovanie zariadenia sociálnych 
služieb v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves. 

 

 

Model 1 – Zariadenie sociálnych služieb vo 
vlastnej réžii mestskej časti 

Model 2 – Zariadenie sociálnych služieb vo 
partnerstve s externým partnerom 

Silné stránky 
• Mestská časť môže priamo regulovať 

a stanovovať pravidlá pre prevádzku 
zariadenia sociálnych služieb. 

• Zariadenie sociálnych služieb bude 
investičným majetkom mestskej časti. 

• Mestská časť môže rýchlejšie 
a jednoduchšie reagovať na zmeny 
v oblasti sociálnych služieb. 

• V prípade vytvorenia kvalitnej sociálnej 
služby bude dané zariadenie dobrým 
marketingom pre mestskú časť 

• Viac možností vytvorenia organizácie 
(rozpočtová, príspevková, nezisková 
organizácia). 

• Mestská časť môže pružnejšie a účinnejšie 
koordinovať služby s inými metskými 

časťami a hlavným mestom SR Bratislava 
 

• Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb 
bude ekonomicky menej náročné pre 
mestskú časť. 

• Prevádzka zariadenia sociálnych služieb 
bude menej ekonomicky náročná pre 
mestskú časť. 

• Poskytovateľ sociálnej služby bude niesť 
zodpovednosť za kvalitu sociálnej služby. 

• Pri dobre nastavených podmienkach bude 
mať mestská časť zabezpečené komplexné 
pobytové služby pre svojich obyvateľov. 
 

Slabé stránky 

• Vyššie finančné riziko pri budovaní 
zariadenia sociálnych služieb.  

• Nové a náročnejšie koordinovanie 
sociálnych služieb na úrovni miestneho 
úradu a nutnosť výrazného navýšenia 

personálnych zdrojov aj na miestnom 
úrade a aj v samotnom zariadení. 

• Mestská časť bude mať menšie možnosti 
vstupovať do poskytovania sociálnych 
služieb v zariadení sociálnych služieb. 

• Nižšia možnosť regulovať dostupnosť 
sociálnej služby a aj miesta pre obyvateľov 
mestskej časti.  

 

  

 
 

37 

 

Model 1 – Zariadenie sociálnych služieb vo 
vlastnej réžii mestskej časti 

Model 2 – Zariadenie sociálnych služieb vo 
partnerstve s externým partnerom 

Príležitosti 

• Mestská časť môže priamo regulovať 
a stanovovať pravidlá pre prevádzku 
zariadenia sociálnych služieb. 

• Vytvorenie vlastného miestneho 
zariadenia sociálnych služieb. 
 

 

• Zariadenie sociálnych služieb bude môcť 
poskytovať aj iné, ako len sociálne služby – 

v rámci integrovanej starostlivosti bude 
môcť poskytovať aj zdravotnícke služby. 

• Možnosť v rámci partnerstva nastaviť jasné 
podmienky na zabezpečenie dopytu po 
sociálnych službách v mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves. 

• V prípade vytvorenia kvalitnej sociálnej 
služby môže mestská časť využiť 
partnerstvo na marketing svojich služieb. 
 

 
Riziká 

• Mestská časť bude musieť pružne reagovať 
na časté zmeny v oblasti sociálnych 
služieb. 

• Mestská časť bude niesť 
spoluzodpovednosť za kvalitu 
a financovanie sociálnej služby.  

• Mestská časť bude musieť vložiť do 
projektu svoj vlastný kapitál a znášať s tým 

spojené riziká. 

• Menšie možnosti na vytvorenie, 
kombinovanie a prepájanie rôznych 
druhov sociálnych služieb v nadväznosti na 

ekonomické možnosti a kompetencie 

mestskej časti. 
 

• Mestská časť nemôže priamo regulovať 
a stanovovať pravidlá pre prevádzku 
zariadenia sociálnych služieb. 

• Zariadenie sociálnych služieb nebude 
majetkom mestskej časti. 

• Mestská časť nebude mať priamy dosah na 
riadenie prevádzky zariadenia. 

• Riziko prípadného rozporu alebo konfliktu 
s partnerom. 

 

  


