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Správa	o	plnení	uznesenia	MiZ	č.	256/2016	zo	dňa	13.12.2016	(k	3.10.2017)	
 
Materiál je správou o plnení uznesenia, ktorým bola schválená lokalita Borská pre situovanie zariadenia 
sociálnych služieb, a ktorým zároveň bola starostka mestskej časti splnomocnená na rokovania vedúce 
k realizácii zariadenia. MiZ v uznesení tiež zadalo starostke úlohu predložiť 14.2.2017 na zasadnutí MiZ 
informácie o navrhovanom type zariadenia a spôsobe jeho financovania. Uznesenie malo predĺžené plnenie 
do 31.8.2017. 
 
Na základe analytického materiálu “Zariadenie sociálnych služieb v Karlovej Vsi” vypracovaného na 
zadanie Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves PhDr. Miroslavom Cangárom, PhD. a 
Doc. PhDr. Slavomírom Krupom, PhD. z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci sa ukazuje, že: 
 

• je potrebných cca 250 miest v pobytových službách pre seniorov, z toho 70% v zariadeniach pre 
seniorov, t.j. 175 miest a 30% v zariadeniach opatrovateľskej služby, t.j. 75 miest, 

• poskytovanie pobytových sociálnych služieb je stále finančne náročnejšie ako poskytovanie 
terénnych a ambulantných služieb – prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú je preto 
kvôli demografickým trendom nielen v SR, ale aj v celej Európe, nevyhnutný (zabezpečenie 
finančnej udržateľnosti a efektivity), 

• opatrovateľská služba v mestskej časti je potrebná pre cca 350 obyvateľov, 

• napriek tomu, že má mestská časť výborné finančné zdravie, musí mestská časť hľadať 
predovšetkým iné zdroje ako len vlastný rozpočet na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, 

• by v navrhovanom zariadení sociálnych služieb mala byť poskytovaná kombinácia služieb: 
zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie a denný 
stacionár a súčasne by mala byť v navrhovanom zariadení poskytovaná odľahčovacia služba, 

• vzhľadom k aktuálne platnej legislatíve (najmä Zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách) a 
k pripravovaným zmenám legislatívy je potrebné dodržať zákonom stanovenú maximálnu kapacitu 
40 osôb v jednom objekte, 

• predpokladané investičné náklady na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb s rozlohou 1.000m2 
s kapacitou 40 miest a aktuálnej sume cca 1.500-1.700 eur/ m2 sú 1,5 – 1,7 milióna eur, 

• predpokladané celkové ročné prevádzkové náklady ZSS s kapacitou 40 miest a 20 zamestnancov sa 
pohybujú na úrovni cca 465 tisíc eur, pri súčasnom systéme financovania soc. služieb zo strany 
MPSVR SR to predpokladá po odpočítaní príspevku (153 tis. eur) min. 312 tis. eur z ďalších 
zdrojov, 

 
Financovanie zriadenia a prevádzky z vlastných zdrojov MČ je najflexibilnejšie, ale aj finančne 
najnáročnejšie, financovanie z iných nenávratných zdrojov je v súčasnosti veľmi málo reálne a tak vychádza 
ako ekonomicky najefektívnejšia možnosť financovať ZSS v spolupráci s partnerskou organizáciou, 
prípadne kombináciou uvedených možností. 
 
 
 
 
Bratislava, október 2017 
Spracoval/a: Mgr. Jana Mózešová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 


