
 Informatívny materiál 

Informácia o opatrovateľskej službe Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
 
K 31.8.2017 mala MČ 38 opatrovateliek, z toho 2 sú na materskej dovolenke. Počas uplynulého kvartálu 
boli 4 dlhodobo PN (viac ako 30 dní, z toho 1 viac ako 10 mesiacov). Je to spôsobené aj tým, že až 8 z nich 
už poberá starobný dôchodok, z toho 5 má viac ako 70 rokov. Priemerný vek opatrovateliek je 54 rokov, 
najmladšia má 23 rokov a najstaršia má 72 rokov. Na čiastočné úväzky (0,5 a 0,6) pracujú 2 opatrovateľky. 
Zatiaľ máme v tíme samé ženy. 
 
Od 1.6.2017 má mestská časť v NP POS podporených 32 pracovných miest opatrovateliek a teda 
ustanovený maximálny mesačný príspevok vo výške 16 224 eur. Projekt sa má realizovať 20 mesiacov 
(09/2016 – 04/2018), t.j. v celkovej výške maximálne 324 480 eur.  
V rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby prijala MČ Bratislava-Karlova Ves v období 
január - júl 2017 dotáciu vo výške 106 469 eur. Od začiatku projektu (od 09/2016) sme prijali už celkovo 
137 396 eur. 
 
V auguste 2016 sme mali v opatrovateľskej službe 65 klientov so 156 zazmluvnenými hodinami služby 
denne. V decembri 2016 sme mali v opatrovateľskej službe 81 klientov. 
Počas augusta 2017 poskytovala MČ opatrovateľskú službu 95 klientom (nastalo medziročné zvýšenie 
o 34 jedinečných klientov) s celkovým čistým objemom zazmluvnenej služby 210 hodín/deň. Ak vezmeme 
do úvahy pri každom klientovi čas potrebný na presun opatrovateľky, nevyhnutné prezlečenie do a 
z pracovného oblečenia vrátane hygieny pred a po poskytovaní služby, záznam poskytnutých úkonov do 
výkazov a potrebnú psychohygienu po náročných klientoch je celkový denný objem zazmluvnenej služby 
cca 267 hodín/deň, t.j. 8,2 hodiny/deň/opatrovateľka. Objem zazmluvnenej služby je každý mesiac za 
posledný rok priemerne čerpaný na cca 75% - klienti službu odhlasujú, keď idú do nemocníc, na ošetrenia 
k lekárom v sprievode príbuzných, na návštevy príbuzných, liečenia či dovolenky. Dôvodom odhlásenia 
býva zatiaľ aj to, že im pridelená opatrovateľka čerpá dovolenku a oni nemajú záujem o poskytnutie služby 
niektorou inou opatrovateľkou nášho tímu. Pracovníčky, ktorých klienti si odhlásili službu, zvyčajne 
zastupujú tie, ktoré si čerpajú dovolenky alebo sú na PNkách, prípadne si samé čerpajú dovolenky či PNky. 
 

 
(uvedené objemy hodín sa viažu na 1 deň poskytovanej služby) 
 
Najmladší/ia klient/ka opatrovateľskej služby má 48 rokov, najstarší/ia klient/ka má takmer 98 rokov. 
Priemerný vek klienta/ky našej OS je 81 rokov. 70% našich klientov OS má 80 a viac rokov. 
45 klientov/tiek z 95 (cca 48%) má viac ako 85 rokov. Pomer medzi mužmi a ženami je 19:76 
(t.j. významná prevaha žien). Medziročne sme zaznamenali najvyšší nárast klientov/tiek so stupňom 
odkázanosti IV. (13). 
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Počet klientov podľa pohlavia a stupňa 
odkázanosti, medziročné porovnanie 
 

Počet Spolu 
08/2016 

Spolu 
08/2017 

muži 
(2017) 

ženy 
(2017) 

II 0 2 1 1 
III 4 4 2 2 
IV 24 37 3 34 
V 20 26 8 18 
VI 19 26 5 21 

Spolu 67 95 19 76 
 
 

 

 
 
 

 

Dotácie MPSVR SR na zakúpenie motorových vozidiel pre potreby OS (2016, 2017) 
V roku 2016 bola Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
schválená dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 8.100,- eur na kúpu osobného 
motorového vozidla pre potreby tímu opatrovateľskej služby mestskej časti. Celková suma zakúpeného 
vozidla bola 13.999,20 eur, t.j. spoluúčasť MČ bola vo výške 5 899,20 €. 
 
Poskytnutá dotácia bola a je prísne účelovo viazaná. Vozidlo smie byť použité iba opatrovateľkami na 
poskytovanie úkonov opatrovateľskej služby definovaných v prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnej pomoci. Mestská časť na základe zmluvy uzavretej s MPSVR SR musí zakúpiť nové 
nepoužívané vozidlo a vozidlo nesmie použiť na iný než zmluvne dohodnutý účel počas 5tich rokov odo dňa 
podpisu zmluvy (do roku 2021). 
 
Osobné motorové vozidlo (Citroen Berlingo 1,6 VTi-120k) nám bolo dovezené koncom novembra 2016 
dodávateľom vysúťaženým cez EKS – firmou Unicar. Počas decembra 2016 bolo vozidlo pripravované na 
užívanie – bolo doň nainštalované lokalizačné zariadenie, vybavená tankovacia karta, zákonná a havaríjna 
poistka, pripravované smernice atď. Vozidlo sme nechávali odparkované v okolí MiÚ. Keďže sme ho 
potrebovali uviesť bezodkladne do prevádzky, bolo potrebné, vzhľadom na zimné obdobie, zakúpiť a 
namontovať zimné pneumatiky. Takmer vzápätí po ich namontovaní, boli neznámym páchateľom obe 
predné pneumatiky prepichnuté. Zakúpenie nových a ich výmena oddialila uvedenie auta do prevádzky. 
Do začiatku tohto leta bolo auto používané skôr nepravidelne. Poskytovali sa ním úkony ako sú nákupy, 
odvoz bielizne do práčovne a žehliarne, vybavovanie drobnej administratívy pre klientov (platby, pošta, 
úrady) apod. Od druhej polovice júna 2017 je auto využívané na dennej báze. Okrem vyššie uvedených 
úkonov, ktoré sa robia doteraz, je ním každý deň časti klientov opatrovateľskej služby dovážaná strava 
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z Jedálne na Lackovej ulici v obedároch do domácnosti (úkon OS “donáška jedla do domu”). Donáška je 
denne poskytovaná priemerne 18-tim klientom/kám OS. Do júna nosili opatrovateľky obedáre z jedálne na 
Lackovej ulici pre klientov OS v rukách, využívajúc prevažne MHD alebo pešiu chôdzu. Rozvážanie 
obedov autom nám, napriek letnému obdobiu a dovolenkám, umožnilo poskytovať opatrovateľskú službu 
vo väčšom rozsahu ako v porovnateľnom období v minulosti vďaka vyššej efektivite pri poskytovaní 
úkonov. Zvýšila sa tým tiež kvalita donášanej stravy (obedy sú rýchlejšie prepravené na miesto určenia), aj 
sa znížila fyzická záťaž pracovníčok (môžu čakať na obedár v domácnosti klienta a namiesto chodenia hore-
dolu medzi domácnosťou klienta a jedálňou, môžu poskytovať odborné kvalifikované sprevádzanie, dohľad, 
prípadne vykonávať iné úkony OS potrebné pre klienta. 
 
Koncom roka 2016 sme podali na MPSVR SR ďalšiu žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych 
služieb – opäť v súlade s prioritami určenými ministerstvom – na zakúpenie motorového vozidla 
s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou špeciálne určeného na rozvoz stravy pre 
opatrovateľskú službu. Žiadosť nám bola schválená v apríli 2017 vo výške 11.000,- eur za rovnakých 
zmluvných podmienok ako predchádzajúca dotácia z roku 2016. 
Počas júla 2017 sme prostredníctvom EKS vysúťažili dodávateľa na nový úžitkový automobil 
s izotermickou úpravou, protisklzovou podlahou vrátane ATP certifikácie, s posuvnými zadnými dverami na 
oboch stranách. Zmluvná cena vozidla je 18.715,- eur s DPH, t.j. mestská časť sa bude na cene podieľať 
7.715,- eurami. Vozidlo je zadané do výroby a najneskôr do konca novembra 2017 nám musí dodávateľ 
dodať ponúknutý Citroen Berlingo Furgon BlueHDi Confort L2. 
Vozidlo s izotermickou úpravou (certifikácia ATP) a liatou protisklzovou podlahou nám zvýši hygienický 
štandard pri preprave obedárov – v aute sa bude jednoduchšie udržiavať čisté prostredie. Po jeho uvedení do 
prevádzky (predpokladáme január/február 2018) sa nám uvoľní auto aktuálne používané na rozvoz obedárov 
na iné aktivity a úkony OS. 
 
Čerpať dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb bolo 
a je možné každý rok od roku 2002 (v rokoch 2002-2005 ako dotácie z výťažku lotérií a v r. 2006-2007 ako 
dotácie na rozvoj sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci). Už v prvých rokoch sa o dotácie uchádzali 
okrem neziskových organizácií aj vyššie územné celky, mestá a obce. V prvých rokoch boli priekopníkmi 
napr. mestá Brezová pod Bradlom, Trebišov, Dubnica nad Váhom, Malacky, Prievidza,... obce Abovce, 
Kráľ, Horná Mariková, Lazany, Párnica, Pruské, Vrbové... Bratislavský samosprávny kraj podáva a má 
schválených takmer každoročne niekoľko žiadostí. Z mestských častí Bratislavy sa o dotácie uchádzala prvá 
MČ BA-Petržalka v roku 2009 – boli im v ten rok podporené 3 projekty, jeden z nich bola kúpa motorového 
vozidla na donášku obedov pre prijímateľov OS. V roku 2010 nasledovalo Staré Mesto, ktoré tiež úspešne 
získalo dotáciu na motorové vozidlo na donášku stravy. V roku 2012 získala Petržalka dotáciu na druhé 
motorové vozidlo. Mestská časť BA-Nové Mesto bola podporená v roku 2014... 
Naša mestská časť sa prvýkrát uchádzala o dotáciu v roku 2016 a ako píšeme vyššie, k dnešnému dňu 2-krát 
úspešne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, september 2017 
Spracoval/a: Mgr. Jana Mózešová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 


