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Úvod 
 Poskytovanie sociálnych služieb občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej 
situácii, patrí medzi základné úlohy územnej samosprávy v Slovenskej republike. Zákon č. 448/2008 Z. 
z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) presne definuje tieto úlohy, 
rozsah kompetencií a aj povinnosti samosprávy v poskytovaní sociálnych služieb. V súčasnosti, 
vzhľadom na prebiehajúce demografické zmeny v spoločnosti, ktoré ovplyvňuje najmä pohyb 
obyvateľstva, starnutie obyvateľov, ale aj ich finančná situácia a celkové ekonomické podmienky, je 
nevyhnutné efektívne a kvalitne plánovať zabezpečovanie a poskytovanie sociálnych služieb tak, aby 
bola dosiahnutá čo najvyššia kvalita života občanov, a zároveň, aby boli sociálne služby dlhodobo 
udržateľné.  

Cieľom materiálu, ktorý máte v rukách, je poskytnutie základného analytického pohľadu k zámeru 
vybudovania pobytového zariadenia sociálnych služieb v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Tento 
materiál vznikol v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 
č. 256/2016 zo dňa 13. decembra 2016. Materiál podľa zadania objednávateľa poskytuje len základný 
pohľad a analýzu súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava–Karlova 
Ves a predpokladané možnosti vybudovania zariadenia sociálnych služieb v tejto mestskej časti.  
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Sociálne služby v Slovenskej republike – základné východiská a 
prístupy 

Systém sociálnej starostlivosti pre občanov v nepriaznivej životnej situácii v Slovenskej republike 
tvoria tri základné oblasti – podpora formou štátnych sociálnych dávok, sociálno-právna ochrana a 
kuratela a sociálne služby. V tejto analýze, vzhľadom k jej zadaniu, sa budeme venovať len sociálnym 
službám a ich východiskám a prístupom. Aktuálne východiská sociálnych služieb je potrebné vnímať 
aj v kontexte viacerých ľudsko-právnych dokumentov, Ústavy Slovenskej republiky1 a Národných 
priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 20202. Základné východiská je možné vidieť 
v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím3, ktorý Slovenská republika ratifikovala 
v roku 2010 a má vyššiu právnu silu ako národná legislatíva. V súlade s týmto Dohovorom sa následne 
upravujú viaceré legislatívne dokumenty a ním je aj výrazne ovplyvnený zákon o sociálnych službách. 
Ústava Slovenskej republiky a aj viaceré medzinárodné dokumenty určujú základné východisko pre 
poskytovanie sociálnych služieb, a tým je ľudsko-právny prístup. Ľudsko-právny prístup vníma 
občanov v nepriaznivej sociálnej situácii ako súčasť rovnakej spoločnosti a prisudzuje im rovnaké 
práva a povinnosti ako všetkým ostatným občanom v spoločnosti. Hlavné princípy ľudsko-právneho 
prístupu sú: 

• Inklúzia  
• Participácia 
• Prístupnosť 
• Nediskriminácia 
• Rešpektovanie inakosti/rozdielnosti 
• Rovnaké príležitosti 
• Rešpekt pred prirodzenou dôstojnosťou 

Práve tieto uvedené princípy sú kľúčové a základné v oblasti kvality sociálnych služieb a tvoria 
východiská zákona o sociálnych službách4. Sú zároveň viditeľné aj v jednom z určujúcich dokumentov 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb, a to 
v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 (ďalej len „národné 
priority“). Cieľom národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb na Slovensku 
a zabezpečiť tak realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-
právneho a nediskriminačného prístupu a dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ale zároveň 
aj zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity. Okrem 
iných sú aj špecifickými cieľmi národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 
zvýšenie dostupnosti komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre 
rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, 
deinštitucionalizácia sociálnych služieb (prechod od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti), 
presadzovanie integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a v neposlednej miere 
zavedenie systému zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb. 
Od obcí, miest a samosprávnych krajov sa očakáva, aby tieto národné priority rozpracovali vo svojich 
koncepčných a plánovacích dokumentoch, ale aj realizovali pri samotnom výkone poskytovania 

                                                           
1 Ústava Slovenskej republiky. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601  
2 Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-2015-2020.pdf 
3 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2000/40/20000210  
4 CANGÁR, M., KRUPA, S., PALANOVÁ T. 2017. Kvalita a dlhodobá starostlivosť. Štúdia o aspektoch kvality 
v dlhodobej starostlivosti. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. ISBN: 978-80-972551-2-1. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/40/20000210
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/40/20000210
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sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Národnými prioritami rozvoja na roky 2015 –2020 
sú: 

• zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,  
• podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na 

komunitnú starostlivosť, 
• podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 
• zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 

Tieto východiská a priority je nevyhnutné rešpektovať pri budovaní nových a dlhodobo 
udržateľných sociálnych služieb a zohľadňovať ich aj pri zámere mestskej časti Bratislava–Karlova 
Ves, vybudovať zariadenie sociálnych služieb. 

Poskytovanie sociálnych služieb v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov5. 

Ak sa pozrieme podrobnejšie na zákon o sociálnych službách, je možné uviesť, že slovenská legislatíva 
vníma sociálne služby ako odborné, obslužné a ďalšie činnosti, prípadne ich súbor, ktoré sú zamerané 
na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a jej riešenie 
alebo zmiernenie. Samotná nepriaznivá sociálna situácia môže vniknúť z viacerých dôvodov: 

a) z dôvodu, že človek nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb 

b) z dôvodu jeho životných návykov a spôsobu života, závislosti na návykových látkach alebo 
gamblerstva 

c) ohrozenia vývoja z dôvodu zdravotného postihnutia u detí do siedmeho roku života 
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 
e) z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
g) pre ohrozenie správaním sa iných fyzických osôb alebo, ak je človek obeťou správania sa 

iných fyzických osôb, tj. domáce násilie, rodovo podmienené násilie alebo násilný trestný čin 
h) z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby. Priestorovo segregovaná lokalita je vnímaná ako 
zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo 
lokalitou mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti. Koncentrovaná a 
generačne reprodukovaná chudoba je vnímaná ako dlhodobá nepriaznivá sociálna situácia 
skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ako je napr. 
vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelania, 
nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno-
patologických javov s vysokou toleranciou k nim. 

Tieto dôvody vytvárajú základ pre definovanie cieľových skupín sociálnych služieb a aj vplývajú na 
rozdelenie kompetencií jednotlivých aktérov v oblasti sociálnych služieb.  Sociálne služby zameriavajú 
na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej 
začlenenia do spoločnosti (integrácia a inklúzia). Okrem týchto činností je súčasťou sociálnych služieb 
aj zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 

                                                           
5 Zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2008/448/20170301 
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osoby. Zabezpečením nevyhnutných životných podmienok sa rozumie uspokojovanie základných 
životných potrieb, a to primárne formou zabezpečenia ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, 
obuvi a nevyhnutnej základnej hygieny. Medzi sociálne služby patrí aj riešenie krízovej sociálnej 
situácie tejto osoby a jej rodiny a prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a jej rodiny. Krízová 
sociálna situácia je v zákone o sociálnych službách definovaná ako ohrozenie života a zdravia fyzickej 
osoby a rodiny, ktoré si vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. Slovenská legislatíva tak 
vytvára široké spektrum pôsobenia sociálnych služieb. Základným nástrojom a metódami realizovania 
sociálnych služieb sú postupy sociálnej práce a postupy zodpovedajúce poznatkom spoločenských 
vied a poznatkom o stave a vývoji poskytovania sociálnych služieb.  

Vychádzajúc už z uvedeného ľudsko-právneho prístupu sú v zákone o sociálnych službách definované 
základné práva prijímateľov sociálnych služieb, ktorí do týchto služieb vstupujú dobrovoľne a na 
základe svojej slobodnej vôle. Zákon definuje práva pri poskytovaní sociálnych služieb v §6, kde je 
okrem iného uvedené, že fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím 
rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a 
slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej 
sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti; právo na zabezpečenie dostupnosti 
informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, 
o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná. Ďalej má prijímateľ sociálnej 
služby právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, 
písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel 
ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s 
rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov, na nenarušovanie svojho osobného 
priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho života, 
zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku 
zariadenia a podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení uvedenom v § 34 až 39 
prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, 
pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít 
vykonávaných vo voľnom čase. V prípade, ak je prijímateľom sociálnej služby dieťa, má právo 
podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení samo alebo prostredníctvom svojho 
zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu. Tiež má prijímateľ sociálnej služby právo na náhradu škody spôsobenej 
poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou. 
S právami prijímateľa sociálnej služby idú ruka v ruke aj povinnosti poskytovateľa sociálnej služby. 
Základné sú: prihliadanie na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovanie 
prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, poskytovanie sociálnej služby na 
odbornej úrovni a povinnosť spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na 
návrat prijímateľa, sociálnej služby poskytovanej v zariadení s celoročnou pobytovou formou, do 
prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním 
sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so 
súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a 
zdravotného stavu. 
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Z uvedeného je jasné, že prednosť majú sociálne služby na komunitnej úrovni, ktoré predstavujú 
predovšetkým terénne, ambulantné a nízkokapacitné pobytové sociálne služby. Konkrétne 
kompetencie a povinnosti obce (mestskej časti) v oblasti sociálnych služieb rozoberáme v ďalšej 
kapitole. 

Z hľadiska štruktúry môžeme sociálne služby deliť podľa viacerých kritérií. Prvé rozdelenie môže byť 
podľa rozsahu poskytovania sociálnej služby: 

a) na určitý čas  
b) neurčitý čas. 

 
Ďalej môžeme sociálne služby rozdeliť podľa formy poskytovania sociálnej služby, a to na: 

a) Ambulantné sociálne služby, ktoré sa poskytujú fyzickej osobe, ktorá dochádza, je 
sprevádzaná alebo dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. 

b) Terénne sociálne služby sa poskytujú fyzickej osobe prostredníctvom terénnych programov, 
ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu tejto osoby, rodiny alebo komunity, 
ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.  

c) Pobytové sociálne služby sú služby poskytované v pobytových zariadeniach sociálnych služieb 
a ich súčasťou je ubytovanie. Pobytové sociálne služby môžu byť týždenné alebo celoročné. 

Poskytovanie sociálnych služieb ambulantnou a terénnou formou má prednosť pred 
poskytovaním sociálnych služieb pobytovou formou. Cieľom tohto zamerania je podmienka a 
potreba normalizácie a subsidiarity pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré predpokladá, že 
sociálne služby majú byť poskytované fyzickej osobe čo najdlhšie v jej prirodzenom rodinnom 
prostredí  alebo prostredí komunity. 

Podľa druhu delíme sociálne služby do piatich základných okruhov. V každom okruhu sú 
definované jednotlivé sociálne služby. Sociálne služby podľa druhu sú: 

a) Sociálne služby krízovej intervencie, kde patria predovšetkým terénna sociálna služba krízovej 
intervencie, poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach, ako sú napr. nízkoprahové denné 
centrá, integračné centrá, komunitné centrá, nocľahárne, útulky, domovy na polceste, 
zariadenia núdzového bývania. Do tohto okruhu sociálnych služieb spadá aj nízkoprahová 
sociálna služba pre deti a rodinu. Cieľom tohto okruhu sociálnych služieb je primárne riešenie 
nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, ktorú vnímame ako krízovú a je nutné riešiť ju 
akútne. 

b) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, kde patria pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, poskytovanie sociálnej služby v 
zariadeniach dočasnej starostlivosti o deti a služba včasnej intervencie.  

c) Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku, kde hlavnú časť tvoria pobytové a ambulantné služby poskytované v zariadeniach pre 
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre ľudí, ktorí dosiahli 
dôchodkový vek. Do tohto okruhu patria zariadenia podporovaného bývania, zariadenia pre 
seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, rehabilitačné strediská, domovy sociálnych 
služieb, špecializované zariadenia a denné stacionáre. Okrem týchto zariadení sem 
zaraďujeme aj ďalšie služby, ako sú domáca opatrovateľská služba, prepravná služba, 
sprievodcovská a predčitateľská služba, tlmočnícka služba a jej sprostredkovanie. 
Sprostredkovanie osobnej asistencie a požičiavanie pomôcok. Práve do tejto oblasti patrí aj 
vybudovanie zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves. 
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d) Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií tvoria hlavne monitorovanie a 
signalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 
telekomunikačných technológií.  

e) Podporné služby tvoria posledný okruh druhov sociálnych služieb a sem patria odľahčovacia 
služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, poskytovanie sociálnej 
služby v dennom centre, podpora samostatného bývania, poskytovanie sociálnej služby v 
jedálni, práčovni a v stredisku osobnej hygieny. 

Sociálne služby sa môžu medzi sebou kombinovať a spájať tak, aby sa čo najlepšie riešila 
nepriaznivá sociálna situácia občanov. 

Z obsahového hľadiska sa sociálne služby skladajú z odborných činností, obslužných činností a ďalších 
činností.  

Odborné činnosti predstavujú hlavnú obsahovú časť sociálnych služieb a pre ich výkon je potrebná 
odborná kvalifikácia poskytovateľa sociálnych služieb. Odborné činnosti sú základné a špecializované 
sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v 
zariadení, pracovná terapia, tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie, pomoc pri 
výkone opatrovníckych práv a povinností, výchova, preventívna aktivita, pomoc pri pracovnom 
uplatnení, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo 
školy, stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím. V rámci odborných 
činností sa môžu na základe zákonom stanovených podmienok samostatne poskytovať základné a 
špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stimulácia komplexného vývoja dieťaťa 
so zdravotným postihnutím.  

Obslužné činnosti sú poskytované predovšetkým v pobytových a ambulantných zariadeniach 
sociálnych služieb a ide hlavne o ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu 
bielizne a šatstva, poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej 
služby v spoločných priestoroch.  

Poslednú skupinu obsahových činností sociálnych služieb tvoria ďalšie činnosti. Medzi ďalšie činnosti 
patrí utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a potravín, vykonávanie nevyhnutnej 
základnej osobnej hygieny, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschova cenných vecí, 
vzdelávanie, záujmová činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
preprava, donáška stravy a požičiavanie pomôcok. Zákon o sociálnych službách však ešte vytvára 
priestor pre vykonávanie, zabezpečovanie a utváranie podmienok na vykonávanie iných činnosti, 
ktoré v ňom nie sú upravené, ale zvyšujú kvalitu sociálnej služby.  

Zákon o sociálnych službách upresňuje jednotlivých účastníkov sociálnych služieb, kde má hlavné 
miesto prijímateľ sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa za 
podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách poskytujú sociálne služby. Ďalšími 
účastníkmi sociálnych služieb sú poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí môžu byť verejní a neverejní. 
Poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách môže byť obec, právnická 
osoba zriadená alebo založená obcou, vyšším územným celkom alebo inou osobou (neverejný 
poskytovateľ). Okrem nich sú účastníkmi sociálnych služieb – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, vyššie územné celky, obce, partnerstvá a iné osoby, ktoré majú práva a povinnosti vo 
vzťahu k tomuto zákonu. Zákon určuje práva a povinnosti aj vybraným rodinným príslušníkom, a to 
najmä manželovi, manželke, rodičom a deťom. Samostatné postavenie medzi účastníkmi sociálnych 
služieb má partnerstvo, ktoré je definované ako zoskupenie osôb vytvorené na účel realizácie 
projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych 
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situácií alebo riešenie týchto situácií pomocou programov komunitnej práce. Partnerstvo môže byť 
vytvorené najmä obcou, vyšším územným celkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
zástupcami komunity a inou osobou. O vytvorení partnerstva na realizáciu projektu alebo programu 
členovia partnerstva uzatvárajú písomnú zmluvu, ktorá obsahuje najmä členov partnerstva, dátum 
vzniku partnerstva, dĺžku trvania partnerstva, účel partnerstva, práva a povinnosti členov partnerstva 
a spôsob financovania projektu alebo programu6. Hlavná zásada vo vzťahoch účastníkov sociálnych 
služieb je zásada rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnych služieb. 

Poskytovatelia sociálnych služieb musia pri ich poskytovaní dodržiavať podmienky kvality 
poskytovanej sociálnej služby, ktoré definuje príloha č. 2 zákona o sociálnych službách. Zákon o 
sociálnych službách podrobne rozpracováva podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby 
a poskytovatelia sú povinní plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 
písmeno A. Táto povinnosť je platná pre aktuálnu verziu podmienok kvality od 1. januára 2014 
a poskytovateľ je povinný plniť dané kritériá už pri registrovaní novej sociálnej služby. Poskytovateľ 
sociálnej služby je následne povinný oboznámiť s podmienkami spracovanými v súlade s prílohou č. 2 
svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v im zrozumiteľnej forme. Zároveň je 
poskytovateľ sociálnej služby povinný umožniť vykonanie hodnotenia podmienok kvality a poskytnúť 
súčinnosť hodnotenia kvality. Hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby zo 
strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa formálne 
začne od 1. januára 2018. Zákon o sociálnych službách vytvára legislatívne predpoklady pre 
vymedzenie kvality v sociálnych službách ako normy. Základom pre hodnotenie kvality sa stáva 
formulovanie požadovaných štandardov (noriem) pre jednotlivé podmienky kvality, následne 
premietnutých do súboru indikátorov. Podmienky kvality sú rozpracované do štyroch základných 
oblastí: 

• dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd,  
• procedurálne podmienky,  
• personálne podmienky  
• prevádzkové podmienky.  

Všetky tieto oblasti sú vzájomne úzko previazané a sú priamo orientované na prijímateľa sociálnych 
služieb a prostredie, v ktorom žije. V rámci každej oblasti sú definované kritériá, ktoré predstavujú 
všeobecne uznávané hodnoty, ku ktorým sa spoločnosť hlási a obsahovo predstavujú sumár 
akceptovaných etických, filozofických, sociálnych, zdravotníckych, psychologických, pedagogických, 
manažérskych a ďalších kompetencií. Podmienky kvality v zákone o sociálnych službách obsahujú 
21 kritérií7. §104 zákona o sociálnych službách uvádza, že poskytovateľ musí dosiahnuť aspoň 60% 
inak nespĺňa podmienky kvality. Ak ministerstvo zistí, že poskytovateľ sociálnej služby dané 
podmienky kvality nespĺňa, tak mu určí lehotu na ich splnenie, ak však ani v danej lehote neuskutoční 
opatrenia, ktoré by kvalitu služby zvyšovali, môže podať podnet na jeho výmaz z registra 
poskytovateľov sociálnej služby. Na záver je nevyhnutné uviesť, že zodpovednosť za kvalitu sociálnej 
služby nenesie len samotný poskytovateľ, ale aj jej zriaďovateľ. Tento fakt je nevyhnutné brať do 
úvahy pri hľadaní optimálneho modelu pre vybudovanie zariadenia sociálnych služieb v mestskej 
časti Bratislava–Karlova Ves.  

  

                                                           
6 §4 Zákon o sociálnych službách.  
7 CANGÁR, M., KRUPA, S. 2015. Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a 
deinštitucionalizácie. IA MPSVR SR. Bratislava. ISBN: 978-80-89837-00-7. 
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Okrem podmienok definovaných zákonom o sociálnych službách a východísk určených 
medzinárodnými dokumentmi je potrebné zohľadňovať pri zámere vybudovania zariadenia 
sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves aj praktické požiadavky Vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008  o podrobnostiach o požiadavkách na 
vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 
ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Táto vyhláška bližšie definuje technické 
parametre, podmienky a požiadavky pre vybudovanie zariadenia sociálnych služieb. V prílohe 
uvádzame základné informácie týkajúce sa podmienok rozhlohy a vybavenia priestorov pre 
zariadenia sociálnych služieb z prílohy č. 5 tejto vyhlášky.  
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Sociálne služby – kompetencie, špecifiká, ciele, financovanie 
sociálnych služieb v Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves  
 

Základné kompetencie a špecifiká mestskej časti Bratislava–Karlova Ves v oblasti 
sociálnych služieb 

Ak sa pozrieme konkrétne na postavenie mestskej časti Bratislava–Karlova Ves pri 
zabezpečovaní a poskytovaní sociálnych služieb, je nevyhnutné uviesť kompetencie a úlohy, ktoré jej 
dáva zákon o sociálnych službách a v nadväznosti naň aj Štatút hlavného mesta SR Bratislavy. Práve 
postavenie mestských častí hlavného mesta Bratislava vytvára určité špecifiká v tejto oblasti. Zákon 
o sociálnych službách určuje v §8 základné povinnosti územnej samosprávy v oblasti sociálnych 
služieb nasledovne: „Obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť 
sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej 
služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie 
sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 s finančnou 
podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených 
týmto zákonom, doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú 
žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby8...“ Táto skutočnosť v praxi znamená, že obec 
musí v rámci svojej pôsobnosti zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre osoby, ktoré sú na ňu 
odkázané. Ak má fyzická osoba právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, tak obec 
má v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečiť alebo poskytnúť sociálnu službu uvedenú v §34 – 41, 
podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poriadia. 

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby, a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou poskytne sociálnu 
službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo zabezpečí poskytovanie 
sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra. Práve táto časť zákona 
o sociálnych službách umožňuje mestskej časti Bratislava–Karlova Ves, aby mohla hľadať vhodný 
model pre vybudovanie zariadenia sociálnej služby a limituje to na možnosť, že buď bude poskytovať 
sociálnu službu vo svojej pôsobnosti, alebo ju zabezpečí prostredníctvom inej právnickej alebo 
fyzickej osoby, prípadne v partnerstve. V prípade, ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení 
sociálnych služieb, tak obec môže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa §8 
odsekov 2 a 3 zákona o sociálnych službách vo svojom územnom obvode, alebo ak ide o obec, v 
územnom obvode príslušného vyššieho územného celku, v ktorom sa obec nachádza. Na základe 
dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, môže obec 
zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa § 8 odsekov 2 a 3 zákona o sociálnych službách v 
zariadení aj v územnom obvode iného vyššieho územného celku. 

V prípade, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie fyzickej osoby odkázanej na sociálnu 
službu a ak táto osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb, prípadne nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom 
prostredí, alebo za osobitných podmienok ukončila pobyt v inom zariadení, tak je obec povinná 
poskytovať alebo zabezpečiť jej sociálnu službu bezodkladne.  Ako vážne ohrozenie života alebo 
zdravie je vnímané to, že daná osoba je ohrozená správaním iného človeka, je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, ale nemá žiadnu blízku osobu, prípadne jej blízka osoba, na ktorú bola odkázaná 
zomrela, prípadne nie je možné zabezpečiť osobnú starostlivosť blízkou osobou. Zákon podrobne 

                                                           
8 §8 ods. 1 zákon o sociálnych službách 
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definuje aj ďalšie podmienky a úlohy obce pre vznik poskytovania alebo zabezpečovania sociálnej 
služby.  

Zákon o sociálnych službách definuje pôsobnosť obce v oblasti sociálnych služieb v §80, kde medzi jej 
hlavné úlohy patrí vypracovávanie, schvaľovanie komunitného plánu sociálnych služieb, utváranie 
podmienok na podporu komunitného rozvoja, vybrané úlohy správneho konania v oblasti sociálnych 
služieb, posudková činnosť, zriaďovanie, zabezpečovanie a poskytovanie sociálnych služieb a úloh 
z toho vyplývajúcich. Obec podľa §80 písm. e) poskytuje alebo zabezpečuje nasledovné druhy 
sociálnych služieb: 

1. sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, 
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, 

2. nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, 
3. opatrovateľskú službu, 
4. prepravnú službu, 
5. odľahčovaciu službu, 
6. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa §31 zákona o sociálnych službách. 

V prípade mestskej časti Bratislava–Karlova Ves je však táto pôsobnosť špecifikovaná ešte aj 
Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a jeho článkami 31 a 329. V rámci týchto článkov sa 
prerozdeľujú jednotlivé pôsobnosti a kompetencie v oblasti sociálnych vecí medzi Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy a jednotlivé mestské časti. V oblasti poskytovania a zabezpečovania sociálnych 
služieb mestská časť Bratislava–Karlova Ves by mala poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie: 

1. sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej starostlivosti a v dennom stacionári, 
2. opatrovateľskej služby, 
3. prepravnej služby, 
4. odľahčovacej služby, 
5. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves tiež môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie 
sociálnej služby na zabezpečovanie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných 
potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre, nízkoprahovom dennom centre pre deti 
a rodinu a v zariadení pre seniorov.10 Ak tieto služby chce poskytovať vo svojej vlastnej pôsobnosti, 
tak ich zároveň aj zriaďuje alebo zakladá11 a kontroluje ich činnosť. Tento rozsah pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava–Karlova Ves je určujúci pre úvahu o obsahu a rozsahu služieb, aké by sa 
mohli poskytovať v zariadení sociálnych služieb, ktoré má mestská časť záujem vybudovať.  

Len pre úplnosť pôsobnosti a úloh mestskej časti Bratislava–Karlova Ves je nevyhnutné uviesť, že už 
okrem vyššie uvedených úloh a kompetencií, mestská časť je povinná poskytovať základné sociálne 
poradenstvo, a môže poskytovať alebo zabezpečovať aj iné druhy sociálnych služieb. 

  

                                                           
9 Štatút hlavného mesta SR Bratislava. 
http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053478  
10 Ibid.  
11 Pozn. autorov - Zriadenie a založenie sú dva rozdielne procesy vzniku právnickej osoby – najčastejšie sa 
zriaďuje rozpočtová alebo príspevková organizácia a zakladá sa nezisková organizácia.   

http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11053478
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Mestská časť Bratislava–Karlova Ves v oblasti sociálnych služieb uzatvára zmluvy o: 

• poskytovaní sociálnych služieb, 
• poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

• uhradení ekonomicky oprávnených nákladov v súlade s §71 ods. 6 zákona o sociálnych 
službách s inou obcou alebo iným poskytovateľom sociálnej služby, 

• zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby 
podľa §8 ods. 8 zákona o sociálnych službách. 

Zároveň mestská časť vedie evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, rozhodnutí podľa písmen c) a x) čl. 32 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislava, prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. 
Taktiež vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu, poskytuje štatistické údaje z 
oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania 
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov. 

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves má aj ďalšie úlohy a povinnosti v oblasti financovania 
sociálnych služieb, ktorým sa venujeme podrobnejšie v časti financovania. 

 

Ciele a priority v oblasti poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves 

V predchádzajúcej časti sme uviedli základné kompetencie obcí a špecificky mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves v oblasti poskytovania sociálnych služieb. V tejto časti v skratke zhrnieme 
aktuálny stav, ale aj ciele a priority v oblasti poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves. 

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves má dva referáty v oblasti sociálnych vecí, a to Referát 
posudkových činností a opatrovateľskej služby a Referát sociálny, zdravotný a pre seniorov. 

V súčasnosti poskytuje obyvateľom mestskej časti v oblasti sociálnych vecí (ide o širšiu oblasť, 
ako sú len sociálne služby, lebo sem spadá aj sociálno-právna ochrana a rôzne formy kompenzácií): 

• sociálne poradenstvo 
• spoločné stravovanie v jedálňach 
• posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu 
• sociálne služby – opatrovateľská služba v domácnosti 
• denné centrá (Kluby seniorov) 
• jednorazové finančné výpomoci 
• dotácie na stravu a školské potreby pre deti z nízkopríjmových domácností 
• gratulácie a vyjadrenie úcty obyvateľom mestskej časti pri príležitosti ich životných jubileí 
• mestská časť ako opatrovník, majetkový opatrovník, poručník alebo opatrovník fyzickej 

osoby, ktorej súd obmedzil spôsobilosť na právne úkony 
• mestská časť ako osobitný príjemca prídavkov na dieťa a dávky v hmotnej núdzi 
• vyjadrenia pracovníkov Miestneho úradu k spôsobu života a povesti fyzických osôb 
• finančný príspevok pre deti umiestnené v ústavnej starostlivosti a ich rodiny 
• informácie o pestúnskej starostlivosti a osvojení 
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Oblasti sociálnych služieb sa priamo dotýkajú hlavne poskytovanie sociálneho poradenstva, 
posudková činnosť, poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti, denné centrá a spoločné 
stravovanie v jedálňach. V centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb má mestská časť 
Bratislava–Karlova Ves zaregistrované 4 sociálne služby: 

Druh Územie Čas Forma Kapacita 
opatrovateľská služba 

(§ 41) 
územie: Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves neurčitý čas terénna  
denné centrum (§56) Tilgnerova 1, 841 04 Bratislava neurčitý čas ambulantná 100 
denné centrum (§56) Lackova 4, 841 04 Bratislava neurčitý čas ambulantná 100 

Jedáleň (§58) 
územie: Bratislava - mestská časť 

Karlova Ves neurčitý čas terénna  
Tabuľka č. 1 – Sociálne služby registrované mestskou časťou Bratislava–Karlova Ves.  
Zdroj: Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb. 2017. 
 

Podľa údajov uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–
Karlova Ves na roky 2016-2023 (ďalej len „PHSR“) a získaných z Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava–Karlova Ves sa domáca opatrovateľská služba poskytuje približne 90 prijímateľom 
sociálnych služieb, a to prostredníctvom 34 opatrovateliek (prepočítaný počet na plné úväzky)12. 
Denné centrá Senior klub na Lackovej 4 a Senior Klub Nezábudka na Tilgnerovej 1 majú spolu 
kapacitu 200 miest a v roku 2015 mali spolu 237 členov. Jedáleň pri Senior Klube na Lackovej 4 
zabezpečovala stravovanie pre približne 60 stravníkov a tiež aj donášku stravy do domácnosti pre cca. 
80 ďalších obyvateľov. Okrem toho mestská časť Bratislava–Karlova Ves zabezpečovala spoločné 
stravovanie obyvateľov aj v iných jedálňach v mestskej časti, a to pre približne 140 stravníkov.  

Mestská časť Bratislava–Karlova Ves nemá spracovaný komunitný plán (ktorého vypracovanie je, ale 
jedným z cieľov PHSR) a tiež nemá na svojom územnom obvode žiadne vlastné zariadenie sociálnych 
služieb. 

V územnom obvode mestskej časti pôsobia viaceré zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a aj neverejných poskytovateľov sociálnych 
služieb: DSS Gaudeamus, DSS ROSA, Vagus, DePaul, Asociácia sociálnych poradcov a supervízorov. 
Obyvatelia mestskej časti Bratislava–Karlova Ves využívajú aj služby, ktorých zriaďovateľmi sú 
Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj v rámci (ale nielen) okresu Bratislava 
IV.: Dom jesene života, Domov pri kríži, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Domov seniorov 
Lamač, DSS a ZPB Rozsutec, Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany.  

Napriek tomu, že Mestská časť Bratislava–Karlova Ves ešte nemá vypracovaný samostatný 
komunitný plán, tak v rámci aktuálneho PHSR, má oblasť sociálnych služieb podrobne spracovanú. 
V rámci tohto dokumentu je ako základný problém v oblasti sociálnych služieb definované 
poddimenzovanie sociálnych služieb. S týmto problémom súvisí aj identifikácia ďalších čiastkových 
problémov, ako je nedostatok pracovníkov na miestnom úrade, nedostatok financií v miestnom 
rozpočte, absencia zariadenia sociálnych služieb, absencia sociálnych služieb pre ľudí bez domova, 
poddimenzovaná opatrovateľská služba a terénne komunitné sociálne služby, absencia funkčnej 
databázy a dát v oblasti sociálnej starostlivosti v mestskej časti, riziká v oblasti financovania 
sociálnych služieb13. No na druhej strane sú v PHSR 2016 – 2023 definované ciele a vízia rozvoja 

                                                           
12 Na základe údajov z Miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves, Oddelenie sociálnych vecí. 
13 PHSR 2016 – 2023  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-
Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf
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sociálnych služieb v mestskej časti. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves si v sociálnej oblasti 
stanovila víziu efektívneho využívania existujúcich sociálnych služieb a programov, ale aj 
zriaďovanie a budovanie nových služieb a programov pre rôzne skupiny občanov, čo najbližšie k ich 
prirodzenému prostrediu. Tento prístup zohľadňuje aj aktuálne trendy v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v Európe a na Slovensku. 

PHSR 2016 – 2023 definuje aj hlavné cieľové skupiny, a to:  

• rodiny s deťmi, mladí ľudia, seniori, 
• ľudia so zdravotným znevýhodnením, 
• ľudia s nízkymi príjmami, 
• ľudia bez prístrešia, 
• ďalšie skupiny – ľudia so závislosťami, ľudia po výkone trestu odňatia slobody a iné.14 

V strategickej časti PHSR 2016 – 2023 je stanovený programový cieľ – Adekvátnejšia ponuka 
sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne potreby občanov – obyvateľov 
mestskej časti aj ľudí prechodne žijúcich na území mestskej časti. V rámci špecifických cieľov je 
zámerom mestskej časti Bratislava–Karlova Ves vytvoriť širšiu ponuku sociálnych programov v oblasti 
prevencie a riešenia krízových situácií, adekvátnejšiu ponuku nájomného bývania, podporovaného 
bývania a iných foriem sociálneho bývania, sieťovanie organizácií v oblasti sociálnych vecí 
a aktivizovanie komunít v mestskej časti k vzájomnej spolupráci. Akýkoľvek rozvoj v tejto oblasti by 
mal byť realizovaný a vychádzať z výsledkov komunitného plánovania a mal by byť systematicky 
implementovaný do praxe. Napriek tomu je však už aj v tejto chvíli možné identifikovať základné 
potreby v oblasti sociálnych služieb v nadväznosti na demografické a štatistické údaje o mestskej 
časti Bratislava–Karlova Ves. Je nevyhnutné uviesť aj to, že zámer vybudovania zariadenia sociálnych 
služieb nie je presne a exaktne definovaný v PHSR 2016 – 2023, no potreba poskytovania takejto 
služby v mestskej časti je evidentná. Riešenie tejto problematiky súvisí aj s tým, že plánovacie 
dokumenty Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja priamo 
nepočítajú s rozvojom týchto služieb v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves a ich časová účinnosť 
je v súčasnosti buď v závere obdobia (Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy – časový harmonogram je do roku 201815) alebo vôbec nie sú aktuálne (Koncepcia rozvoja 
sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja – časový harmonogram je len 
do roku 201416). Je však potrebné konštatovať, že v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb 
hlavného mesta SR Bratislava sú medzi aktivitami uvedené aj aktivity smerujúce k zintenzívneniu 
spolupráce s mestskými časťami a prepojenie na subjekty mestskej sociálnej siete, podpora zlepšenia 
podmienok a zvýšenia kapacít terénnej opatrovateľskej služby v spolupráci s mestskými časťami, 
rozvoj spolupráce s neverejnými poskytovateľmi a rozvoj kapacít zariadení opatrovateľskej služby. 
V nadväznosti na tieto plánované aktivity v Komunitnom pláne sociálnych služieb hlavného mesta 
Bratislava je zámer vybudovania zariadenia sociálnych služieb opodstatnený aj napriek aktuálnej 
absencii komunitného plánu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves, lebo predpokladá potrebu takejto 
služby aj medzi obyvateľmi iných mestských častí Bratislavy a zároveň aj nevyhnutnosť spolupráce 
medzi mestskými časťami a magistrátom.  

 
                                                           
14 PHSR 2016 – 2023  https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-
Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf  
15Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 
http://bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11036441 
16 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja http://www.region-
bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=84  

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf
http://bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11036441
http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=84
http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=84
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Financovanie sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
Zákon o sociálnych službách definuje povinnosti obcí v oblasti financovania sociálnych služieb 

a podobne ako aj pri kompetenciách obcí sú v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves určité špecifiká 
financovania týchto služieb. Vo všeobecnosti sa však na financovanie sociálnych služieb musíme 
pozerať cez ich poskytovateľa. Poskytovatelia sociálnych služieb môžu byť verejní a neverejní. §71 
zákona o sociálnych službách upravuje základné možnosti financovania poskytovateľov sociálnych 
služieb. Verejní poskytovatelia (obec, právnická osoba založená alebo zriadená obcou alebo vyšším 
územným celkom) môžu mať financované sociálne služby: 

• z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby, 
• z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti, 
• z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby podľa 

§71 odseku 7 zákona o sociálnych službách 
• z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na financovanie sociálnej 

služby v zariadení podľa §71 odseku 6 zákona o sociálnych službách, 
• z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy, 
• z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,  
• z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho 
súhlasom,  

• z príjmu zo sociálneho podniku, 
• z iných zdrojov. 

V prípade neverejného poskytovateľa môžu byť sociálne služby podľa §71 ods. 3 zákona o sociálnych 
službách financované: 

• z finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy a z finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 
za podmienok ustanovených týmto zákonom,  

• z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby a z úhrad za iné činnosti,  

• z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu ministerstva na poskytovanie sociálnej 
služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách, 

• z vlastných zdrojov neverejného poskytovateľa sociálnej služby, 
• z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy, 
• z výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení daňou z príjmov, ktorú 

vykonáva neverejný poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitných predpisov, 
• zo zisku zo sociálneho podniku, 
• z iných zdrojov. 

Výška finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení podľa §71 ods. 6 je 
v súčasnosti stanovená v prílohe č. 4a17 zákona o sociálnych službách a pohybuje sa na úrovni od 
120,- do 330,- EUR na jedno miesto a na jeden mesiac. V zariadeniach pre seniorov a v zariadeniach 
opatrovateľskej služby je to aktuálne 320,- EUR, v domovoch sociálnych služieb a špecializovaných 
zariadeniach je to 330,- EUR. 

                                                           
17 Zákon o sociálnych službách. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20170301#paragraf-
71.odsek-6 



 
 

16 

V kontexte aktuálnych pripravovaných zmien v zákone o sociálnych službách je potrebné bližšie 
špecifikovať možnosť financovania z finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky definovanom §71 ods. 6. Finančný príspevok na 
poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou pre 
obce a obecných poskytovateľov a neverejných poskytovateľov sa bude poskytovať v zariadeniach 
podporovaného bývania, zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby, 
rehabilitačných strediskách, domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach a denných 
stacionároch. Tento príspevok pôjde výlučne na spolufinancovanie mzdových nákladov (mzdy 
a odvody) zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb, a to len vo výške platu podľa 
osobitného predpisu. Výška príspevku sa bude vo väzbe na minimálnu mzdu predchádzajúceho 
rozpočtového roku valorizovať a bude určovaná podľa štruktúry prijímateľov sociálnych služieb 
(stupeň odkázanosti), formy sociálnej služby a bude rovnaká aj pre verejných a neverejných 
poskytovateľov. Treba však uviesť, že nejde o systémové riešenie financovania sociálnych služieb, 
čiže je veľký predpoklad, že tento model sa v budúcnosti bude meniť. Takáto zmena bude 
vyžadovaná hlavne v dôsledku demografických zmien, ktoré Slovenskú republiku čakajú a aj trvalej 
udržateľnosti systému sociálnych služieb.  

Na spolufinancovaní sociálnych služieb sa podieľa aj samotný prijímateľ sociálnych služieb, ktorý je 
povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak to nie 
je v zákone o sociálnych službách ustanovené inak. Do úhrady za poskytovanie sociálnej služby však 
nie je možné započítavať úhradu za vykonávanie, zabezpečovanie alebo utváranie podmienok na 
vykonávanie iných činností podľa §15 ods. 3 zákona o sociálnych službách. Tieto sa vykonávajú na 
základe zmluvy za iné činnosti. Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady, spôsob jej 
určenia a platenia úhrady za sociálnu službu podľa § 74 zákona o sociálnych službách a v súlade so 
všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v 
zariadení podľa § 71 ods. 6 a príjem z úhrady ekonomicky oprávnených nákladov spojených s 
poskytovaním sociálnej služby podľa § 71 ods. 7. zákona o sociálnych službách. Neverejný 
poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou 
podľa § 74 zákona o sociálnych službách v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý 
zverejnení na svojom webovom sídle alebo na inom verejne dostupnom mieste, najviac vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov znížených o príjem z finančného príspevku pri odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 76, príjem z finančného 
príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 a príjem z finančného príspevku na 
poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách. Je dôležité uviesť, za ktoré 
činnosti prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu: tlmočenie, krízovú pomoc poskytovanú 
prostredníctvom telekomunikačných technológií, podporu samostatného bývania, preventívnu 
aktivitu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri pracovnom uplatnení, 
pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, 
stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, sociálne poradenstvo, sociálnu 
rehabilitáciu a rozvoj pracovných zručností. 
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V oblasti financovania sociálnych služieb má Mestská časť Bratislava–Karlova Ves špecifikované 
svoje úlohy v Štatúte hlavného mesta SR Bratislava v čl. 32 nasledovne: 

• je povinná uhradiť ekonomicky oprávnené náklady podľa §71 ods. 6 zákona o sociálnych 
službách, 

• poskytuje podľa §75 ods. 1 a 2 zákona o sociálnych službách finančný príspevok pri 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy a finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 
služby,  

• môže poskytovať podľa §75 ods. 7 zákona o sociálnych službách finančný príspevok na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

• môže poskytovať podľa §75 ods. 8 zákona o sociálnych službách finančný príspevok pri 
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný 
príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 
služby, 

• kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku 
poskytovanej sociálnej služby a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri 
takejto kontrole, 

• kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa §71 ods. 6 zákona 
o sociálnych službách.   
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Mestská časť Bratislava–Karlova Ves – demografické a štatistické dáta 
– základná analýza 

V tejto časti dokumentu sa budeme venovať demografickým a štatistickým dátam týkajúcich 
sa mestskej časti Bratislava–Karlova Ves, v kontexte možnosti vybudovania zariadenia sociálnych 
služieb a hlavných cieľových skupín pre takéto zariadenie – seniorov a osôb so zdravotným 
postihnutím. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves je mestskou časťou hlavného mesta Bratislava  
a okresu Bratislava IV, z tohto dôvodu je nevyhnutné sledovať demografické a štatistické dáta aj 
v kontexte tohto špecifika. Mestská časť Bratislava–Karlova Ves patrí medzi najmenšie mestské časti 
do rozlohy, ale z pohľadu počtu obyvateľov patrí medzi veľké mestské časti. V nasledujúcej tabuľke 
uvádzame stav obyvateľov v Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves podľa pohlavia na konci roku 
2016: 

Bratislava - mestská časť Karlova Ves Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 
Muži 15.625 
Ženy 17.730 
Spolu 33.355 

Tabuľka č. 2 – Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – počet obyvateľov k 31. 12. 2016. Zdroj: 
Štatistický úrad SR, databáza DATAcube, údaje sú za rok 2016 

 

Počet obyvateľov Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves tvorí 7,83% z celkového počtu 425.923 
obyvateľov Hlavného mesta SR Bratislava. Avšak nevyhnutné je uviesť, že tieto údaje uvádzajú len 
obyvateľov s trvalým pobytom, čiže reálny počet žijúcich obyvateľov v Bratislave a v jej mestských 
častiach je vyšší. Ako je už uvedené aj v PHSR 2016 – 2023, tak nie je presne možné určiť počet 
obyvateľov mestskej časti Bratislava–Karlova Ves, z dôvodu, že nie je povinnosť prihlasovať sa na 
trvalý pobyt. Zároveň sa v mestskej časti nachádzajú viaceré vysokoškolské internáty, ale žijú tu aj 
obyvatelia prihlásení len na prechodný pobyt. PHSR 2016 – 2023 uvádza, že počet bývajúcich 
v mestskej časti Bratislava–Karlova Ves sa zvyšuje o približne 35% na 45.000 obyvateľov18. No 
z pohľadu poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb samosprávou budeme vychádzať 
z údajov o osobách s trvalým pobytom, keďže to sú daňovníci Mestskej časti Bratislava–Karlova Ves 
a im majú byť sociálne služby poskytované.  

  

                                                           
18 PHSR 2016 – 2023 https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-
Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf  

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/PHSR_Karlova-Ves_2016_2023_schvaleny_MiZ-13122016-1.pdf
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Základné demografické údaje mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
Počet obyvateľov – trvalý pobyt k 31. 12. 2016 33.335 
Celkovo odhadovaný počet obyvateľov  45.000 
Veková štruktúra obyvateľov (priemer za rok 2016)  
predproduktívny vek – do 14 rokov 4.813 
produktívny vek od 15 do 64 rokov 23.655 
poproduktívny vek nad 65 rokov 5.010 
počet úmrtí za rok 2016 250 
počet svadieb za rok 2016 180 
počet rozvodov za rok 2016 64 
počet nezamestnaných občanov 923 
Štruktúra obyvateľov nad 65 rokov  
65 – 69 rokov 1.430 
70 – 74 rokov 1.404 
75 – 79 rokov 1.095 
80 – 84 rokov 615 
85 – 90 rokov 324 
90 a viac rokov 142 
Počet domácností jednotlivcov osamelo žijúcich nad 65 rokov  
Počet občanov s ZŤP  
Tabuľka č.3 - Základné demografické údaje o mestskej časti Bratislava–Karlova Ves.  
Zdroje: Štatistický úrad SR databáza DataCube, Miestny úrad MČ Bratislava–Karlova Ves 
 
Ak sa pozrieme na vývoj obyvateľstva Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za posledných 5 rokov (od 
roku 2012), tak je možné sledovať mierne postupný trend nárastu obyvateľov z 33.082 na 33.33519. 
Z pohľadu pohlavia obyvateľov je počet žien v posledných 5 rokoch ustálený a mierne narastá počet 
mužov. Pre stanovenie potreby sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je 
nevyhnutné sledovať obyvateľstvo v prvom rade z hľadiska vekovej štruktúry (predproduktívny 0 -14 
rokov, produktívny 15 – 64 rokov a poproduktívny vek 65+), ktorá je prepojená na zdravotný stav 
a riziko vzniku nepriaznivej životnej situácie. Základný prehľad uvádzame grafe č. 1 - Štruktúra 
obyvateľstva mestskej časti Bratislava - Karlova ves podľa vekových skupín.  

                                                           
19 Zdroj: Štatistický úrad SR, databáza DATAcube, údaje sú za rok 2016 
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Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, databáza DATAcube 

 

Základné rozdelenie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za posledných 10 rokov 
ukazuje, že celkový počet obyvateľov má od roku 2011 mierne stúpajúci trend, ale vnútorné 
demografické procesy ukazujú zásadnejšie zmeny medzi demografickými skupinami obyvateľstva. 
Podobne ako v rámci celej Slovenskej republiky je možné sledovať mierny nárast obyvateľov 
v predproduktívnom veku. Z hľadiska sociálnych služieb je ale zásadnejšia informácia, ktorá sa týka 
nárastu obyvateľov v poproduktívnom veku nad 65 rokov, ktorú uvádzame v grafe č. 1 – Vývoj 
starnutia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v rokoch 2006 – 2016. V tejto skupine je 
možné vidieť za posledných 10 rokov nárast o 34,895% z 3.714 obyvateľov v roku 2006 na 5.010 
obyvateľov v roku 2016. Ešte výraznejší nárast je vidieť v najviac ohrozenej skupine seniorov, a to 
v skupine 85+ rokov, kde je predpokladaná najvyššia miera odkázanosti na pomoc inej osoby. V tejto 
skupine obyvateľov je možné sledovať nárast o 114,75% z 217 na 466 obyvateľov.   

 

Tieto zmeny majú vplyv aj na produktívnu skupinu obyvateľstva, kde je za posledných 10 rokov 
možné sledovať jej pokles o -4,35%. Z hľadiska ďalšieho vývoja je možné sledovať, že mierne narastá 
(o 4,86%) aj skupina obyvateľov vo veku od 55 do 64 rokov, z čoho môžeme predpokladať, že 
starnutie obyvateľstva nebude v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves také vysoké, ako je to na 
úrovni celého hlavného mesta Bratislava (nárast je o 9,5%). Respektíve veková skupina 55 – 64 rokov 
tvorí v hlavnom meste Bratislava 14,15% z celkového počtu obyvateľov a v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves je to 11,17% z celkového počtu obyvateľov. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020, kde sa uvádza, 
že Karlova Ves spolu s Devínskou Novou Vsou a Vrakuňou patria medzi najmladšie mestské časti 
Bratislavy a sú aj pod celoslovenským priemerom, čo sa priemerného veku obyvateľov týka20.  

                                                           
20 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta Bratislavy na roky 2010 – 2020 
http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11025702 
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71%
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Graf č. 1 - Štukrúra obyvateľstva mestskej časti Bratislava -
Karlova ves podľa vekových skupín.

Predproduktívny vek do 14 rokov

Produktívny vek 15 - 64 rokov

Poproduktívny vek 65+ rokov
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Ale aj tak je index starnutia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na úrovni 104,09%, čo 
predpokladá nevyhnutné riešenia v oblasti podpory seniorov a aj postupné starnutie jej 
obyvateľov. Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že práve skupina seniorov bude jednou 
z hlavných cieľových skupín pre poskytovanie sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. Túto skutočnosť podporuje aj trend, že prijímateľov zariadenia sociálnych služieb nebudú tvoriť 
len obyvatelia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, ale aj obyvatelia iných častí hlavného mesta 
Bratislava. Podobne, ako je to aj v súčasnosti v iných mestských častiach, ktoré už majú zariadenia 
sociálnych služieb vybudované.  

 

 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, databáza DATAcube,  

Ak sa pozrieme na mestskú časť Bratislava-Karlova Ves cez optiku základných prognostických 
materiálov21 v oblasti sociálnych služieb, tak v nasledujúcej tabuľke uvádzame predpokladaný podiel 
osôb potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe podľa miery ich závislosti na inej fyzickej osobe. V tabuľke 
sú použité orientačné údaje, ktoré vymedzujú potrebu sociálnych služieb vo vzťahu k veku 
a s ohľadom na mieru závislosti na pomoci pri každodenných sebaobslužných činnostiach. 

  

                                                           
21  BAUMRUKOVÁ, P. 1997. Obce, Obce, města, regiony a sociálni služby, SOCIOPRESS, Praha. ISBN: 80-902260-
1-9 
HOLUBKOVÁ, S., KRUPA, S. 2001. Sociálne služby pre občanov: Manuál pre obecné a mestské úrady, Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci  

3714 3899 4066 4225 4347 4516 4601 4729 4781 4894 5010

217 214 254 273 284 326 351 361 400 431 466

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Graf č. 2 - Vývoj starnutia obyvateľov mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves v rokoch 2006 - 2016

Poproduktívny vek 65+ rokov 85+ rokov alebo viac
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Tabuľka č. 4 -  Miera závislosti - odhad počtu osôb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Zdroj: Vlastný prepočet autorov. 
 
Pri plánovaní sociálnych služieb aj v kontexte demografických zmien (predovšetkým starnutie 
obyvateľstva v Slovenskej republike) sa predpokladá, že na 1.000 obyvateľov starších ako 65 rokov 
bude 5% z nich potrebovať služby v zariadeniach sociálnych služieb. V mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves to predpokladá potrebu približne 250 miest v pobytových službách pre seniorov. Z toho 
70% v zariadeniach pre seniorov t.j. 175 miest a 30% v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti, 
t.j. 75 miest. Pri plánovaní opatrovateľskej služby sa predpokladá, že na 1.000 obyvateľov starších 
ako 65 rokov bude potrebovať 6% obyvateľov domácu opatrovateľskú službu. V mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves predpokladáme, že opatrovateľskú službu bude potrebovať 300 obyvateľov vo 
veku nad 65 rokov a ak sa táto služba rozvinie a stabilizuje, tak môže tento počet narásť na 350 
obyvateľov nad 65 rokov. Tieto údaje ukazujú, že potreba pobytovej sociálnej služby je v mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves evidentná a aj aktuálny zámer pre vybudovanie zariadenia sociálnych 
služieb nemusí v budúcnosti celkom pokryť potrebu sociálnych služieb pre seniorov.  

Pri pohľade na druhú významnú cieľovú skupinu v oblasti sociálnych služieb, a to osoby so 
zdravotným postihnutím, je nutné skonštatovať, že v Slovenskej republike sa nevedú presné štatistiky 
a evidencie osôb so zdravotným postihnutím, a preto je možné vychádzať len z hrubých údajov 
a prevalencie jednotlivých druhov zdravotného postihnutia v spoločnosti. Zároveň je nevyhnutné 
zohľadňovať aj miestne špecifiká. V nasledujúcej tabuľke uvádzame orientačný počet osôb s rôznymi 
druhmi zdravotného postihnutia v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

  

Miera závislosti -  odhad počtu osôb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
vek 

osoby 
závislých 

osôb celkom 
minimálne 
závislých  
(do 2 hodín 

podpory denne) 

ľahkej 
závislosti 
(2 – 7 hodín 

podpory denne) 

strednej 
závislosti 

(8 - 16 hodín 
podpory denne) 

ťažkej závislosti (16 
a viac hodín podpory 

denne) 

65 – 69 
rokov 

42 21 21 - - 

70 – 74 
rokov 

98 42 28 28 - 

75 – 79 
rokov 

115 44 33 33 5 

80 – 84 
rokov 

96 40 25 25 6 

85 – 90 
rokov 

87 29 26 26 6 

90 a viac 
rokov 

112 28 28 28 28 

SPOLU 550 204 161 140 45 
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Tabuľka č. 5 -  Orientačný počet osôb so zdravotným postihnutím podľa druhu zdravotného 
postihnutia v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Zdroj: Vlastný prepočet autorov. 
 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa cca. 15% obyvateľov22 musí vo svojom živote vysporiadať 
s určitou mierou postihnutia, takmer 3 % detí trpia chronickou chorobou. Podľa prognostických 
odhadov je približne 1.333 osôb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves poberateľmi invalidného 
dôchodku a cca. 367 osôb poberateľmi čiastočného invalidného dôchodku. Pre doplnenie základného 
pohľadu uvádzame ešte orientačné údaje o potrebe sociálnych služieb v oblasti starostlivosti o deti 
a rodinu a o potrebe sociálnych služieb v oblasti azylového bývania.  

 

Sociálna skupina Počet rodín/počet detí 
Rodiny s deťmi (0 – 18 rokov) 
vyžadujúce sociálnu pomoc 

potreba vzniká v 
priebehu roka 

267 

potrebujú trvalú  
pozornosť 

900 

Deti ohrozené týraním a 
zneužívaním 

potreba vzniká v 
priebehu roka 

67 

potrebujú trvalú  
pozornosť 

1.133 

Tabuľka č. 6 - Orientačný počet rodín a detí, ktoré potrebujú osobitú starostlivosť v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. 
Zdroj: Vlastný prepočet autorov. 
 

 

 

                                                           
22 World report on disability. 2011.  Malta, World health organisation. The World Bank. ISBN: 978-92-4-156418-
2. 

Druh  zdravotného postihnutia Počet osôb s daným 
postihnutím  

Občania so zrakovým postihnutím 190 
z toho ťažko 53 

Občania so sluchovým postihnutím 317 
z toho nepočujúci 48 

Občania s poruchami reči 190 
Občania s mentálnym postihnutím 950 
Občania s fyzickým postihnutím 953 
Občania na vozíku 110 
Občania s diabetes  1.683 

z toho na inzulíne 220 
Občania s duševným ochorením 317 
Občania s epilepsiou 443 
Občania s psoriázou 633 
Deti s chronickým ochorením 1.747 
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Osoby vyžadujúce azylové ubytovanie Počet osôb potrebujúcich 
azylové ubytovanie 

Občania bez domova 34 
Matky s deťmi 15 
Občania po výkone trestu 63 
Občania závislí na drogách 80 

Tabuľka č. 7 - Orientačný počet osôb, ktoré potrebujú azylové bývanie v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. 
Zdroj: Vlastný prepočet autorov. 
 

V skupine osôb, ktoré potrebujú azylové bývanie, treba však vnímať špecifiká hlavného mesta SR 
Bratislava, kde je nevyhnutné riešiť túto problematiku komplexne na úrovni všetkých mestských časti 
aj vzhľadom k mobilite osôb v týchto cieľových skupinách. Vyššie uvedené štatistické údaje sú len 
základným orientačným východiskom, ktoré pri analýze potrieb pomáhajú definovať predovšetkým 
a najmä kvantitatívne nároky na vybavenosť územia (komunity) jednotlivými službami pre cieľové 
sociálne skupiny. Tieto údaje je nevyhnutné verifikovať v terénne počas tvorby komunitného plánu 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. V tejto podobe slúžia len ako orientačné údaje pre hlbšie 
pochopenie problematiky vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves. Potrebu vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves potvrdzujú aj údaje z Územného generelu sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR 
Bratislava23, kde sa pre túto mestskú časť uvádzajú nasledovné počty deficitu miest, pozemkov 
a podlažných plôch: 

Druh zariadenia 
sociálnych služieb 

Deficit miest Deficit plôch 
pozemkov v m2 

Deficit podlažných 
plôch v m2 

Zariadenie pre 
seniorov 

158 7.891 5.050 

Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

23 1.151 736 

Špecializované 
zariadenie 

23 1.151 736 

Zariadenie 
podporovaného 
bývania 

47 2.835 2.010 

Tabuľka č. 8 - Prehľad deficitu kapacity, plôch pozemkov a podlažných plôch vybraných zariadení 
sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 
Zdroj: Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislava 
 

Ako je možné z tabuľky vidieť, tak v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je nedostatok miest vo 
vybraných zariadeniach sociálnych služieb, čo je dôsledkom ich absencie nielen v samotnej 
mestskej časti, ale aj v hlavnom meste. Rozdiel medzi predpokladanou potrebou v rámci 
prognostických dát za samotnú mestskú časť a týmito údajmi vzniká práve špecifikom hlavného 
mesta Bratislava a tým, že časť aktuálnej potreby miest v sociálnych službách je vykrytá 

                                                           
23 Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislava 
http://www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokumenty=11045125 
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poskytovaním služieb pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v iných mestských 
častiach. Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislava tiež odporúča zvýšiť 
podiel domácej opatrovateľskej starostlivosti v domácnostiach a uprednostniť ju pred umiestňovaním 
obyvateľov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Taktiež odporúča umiestňovať zariadenia 
opatrovateľskej služby v obytných zónach prípadne v ich blízkosti. Nevyhnutné je však aj uviesť, že 
tento dokument počíta s tým, že sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vybuduje zariadenie 
sociálnych služieb so službami domov sociálnych služieb (kapacita 10 miest) a zariadenie 
opatrovateľskej služby (kapacita 40 miest) na ulici Borská. Zároveň sa počítalo s vybudovaním aj 
domovov sociálnych služieb s celkovou kapacitou 120 miest na uliciach Janotova a Nad Lúčkami. 
Toto však už nie je možné v rámci súčasných legislatívnych podmienok v zákone o sociálnych 
službách, ktoré obmedzujú možnosti registrácie celoročných domovov sociálnych služieb. V druhej 
etape rozvoja zariadení sociálnych služieb počíta tento dokument s vybudovaním zariadenia pre 
seniorov s kapacitou 30 miest, zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 55 miest, 
špecializovaného zariadenia s kapacitou 33 miest na Dlhých dieloch západ. Je nevyhnutné 
podotknúť, že takto nastavené plánovanie má viaceré obmedzenia z hľadiska aktuálne platnej 
legislatívy, kde sa obmedzila kapacita vybraných druhov sociálnych služieb a zároveň sa určili viaceré 
regulačné pravidlá tak, aby sa v čo najväčšej miere podporoval rozvoj komunitných služieb. Prehľad 
návrhu rozvoja a budovania zariadení sociálnych služieb navrhovaný v Územnom generele sociálnej 
starostlivosti hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves nájdete v prílohe 2. 
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Rozpočet na sociálne služby a finančné zdravie Mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 

Vybudovanie a aj prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb je často ovplyvnené 
finančnými možnosťami jeho zriaďovateľa. Poskytovanie pobytových sociálnych služieb je stále 
finančne náročnejšie ako poskytovanie terénnych a ambulantných služieb. Vzhľadom 
k demografickým trendom v Slovenskej republike, ale aj v celej Európe, je preto prechod od 
inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti realizovaný nielen z dôvodu kvality samotnej služby 
a ľudsko-právneho prístupu, ale aj z hľadiska finančnej udržateľnosti a efektivity poskytovania 
sociálnych služieb občanom. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves hospodárila v roku 2016 s rozpočtom, ktorého celkové 
príjmy boli 11.213.585,- EUR a výdavky 10.540.159,- EUR. Výsledok hospodárenia v roku 2016 po 
vylúčení nevyčerpaných transferov bol 586.522,- EUR.24  

Pri bližšom pohľade na oblasť sociálnej starostlivosti v rozpočte v časti výdavkov na rok 2016 
bolo vyčlenených na daný rok 158.611,- EUR a reálne čerpaných bolo 119.002,- EUR. Počas 
posledných 5tich rokov je možné sledovať, že výška výdavkov na sociálnu oblasť v rozpočte mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves sa pohybuje na úrovni medzi 120.000,- až 190.000,- EUR. V roku 2016 
bolo na sociálne služby vyčlenených len 1,12% z celkových výdavkov rozpočtu. Avšak k týmto 
výdavkom je nutné pripočítať personálne výdavky na pracovníkov zabezpečejúcich oblasť sociálnych 
služieb a ďalšie výdavky, ktoré sú v iných rozpočtových kapitolách, čo predstavuje ďalších cca 3,81% 
z celkových výdavkov rozpočtu. Odhadovaná ročná výška výdavkov zo všetkých kapitol rozpočtu 
súvisiaca s oblasťou sociálnych služieb je okolo 520 tisíc eur, čo tvorí celkovo cca 4,93% celkového 
rozpočtu mestskej časti. Výšku vyčlenených finančných prostriedkov v pomere k ostaným výdavkom 
mestskej časti je možné dávať do priameho súvisu s nepokrytými potrebami mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves v oblasti sociálnych služieb.  

ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROZPOČET 131.741,- 170.172,- 199.310,- 145.629,- 158.611,- 251.682,- 

SKUTOČNOSŤ 135.187,- 168.952,- 188.172,- 131.123,- 119.002,- - 
Tabuľka č. 8 - Prehľad finančných prostriedkov na sociálne služby v mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves za posledných 5 rokov – plánovaný rozpočet a skutočné čerpanie. 
Zdroj: Záverečné účty mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za roky 2012 – 2016. 
 

Rozpočet na rok 2017 na sociálne služby v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves počíta s financovaním 
nasledovných aktivít a činností: 

• Sociálne poradenstvo a poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci (14.400,- EUR) 
• Posudkovú činnosť (2.600,- EUR) 
• Denné centrá a senior kluby (37.367,- EUR) 
• Opatrovateľskú službu (23.650,- EUR) 
• Ďalšie sociálne a podporné služby (10.050,- EUR) 

                                                           
24 Záverečný účet mestskej časti Bratislava –  Karlova Ves za rok 2016. https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/03-Zaverecny-ucet-2016.pdf 
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• Stravovanie (111.200,- EUR) 
• Gratulácie, stretnutia, vítania (40.175,- EUR) 
• Tovary a služby oddelenia sociálnych vecí (11.700,- EUR). 

Treba však uviesť, že toto je len časť nákladov na financovanie sociálnych služieb v mestskej časti. 
Ďalšia časť nákladov, tak ako už bolo uvedené vyššie, je súčasťou personálnych výdavkov (rok 2016 
program 11.1, rok 2017 program 2.1). V roku 2016 boli náklady na zamestnancov oddelenia 
sociálnych vecí poskytujúcich sociálne služby v mestskej časti vo výške cca. 400.000,- EUR. Okrem 
personálnych výdavkov sú aj v iných rozpočtových kapitolách ďalšie výdavky na sociálne služby, ako 
sú nájomné, opravy a údržba budov v ktorých sú denné centrá, materiálovo-technické vybavenie – 
kancelárske potreby, hygienické potreby, poštovné a pod. Pre presné vyčíslenie odporúčame 
realizovať podrobnú finančnú analýzu v rámci komunitného plánovania. Odporúčame tiež pre 
zvýšenie prehľadnosti vynaložených finančných prostriedkov na oblasť sociálnych služieb zvážiť 
dôslednejšie aplikovanie programového rozpočtovania a do programu 10. zahrnúť všetky výdavky 
súvisiace so sociálnymi službami. 

V programovom rozpočte mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 
a 2019 nie je možné identifikovať žiadne predpokladané zmeny v oblasti rozvoja sociálnych služieb25. 
Stále je plánovaný trend udržiavania rozpočtu na úrovni rozpočtu na rok 2017. Tieto skutočnosti 
budú mať vplyv aj na možnosť vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti, keďže 
v rozpočtoch nie je počítané s jeho vybudovaním, ale ani prevádzkovaním zo zdrojov mestskej časti.  

Pre realizovanie takéhoto zámeru musí mestská časť počítať s výrazným navýšením finančných 
prostriedkov v oblasti sociálnych služieb v rozsahu minimálne 383.000,- EUR. Pre porovnanie 
uvádzame výšku bežných výdavkov  v zariadení opatrovateľskej starostlivosti na Sekurisovej 8, ktoré 
je v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislava. Má kapacitu 22 miest a bežné výdavky 
za rok 2016 vo výške 295.439,- EUR a príjmy vo výške 53.000,- EUR. Rozpočet tohto zariadenia 
opatrovateľskej starostlivosti bol v roku 2016 – 295.037,- EUR z čoho 84.480,- predstavovala dotácia 
z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a 210.557,- EUR boli prostriedky 
z rozpočtu mesta. V priemere bola potom výška priamych výdavkov hlavného mesta na jedného 
prijímateľa sociálnej služby vo výške cca. 798,- EUR. Pri našom predpoklade počítame s maximálnou 
možnou kapacitou pobytového zariadenia sociálnych služieb (ak tam bude kombinácia viacerých 
druhov pobytových sociálnych služieb) – 40 miest v zariadení sociálnych služieb v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves. Pri tomto počte treba predpokladať potrebu rozpočtu takéhoto zariadenia 
vo výške minimálne 300.000,- EUR ročne za predpokladu, že bude toto zariadenie financované aj 
z iných zdrojov. Podrobnejšie sa predpokladaným nákladom budeme venovať v časti modely 
vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

Pre rozhodovanie sa o možnostiach vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves je nevyhnutné zohľadňovať aj finančné zdravie mestskej časti. Aktuálna 
verejná analýza finančného zdravia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves26 spracovaná 
organizáciou INEKO je z roku 2015. Hodnotenie finančného zdravia mestskej časti za roky 2012 – 
2015 je na vysokej úrovni a z maximálneho skóre 6 získala mestská časť Bratislava-Karlova Ves skóre 
5,5, čo v praxi znamená výborné finančné zdravie. O tomto stave finančného zdravia svedčí aj 
prebytok pri hospodárení s rozpočtom mestskej časti za rok 2016. Ak sa však pozrieme na to, aká je 
základná bilancia mestskej časti za rok 2016, tak je možné sledovať, že v bežnom rozpočte 

                                                           
25 Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na rok 2017, s výhľadom na roky 2018 a 2019. 
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/navrh_rozpocet.zip 
26 Hospodárenie miest, obcí a VÚC. INEKO. http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=177&y=2015  

http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=177&y=2015
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a finančných operáciách vykázala mestská časť prebytok, ale v oblasti kapitálového rozpočtu vykázala 
deficit vo výške 112.302,- EUR.27 Tento údaj je dôležitý sledovať z pohľadu samotnej prvotnej 
investície do vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, keďže 
v prvom rade pôjde o kapitálovú investíciu. Napriek tomu, že kapitálové príjmy mestskej časti boli vo 
výške 181.174,- EUR kapitálové výdavky boli vo výške 293.476,- EUR.  Ak sa pozrieme na oblasť 
sociálnych služieb, tam boli v roku 2016 kapitálové výdavky vo výške 13.999,- EUR a kapitálové príjmy 
z dotácie na podporu sociálnych služieb vo výške 8.100,- EUR. Z uvedeného môžeme konštatovať, že 
napriek výbornému finančnému zdraviu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, tak v oblasti 
kapitálových investícií aj v oblasti sociálnych služieb, musí nevyhnutne hľadať mestská časť 
predovšetkým iné zdroje na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb, ako len vlastný rozpočet. 
Dôvodom je práve deficit v oblasti kapitálového rozpočtu, ale aj iné projektové zámery mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves ako je účasť na projekte Life+Deliver, investičný úver na financovanie 
rekonštrukcie školských objektov a zariadení (školský bazén), výstavba lodenice.  

Na druhej strane, výborné finančné zdravie mestskej časti svedčí o tom, že MČ má dobré 
predpoklady riešiť otázku vybudovania zariadenia sociálnych služieb prostredníctvom projektových 
zdrojov alebo partnerstiev s neverejnými organizáciami. Nízky celkový dlh, žiadne záväzky po 
splatnosti a celková silná základná bilancia finančného zdravia tvoria veľmi dobrú východiskovú 
situáciu pre získanie a čerpanie iných zdrojov (ako vlastný rozpočet) na vybudovanie zariadenia 
sociálnych služieb.  

  

                                                           
27 Záverečný účet mestskej časti Bratislava –  Karlova Ves za rok 2016. https://www.karlovaves.sk/wp-
content/uploads/03-Zaverecny-ucet-2016.pdf 
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Model vybudovania zariadenia sociálnych služieb v mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves 
 Zámer mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vybudovať zariadenie sociálnych služieb je 
nevyhnutné vnímať v súvislosti s nedostatočne pokrytými potrebami mestskej časti v oblasti sociálnej 
starostlivosti. PHSR 2016 – 2023 konštatuje  poddimenzovanosť sociálnych služieb v mestskej časti. 
Pre koncepčné riešenie rozvoja sociálnych služieb je v prvom rade potrebné a nevyhnutné vypracovať 
a schváliť komunitný plán mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Komunitný plán by mal, pri 
zohľadnení špecifických sociálnych, ekonomických a demografických podmienok, zabezpečiť 
dostupnosť sociálnych služieb a to hlavne rozvojom komunitných sociálnych služieb s dôrazom na  
služby pre rodinu v súlade s už uvedenými medzinárodnými a národnými dokumentmi v oblasti 
sociálnych služieb. Ako je však možné vidieť zo základných analýz a demografických východísk 
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, je potrebné predovšetkým rozvíjať ambulantné a terénne 
služby pre seniorov, občanom so zdravotným postihnutím a občanov v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Potreba pobytových sociálnych služieb je čiastočne pokrytá v zariadeniach na území hlavného mesta 
SR Bratislava a toto je potrebné zohľadniť aj pri priamej potrebe vybudovania zariadenia sociálnych 
služieb v mestskej časti. Pre súčasnosť, ako vyplýva z demografickej analýzy a z kondície a stavu 
rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa ukazuje reálna možnosť riešenia akútne 
nepriaznivej sociálnej situácie seniorov s ťažkou závislosťou – odkázanosťou na sociálne služby – 
formou vybudovania  zariadenia sociálnych služieb s kapacitou do 40 miest. V prípade, že sa 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, aj napriek absencii komunitného plánu rozvoja sociálnych 
služieb, rozhodne pre urýchlené vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia sociálnych služieb 
prichádzajú do úvahy dva modely projektu. Prvý model vybudovania zariadenia sociálnych služieb je 
model v priamej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, tak že celý projekt bude 
realizovaný v réžii mestskej časti. Druhý model predpokladá vybudovanie a prevádzkovanie 
zariadenia sociálnych služieb v spolupráci s externým partnerom. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves predpokladá vybudovanie zariadenia pre seniorov na Borskej 
ulici v areáli a priestoroch bývalej školy. Pri budovaní vybudovaní zariadenia sociálnych služieb je 
nevyhnutné brať do úvahy aj architektonické a fyzické požiadavky na zariadenia sociálnych služieb 
definované v zákone o sociálnych službách (univerzálne navrhovanie) a vo vyhláškach Ministerstva 
zdravotníctva SR. Z dostupných analýz by mali byť primárnou cieľovou skupinou tejto pobytovej 
služby seniori vo vyššom stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.  

 

Základné podmienky pre vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb 
v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
Cieľová skupina 

Vychádzajúc zo základných analýz a potrieb mestskej časti by mala byť základná cieľová 
skupina – občania odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby minimálne od stupňa odkázanosti II. 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Preferencia, by ale mala byť pri osobách s V. stupňom 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, keďže ide o občanov, ktorých rozsah odkázanosti je vyšší 
ako 8 hodín denne (do 8 hodín denne je to možné zabezpečiť prostredníctvom domácej 
opatrovateľskej služby, ktorú je tiež nevyhnutné naďalej v mestskej časti rozvíjať aj z hľadiska kvality 
života občanov, dlhodobej udržateľnosti a finančnej efektivite vynakladania verejných prostriedkov). 
Z hľadiska komplexnej podpory ide predovšetkým o osoby, ktoré budú potrebovať integrovanú 
dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť v pobytovom zariadení sociálnych služieb.  
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Druh sociálnej služby 
Vzhľadom na definovanú cieľovú skupinu môžu byť v navrhovanom zariadení sociálnych služieb 
nasledovné druhy sociálnych služieb: 

1. Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (§36) – v tomto druhu sociálnej služby sa poskytuje 
sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá e odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú 
službu. V tejto sociálnej službe sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osobe, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 
pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 
Zriaďovanie a poskytovanie tohto druhu sociálnej služby je v priamej kompetencii mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves aj v zmysle štatútu hlavného mesta SR Bratislava a jeho zriadenie 
je predpokladané aj v materiáli Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR 
Bratislava. 

2. Zariadenie pre seniorov (§35)  – v tomto druhu sociálnej služby sa poskytuje sociálna služba 
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, 
alebo fyzickej osobe v dôchodkovom veku, ktorá potrebuje poskytovanie sociálnych služieb 
z iných vážnych dôvodov. V tejto službe sa poskytujú rovnaké odborné a podporné činnosti 
ako v zariadení opatrovateľskej služby, len sa tu navyše zabezpečuje záujmová činnosť 
a poskytuje osobné vybavenie. Špecifiká tejto služby sú, že sa poskytuje na dobu neurčitú 
a maximálny počet príjímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia je 40 
osôb. Zriaďovanie a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov je v kompetencii 
miest a obcí, ale v zmysle štatútu je to primárne úloha Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislava. Avšak vzhľadom na možnosti, ktoré dáva pri zriaďovaní sociálnych služieb zákon 
o sociálnych službách, si môže aj mestská časť Bratislava-Karlova Ves takéto zariadenie 
zriadiť a prevádzkovať. 

3. Špecializované zariadenie (§39) – tento druh sociálnej služby je zameraný na poskytovanie 
sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia 
rôzneho typu etiológie a iné definované v zriaďovacej listine alebo štatúte organizácie. 
Okrem už uvedených odborných a podporných činnostiach uvedených už pri 
predchádzajúcich druhoch služieb je v tomto druhu navyše rozvoj pracovných zručností 
a vytváranie podmienok na vzdelávanie. Podobne ako v zariadení pre seniorov aj tu je 
obmedzenie počtu prijímateľov sociálnych služieb v jednej budove zariadenia limitovaný na 
40 osôb (podľa navrhovanej novely zákona o sociálnych služieb bude počet 40 osôb platiť 
na celý objekt, aj keď sa tam bude poskytovať viac druhov sociálnych služieb). 

4. Denný stacionár (§40) – v rámci tohto druhu sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, so stupňom odkázanosti najmenej III. podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, sociálna služba v zariadení len na určitý čas počas 
dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc ine fyzickej osoby, 
sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. V tejto službe sa zabezpečuje aj 
rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť. 

V prvých troch druhoch sociálnej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak ju 
samo zariadenie neposkytuje v súlade s §22 zákona o sociálnych službách. Táto skutočnosť 
vytvára možnosť pre poskytovanie integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti 
v navrhovanom zariadení sociálnych služieb. V budúcnosti by toto zariadenie mohlo byť 
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súčasťou systému dlhodobej starostlivosti, ktorý v súčasnosti (september 2017) začína 
pripravovať Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR a financovanie tejto starostlivosti, by malo byť realizované nielen zo 
zdrojov samosprávy, štátu, samotných prijímateľov sociálnych služieb, ale aj zo zdrojov 
verejného zdravotného poistenia. Predpokladaný zámer vzniku dlhodobej starostlivosti bude 
však reálny najskôr v priebehu dvoch až troch rokov. 

5.  Odľahčovacia služba (§54) – súčasťou zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves by mohol byť aj priestor pre odľahčovaciu službu, ktorá je poskytovaná fyzickej 
osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poskytuje sa 
prostredníctvom nej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas 
obdobia, v ktorom opatrujúca osoba nemôže toto opatrovanie vykonávať. Cieľom tejto 
služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje odkázanú osobu poskytnúť nevyhnutný 
odpočinok na účel jej zdravia. Táto služba je vhodná aj pre rodiny, ktoré sa starajú o dieťa 
alebo dospelého so zdravotným postihnutím, alebo seniorov odkázaných na pomoc inej 
fyzickej osoby. 

Priestor zariadenia sociálnych služieb môže byť okrem iného využitý na vytvorenie základne pre 
poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a iných terénnych služieb (napr. Agentúry domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti apod.) v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. 

 

Predpokladané investičné náklady 
Zámerom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves je vybudovanie zariadenia sociálnych služieb 

je nevyhnutné počítať aj s investičnými kapitálovými nákladmi na vybudovanie takéhoto objektu. 
V rámci orientačného predpokladu investičných nákladov na vybudovanie zariadenia sociálnych 
služieb budeme vychádzať z obmedzení zákona o sociálnych službách pre vybrané pobytové služby 
a predpokladov územného generelu hlavného mesta Bratislava. To znamená, že predpokladáme 
vybudovanie pobytového zariadenia sociálnych služieb s maximálnou kapacitou 40 osôb v jednom 
objekte.  V súčasnosti neexistujú presné benchmarky a limity na stanovenie investičných nákladov na 
jedno miesto v pobytovej sociálnej službe. Pri stanovení predpokladaného nákladu sme vychádzali 
z osobnej konzultácie s doc. Ing. Arch. Leou Rollovou, PhD. z Výskumného a školiaceho centra 
bezbariérového navrhovania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá sa zaoberá a 
dlhoročne odborne venuje otázkam navrhovania zariadení sociálnych služieb a univerzálneho 
navrhovania. Na základe odporúčaní a skúseností, z ktorých vychádzali aj napríklad nastavené limity 
pre výstavbu nových zariadení sociálnych služieb v Regionálnom operačnom programe, je možné 
stanoviť odhadovanú sumu na jedného prijímateľa sociálnych služieb cca. 40.000,- EUR. No 
exaktnejšie stanovenie predpokladanej výšky investície do rekonštrukcie (tu treba predpokladať 
vyššie náklady) alebo výstavy nového objektu vychádzajú z nasledovných predpokladov – 
25 m2/prijímateľ sociálnej služby x 40 prijímateľov sociálnej služby = 1.000 m2/zariadenie 
sociálnych služieb. V 25 m2 na jedného prijímateľa sú započítané osobné priestory, ktoré určuje na 
jednu osobu Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách 
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 
ubytovacie zariadenia v znení neskorší predpisov a aj zohľadnenie ostatných priestorov využívaných 
prijímateľmi sociálnych služieb.  Súčasná cena za 1 m2 sa odhaduje na úrovni 1.500,- až 1.700,- EUR. 
Táto suma zohľadňuje už aj aktuálne nároky na prístupnosť a univerzálnosť prostredia a aj 
energetické a ďalšie aktuálne stavebné požiadavky. Pri odhadovanej veľkosti zariadenia sociálnych 
služieb s rozlohou 1.000 m2 a aktuálnej sume za  1 m2 je potrebné predpokladať s investičnými 
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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  

http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10062332
http://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.  

 

  

http://www.osetrovatelskecentrumhe.sk/
http://www.dominikno.sk/
http://www.banskabystrica.sk/socialne-veci.phtml?id3=46303
http://www.banskabystrica.sk/socialne-veci.phtml?id3=46303
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.  
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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. 
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Príloha č. 1 - Vybrané podmienky pre rozlohu a vybavenie zariadení sociálnych služieb v súlade 
s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia v znení neskorší predpisov. 

 

POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE ZARIADENIA 
 

Tabuľka č. 8: Požiadavky na plochu izby ubytovacích zariadení, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm.  i)  a j)  
a pre  zariadenia  opatrovateľskej  služby  a rehabilitačné  strediská,  počet  izieb v ubytovacích bunkách, počet 
ubytovaných a základné vybavenie izby 

 

 Druh ubytovacieho zariadenia 
 Školské internáty, 

účelové zariadenia na ubytovanie 
študentov vysokých škôl 

Zariadenia podporovaného bývania, 

zariadenia pre seniorov, 
domovy sociálnych služieb, 
špecializované zariadenia, 
zariadenia opatrovateľskej služby, 
rehabilitačné strediská 

plocha jednoposteľovej izby najmenej 8 m2 najmenej 10 m2 

plocha viacposteľovej izby na jedného ubytovaného 
najmenej 6 m2  

(na každého ďalšieho 5 m2) 
 
v izbe najviac 3 ubytovaní 
 
v ubytovacej bunke najviac 10 lôžok 
 
v ubytovacej bunke najviac štyri izby 

na jedného ubytovaného 
najmenej 8 m2 

 
 
v izbe najviac 3 ubytovaní 
 
v ubytovacej bunke najviac šesť lôžok 
 
v ubytovacej bunke najviac tri izby 

základné vybavenie izby stále lôžko pre každého ubytovaného 
 
spoločný stôl v každej izbe 
 
stolička pre každého ubytovaného 
 
jednodielna skriňa pre každého 
ubytovaného 
 
nástenný vešiak 
 
nádoba na odpadky 
(1/izba alebo bunka) 
 
zrkadlo (1/izba alebo bunka) 

stále lôžko pre každého ubytovaného 
 
spoločný stôl v každej izbe 
 
stolička pre každého ubytovaného 
 
dvojdielna skriňa pre každého 
ubytovaného 
 
nástenný vešiak 
 
nádoba na odpadky 
 
 
umývadlo*) 
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 Druh ubytovacieho zariadenia 
 Školské internáty, 

účelové zariadenia na ubytovanie 
študentov vysokých škôl 

Zariadenia podporovaného bývania, 

zariadenia pre seniorov, 
domovy sociálnych služieb, 
špecializované zariadenia, 
zariadenia opatrovateľskej služby, 
rehabilitačné strediská 

na každé lôžko pripadá: 
 
 
 
matrac 
 
poduška a obliečka 
 
prikrývka a obliečka 
 
plachta 

na každé lôžko pripadá: 
 
nočný stolík 
 
matrac 
 
poduška a obliečka 
 
prikrývka a obliečka 
 
plachta 
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Tabuľka č. 8a: Požiadavky na plochu izby ubytovacieho zariadenia, ktorým je zariadenie núdzového bývania, 
domov na polceste, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti a zariadenia sociálnych služieb pre fyzické osoby 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek uvedené v § 1 ods. 
2 písm. m), počet izieb v ubytovacích bunkách, počet ubytovaných a základné vybavenie izby 

 

 Druh ubytovacieho zariadenia 
 Zariadenie 

núdzového bývania 
Domov na polceste Zariadenie dočasnej 

starostlivosti o deti 
Zariadenia sociálnych 
služieb pre fyzické 
osoby odkázané 
na pomoc inej 
fyzickej osoby a 
pre fyzické 
osoby, ktoré 
dovŕšili 
dôchodkový vek 
uvedené v § 1 ods. 2 
písm. m) 

plocha jednoposteľovej 
izby 

najmenej 6 m2 najmenej 6 m2 najmenej 6 m2  

plocha viacposteľovej 
izby 

na jedného 
ubytovaného 

najmenej 4 m2 

na jedného 
ubytovaného 

najmenej 4 m2 

 
v izbe najviac 4 
ubytovaní 
 
v ubytovacej bunke 
najviac 8 lôžok 
 
v ubytovacej bunke 
najviac tri izby 

na jedného 
ubytovaného 

najmenej 4 m2 

 
v izbe najviac 6 
ubytovaných 
 
v ubytovacej bunke 
najviac 12 lôžok 
 
v ubytovacej bunke 
najviac tri izby 

 

základné 
vybavenie izby 

stále lôžko pre každého 
ubytovaného 

stále lôžko pre každého 
ubytovaného 

stále lôžko pre každého 
ubytovaného 

 

  
spoločný stôl v každej 
izbe 
 
stolička pre každého 
ubytovaného 
 
skriňa 
 
 
nástenný vešiak 
 
nádoba na odpadky 
 
zrkadlo 

 
spoločný stôl v každej 
izbe 
 
stolička pre každého 
ubytovaného 
 
skriňa 
 
 
nástenný vešiak 
 
nádoba na odpadky 
 
zrkadlo 

 
spoločný stôl v každej 
izbe 
 
stolička pre každého 
ubytovaného 
 
skriňa pre každého 
ubytovaného 
 
nástenný vešiak 
 
nádoba na odpadky 
 
zrkadlo 

 
spoločný stôl v každej 
miestnosti 
 
stolička pre každého 
klienta 
 
 
 
 
nástenný vešiak 
 
nádoba na odpadky 
 
zrkadlo 
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 Druh ubytovacieho zariadenia 
 Zariadenie 

núdzového bývania 
Domov na polceste Zariadenie dočasnej 

starostlivosti o deti 
Zariadenia sociálnych 
služieb pre fyzické 
osoby odkázané 
na pomoc inej 
fyzickej osoby a 
pre fyzické 
osoby, ktoré 
dovŕšili 
dôchodkový vek 
uvedené v § 1 ods. 2 
písm. m) 

na každé lôžko pripadá: 
 
 
 
 
matrac 
poduška a obliečka 
 
prikrývka a obliečka 
 
plachta 

na každé lôžko 
pripadá: 
 
nočná lampa 
 
matrac 
poduška a obliečka 
 
prikrývka a obliečka 
 
plachta 

na každé lôžko 
pripadá: 
 
nočná lampa 
 
matrac 
poduška a obliečka 
 
prikrývka a obliečka 
 
plachta 

 

vybavenie oddychovej 
miestnosti 

   najmenej jedno lôžko 
alebo polohovateľné 
kreslo na dvoch 
klientov 

 

 

 

  



Príloha č. 2 - Mestská časť Bratislava-Karlova Ves – počet obyvateľov podľa vekových skupín v rokoch 2006 – 2016.   
Zdroj: Štatistický úrad SR, databáza DATAcube, údaje sú za rok 2016 

 

  

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Spolu  33.772 33.876 34.173 34.510 34.772 32.879 33.082 33.099 33.056 33.260 33.355 
Predproduktívny vek do 14 rokov 5.326 5.109 5.001 4.939 4.859 4.694 4.694 4.682 4.704 4.711 4.813 
Produktívny vek 15 - 64 rokov 24.732 24.868 25.106 25.346 25.566 23.669 23.787 23.688 23.571 23.655 23.655 
Poproduktívny vek 65+ rokov 3.714 3.899 4.066 4.225 4.347 4.516 4.601 4.729 4.781 4.894 5.010 
85+ rokov alebo viac 217 214 254 273 284 326 351 361 400 431 466 
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Príloha č. 3 - Predpokladaný rozvoj budovania zariadení sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.  
Zdroj: Územný generel sociálnej starostlivosti hlavného mesta SR Bratislava 

Kód Druh služby Kapacita Plošné nároky 
m2 pozemku na 

miesto 

Plocha pozemku 
v m2 

Lokalita Územný obvod Etapa 

1344151 
Domov 

sociálnych 
služieb 

60 60 3.600 Janotova 118 I. 

9244151 
Domov 

sociálnych 
služieb 

60 60 3.600 Nad Lúčkami 259 I. 

9444151 
Domov 

sociálnych 
služieb 

10 60 600 Borská 119 I. 

9744131 
Zariadenie 

opatrovateľskej 
služby 

40 50 2.000 Borská 119 I. 

SPOLU - 170 230 9.800 - - I. 

5144122 Zariadenie pre 
seniorov 30 50 1.500 Dlhé diely západ 238 II. 

7544132 
Zariadenie 

opatrovateľskej 
služby 

55 50 2.750 Dlhé diely západ 238 II. 

7144162 Špecializované 
zariadenie 33 50 1.650 Dlhé diely západ 238 II. 

SPOLU - 118 150 5.900 - - II. 
        

SPOLU CELKOM - 288 380 15.700 - - I. a II. 
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