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                                                             Návrh uznesenia 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje  
 
 
realizáciu projektového zámeru - zriadenia zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, 
v priestoroch ubytovne Fortuna za podmienky, že projekt bude finančne realizovaný 
prostredníctvom Integrovaného operačného programu so spoluúčasťou hlavného mesta vo 
výške 5% z celkových nákladov. 

                                                       
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Hlavné mesto je zriaďovateľom ubytovne Fortuna na Agátovej 1/a, ubytovne Kopčany 
na Kopčianskej 90 a Krízového strediska Repuls na Budatínskej 59/A. Všetky zariadenia 
poskytujú ubytovanie, krízové centrum aj odbornú pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.  

 
Po stabilizácii základných životných potrieb klientov krízové centra títo odchádzajú do 

iných zariadení, o. i. aj do ubytovne Fortuna alebo Kopčany, kde im už nie je poskytovaná 
odborná pomoc a preto často dochádza k regresu, zlyhaniu alebo k iným životným situáciám, 
ktoré klienti nevedia sami vyriešiť a naďalej ostávajú v sociálnej sieti hlavného mesta a štátu.  

 
Zriadením ďalšieho zariadenia sociálnych služieb – domova na pol ceste v priestoroch 

ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A, dosiahneme v štruktúre služieb hlavného mesta istú 
kontinuitu, kedy sa bude klientovi aj naďalej poskytovať odborná pomoc s tým, že sa začne 
klásť dôraz na posilňovanie sociálnych zručností tak, aby sa dokázal postupne odpútať od 
sociálneho systému mesta, v ideálnom prípade aj štátu. 

 
Podrobný popis druhu a formy zariadenia a rozsah poskytovaných sociálnych služieb 

uvádzame nižšie. 
 
Odhadované náklady na rekonštrukciu prvého nadzemného poschodia, ktoré sa dá 

účelne oddeliť od ubytovne, sú vo výške 264 695,- eur. Rekonštrukciou by mohlo vzniknúť 
cca 15 izieb s príslušenstvom (jednolôžkové, dvojlôžkové a viac lôžkové), s celkovou 
kapacitou 36   plus práčovňa, kuchyňa, jedáleň a zázemie pre odborný personál. V súčasnosti 
priestory slúžia na prenájom pre pracovníkov zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlavného mesta.  

 
Finančná realizácia projektu by mala byť zabezpečená prostredníctvom Integrovaného 

operačného programu v rámci špecifického cieľa 2.1.1. Podporiť prechod poskytovania 

sociálnych služieb ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na 

komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 

úrovni nasledovne: 85% prostriedky EFRR, 10% národné spolufinancovanie (štátny rozpočet) 
a 5% spoluúčasť mesta. Predpokladáme, že realizácia projektu začne až v nasledujúcom roku, 
preto oddelenie sociálnych vecí zapracuje do návrhu rozpočtu na rok 2017 požadované 
percentuálne finančné plnenie. Súhlasné stanovisko oddelenia stratégií a projektov 
s projektovým zámerom je priložené.  
 
 
 
Doložka vplyvov: 
Realizácia projektu v roku 2016 nezakladá žiadne finančné ani personálne plnenie.  
 
 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 387 zo dňa 14. 09. 2016 
Mestská rada hlavného mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta 
prerokovať  Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia 
sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A. 
 

 



ZÁMER PRIPRAVOVANÉHO PROJEKTU 
 
Názov projektu:  
Sociálna služba krízovej intervencie - zariadenie sociálnych služieb - Domov na pol ceste 
v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A, Bratislava  
 
Tematické zameranie projektu:  
Rozšírenie portfólia sociálnych služieb hlavného mesta v prospech osôb ohrozených 
sociálnou exklúziou 
 
Priradenie k PHSR a iným strategickým dokumentom mesta : 
PHSR 
Strategická rozvojová téma: C. Kvalita života a ľudské zdroje 
Priorita VI Program rozvoja sociálnych služieb 
Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy 
Cieľ: Prevencia a predchádzanie sociálnej exklúzii a pomoc a podpora pri riešení obťažných 
a krízových životných situácii 
Priorita: B – Pomoc ľuďom ohrozených sociálnou exklúziou 
Opatrenie B2: Rozvoj sociálnych služieb na uspokojovanie základných životných potrieb 
Aktivita B2.4 Zriadenie domova na pol ceste 
 
Cieľ projektu: 

1. Rozšírenie portfólia sociálnych služieb hlavného mesta 
2. Komplexnejšia sanácia rozsahu a diverzity nepriaznivých sociálnych situácií klientov 

poskytovaním krízovej intervencie  
3. Vyššia ochrana hlavne pre klientov opúšťajúcich detské domovy, krízové centrá a pod. 
4. Pracovná terapia ako odborná činnosť zariadenia vedúca k sociálnej integrácii klientov  

 
Obsah projektu a aktivity: 
Hlavné mesto SR Bratislava v súčasnosti poskytuje odbornú intervenciu len v krízovom 
centre REPULS. Klienti z krízových centier na území Bratislavy sú jednou z cieľových 
skupín v ubytovni Fortuna, ktoré popri poskytovaní bývania poskytuje už len základné 
sociálne poradenstvo. V systéme pomoci občanom tak chýba nadväznosť a odborná pomoc 
pre klientov, ktorí sú po stabilizácii krízovej životnej situácie opäť konfrontovaní s náročnými 
situáciami, ktoré bez ďalšej odbornej intervencie často nevedia zvládnuť alebo vyriešiť. Tento 
problém sa týka aj klientov, ktorí opúšťajú detské domovy a následne po osobnom zlyhaní 
končia v ubytovni bez odbornej pomoci. Vybudovaním zariadenia domova na pol ceste  bude 
systém pomoci klientom hlavným mestom komplexnejší. Vzniká predpoklad, že klienti 
ktorým sa poskytne pomoc v domove na pol ceste si osvoja  sociálne zručnosti, stanú sa 
menej alebo úplne nezávislými od sociálnej pomoci mesta, či štátu.  
Približný harmonogram aktivít: 
Finančná realizácia  projektu sa zabezpečí prostredníctvom Integrovaného regionálneho 
operačného programu (ďalej len „IROP“)  v rámci špecifického cieľa 2.1.1. Podporiť prechod  

poskytovania sociálnych služieb ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení 

z inštitucionálnej formy na komunitnú   a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku na komunitnej úrovni. 
Finančná intenzita oprávnených výdavkov na projekt (projektová dokumentácia a realizácia) 
je rozdelená nasledovne: 85% prostriedky EFRR, 10% národné spolufinancovanie (štátny 
rozpočet)  a 5% spoluúčasť mesta. 
 



 
Prípravná fáza projektu (projektová dokumentácia) sa bude realizovať v roku 2017  
 
Rozpočet projektu (predpokladané náklady, spôsob kalkulácie a súlad s rozpočtom mesta): 
Príloha č. 1. Rozpočet je v štruktúre – náklady na projektovú dokumentáciu, náklady na 
rekonštrukciu priestorov a náklady na interiérové vybavenie. Všetky náklady sú len 
odhadované.  
 
Odborný garant projektu: 
oddelenie sociálnych vecí 
 
Odborné útvary, organizácie a partneri zapojení do projektu: 
oddelenie SO/RO pre IROP 
oddelenie stratégie a projektov 
sekcia správy nehnuteľností 
oddelenie verejného obstarávania 
---- 
 
*Kód výzvy: 
Podľa schváleného harmonogramu výziev. 
 
*Dátum vyhlásenia výzvy: 
Podľa schváleného harmonogramu výziev. 
 
*Dátum uzávierky výzvy: 
Podľa schváleného harmonogramu výziev. 
 
Ostatné údaje: 
Príloha č. 2 - právny rámec a nároky na zriadenie tohto druhu sociálnej služby spracované 
podľa zákona o sociálnych službách. 
 
Dátum spracovania zámeru pripravovaného projektu: 
03.05.2016 
 
Spracovateľ zámeru pripravovaného projektu: 
Mgr. Marcela Gbelecová 
Ing. Peter Zapletálek 
 
Kontakt (telefón/mobil/e-mail): 
02/5935 6169, gbelecova@bratislava.sk 
 
Poznámka: 
* Uvedené údaje sa vyplnia ak sú známe. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k projektovému zámeru 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 



 
Príloha č. 2 k projektovému zámeru 

Návrh projektu 
zmeny využitia časti funkčných priestorov bytových jednotiek ubytovne Fortuna na 

zariadenie sociálnych služieb 

spracované podľa právnych nárokov zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

___________________________________________________________________________ 

 
Navrhovaný druh sociálnej služby: Domov na pol ceste /§ 27/ 
 
Cieľová skupina: /§ 27 v náväznosti na § 2 ods.2 písm. a// 
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ohrozené sociálnym vylúčením alebo  so 
zníženou schopnosťou sa spoločensky sociálne začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, 
ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom 
zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. 
 
Kapacita: max. 40 lôžok   
 
Rozsah poskytovaných služieb: /§ 27/ 
ubytovanie na určitý čas 
sociálne poradenstvo /základné a špecializované/ 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov /poradenstvo pri vybavovaní 
úradných záležitostí, osobných dokladov, spisovaní písomností , vypisovanie tlačív atď/ 
pracovná terapia a pomoc pri pracovnom uplatnení /osvojenie pracovných návykov a 
zručností/ 
záujmová činnosť 
 
Zápis do registra: /§ 64/ 
 Aby sa mohla sociálna služba začať poskytovať, musí obec požiadať samosprávny kraj 
o zápis do registra poskytovateľov.  
 Okrem iných formálnych záležitostí musíme pred podaním žiadosti vypracovať a 
predložiť MsZ návrh všeobecne záväzného nariadenia o úhradách v tomto zariadení, ktorým 
stanovíme spôsob, výšku a podmienky platenia úhrady /§ 72 ods. 2/. Zároveň sme povinní 
vypracovať podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby /tzv. štandardy, § 9 ods. 6/. 
 
Počet zamestnancov: /§ 9 ods. 3 a príloha č. 1 zákona/ 
 Podľa prílohy č. 1 zákona o sociálnych službách musí byť dodržaný maximálny počet 
prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel 
odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Pre tento druh sociálnej služby je 
koeficient 1 pracovník na 6 klientov. Predbežný návrh štruktúry odborných pracovníkov: 
sociálny pracovník, pracovný terapeut/liečebný pedagóg, psychológ. 
Príklad: 
na kapacitu 36 klientov musí byť minimálne 6 zamestnancov, z toho minimálne 3 odborní 
  
Kvalifikačné predpoklady zamestnancov: /§ 84/ 
trojročná prax s cieľovou skupinou a 
vysokoškolské vzdelanie získané štúdiom v akreditovanom bakalárskom alebo magisterskom  
študijnom programe zameranom na sociálnu prácu alebo sociálne služby a poradenstvo alebo 
zameranom na činnosť, ktorá sa poskytuje v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva, 
stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej 



činnosti a ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu 
najmenej 150 hodín. 
 
Požiadavky na exteriérové a interiérové vybavenie priestorov: /§ 107 ods. 2, § 84 ods. 15/ 
 Podľa zákona o sociálnych službách musia exteriérové a interiérové priestory 
zariadení sociálnych služieb spĺňať všeobecné technické požiadavky na stavby užívané 
fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane a rozvoji verejného zdravia.   
 Dôležité budú požiadavky na splnenie protipožiarnych opatrení. 
 Z dôvodu, že zariadenie poskytuje bývanie, bude potrebné bytové jednotky vybaviť 
nevyhnutným zariadením a zároveň zabezpečiť účelné oddelenie zariadenia od ubytovne.  
 V určených priestoroch musíme vyčleniť priestory pre odborný personál. Zároveň 
riadiť a zariadiť kuchyňu, práčovňu, sušiareň a bude potrebné vhodne vybaviť priestory pre 
odbornú prácu s klientmi a priestory pre pracovnú terapiu.  
 Pre realizáciu pracovnej terapie bude potrebné, v závislosti od vykonávanej činnosti, 
zabezpečiť externé alebo interiérové priestory pre vybrané druhy terapii /napr. záhradníctvo, 
aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo, fotografia a pod./ 
 
Finančné plnenia: /§ 71 ods. 6/ 
 Podľa zákona môžeme požiadať MPSVaR SR o finančný príspevok z účelovej dotácie 
vo výške 150€/lôžko/mesiac. 
Príklad: kapacita 36 x 150 /finančný príspevok/  x 12 mesiacov = 64 800€ ročne 
 Pre reálne zhodnotenie ekonomicky oprávnených nákladov sa musia spraviť podrobné 
ekonomické prepočty a musia sa vyčísliť vstupné investičné náklady na zriadenie prevádzky.  
 
Ďalší poskytovatelia sociálnych služieb  - domov na pol ceste: 
 Podľa registra poskytovateľov sociálnych služieb evidovaných na stránke MPSVaR 
SR sú v bratislavskom kraji títo poskytovatelia sociálnych služieb, s celkovou kapacitou 46 
lôžok: 
Gaudeamus, Bratislava, kapacita 2 lôžka 
Spolok Vincenta de Paul, Bratislava, kapacita 15 lôžok 
Úsmev domova, Pezinok, kapacita 15 lôžok 
Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská Lužná, kapacita 14 lôžok 
 
  
 
 
Za správnosť: Gbelecová 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 

Výpis 
zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 06.09.2016 
 
 
 
K bodu 2: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala materiál „Návrh na schválenie 
projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, 
v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A“, ktorý predložil JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť realizáciu 
projektového zámeru - zriadenia zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, 
v priestoroch ubytovne Fortuna za podmienky, že projekt bude finančne realizovaný 
prostredníctvom Integrovaného operačného programu so spoluúčasťou hlavného mesta vo 
výške 5% z celkových nákladov. 
Hlasovanie: 
prítomní: 5    za: 5    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
                  predsedníčka komisie 
 
 
V Bratislave, 07.09.2016 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Výpis  
zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

MsZ,  konaného dňa 12.09.2016 
___________________________________________________________________________ 
 
k bodu 8 
Návrh  na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb 
domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní 
materiálu odporúča MsZ schváliť realizáciu projektového zámeru – zriadenia zariadenia 
sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna za podmienky, že 
projekt bude finančne realizovaný prostredníctvom Integrovaného operačného programu so 
spoluúčasťou hlavného mesta vo výške 5 percent z celkových nákladov. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 10, za: 9 , proti: 0, zdržal sa: 1   
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r. 
V Bratislave, 12.9.2016 
 
 

 

 

 


