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Návrh uznesenia 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  
 
 

berie na vedomie      
 
 
informáciu o plnení Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2013. 
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Dôvodová správa 
 

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava č. 1013/2013 zo 
dňa 27. marca 2013 bol schválený Komunitný plán sociálnych služieb pre hlavné mesto SR 
Bratislavy (ďalej  len „KP“) a Realizačný plán na rok 2013.   

Realizačný plán Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy  
na rok 2013 (ďalej len „realizačný plán 2013“) vychádza z cieľov a priorít sociálneho rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré boli v KP spracované na základe zistených poznatkov 
z realizovanej analýzy poskytovateľov sociálnych služieb na území hlavného mesta, analýzy 
požiadaviek obyvateľov Bratislavy a strategických dokumentov hlavného 
mesta, Bratislavského samosprávneho kraja a národných priorít a programov. 

Vzhľadom na uvedené, oddelenie sociálnych vecí pristúpilo k plneniu jednotlivých 
úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu na rok 2013, o splnení ktorých predkladáme 
nasledovnú správu.  

Materiál už bol predmetom rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva 
a rozvoja bývania dňa 12. 11. 2013, kde komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy vziať na vedomie Informáciu o plnení Realizačného plánu  
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta za rok 2013.  

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014                   
zo dňa 13. 02. 2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o plnení 
Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy za rok 2013.  
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Informácia  
o plnení Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR 

Bratislavy za rok 2013 
 
 
Plnenie úloh z KP - Realizačného plánu na rok 2013: 

Oddelenie sociálnych vecí ihneď po schválení Realizačného plánu na rok 2013 
zahájilo napĺňanie jednotlivých úloh z KP. 
 
K bodu I. bod 1 
Úloha: Poradenská činnosť zameraná na konkrétne riešenie problémov klienta 
nachádzajúceho sa v náročnej a krízovej situácii (pomoc pri vybavení osobných dokladov, 
karty poistenca, hľadaní ubytovania, zamestnania, sociálnych službách zameraných na pomoc 
ľuďom v krízovej situácii). 
Plnenie: listom zo dňa 29.05.2013 č.j. MAGS OSV 47936/2013 boli oslovené na spoluprácu 
v oblasti poradenskej činnosti ubytovne Kopčany a Fortuna, Krízové centrum, Vysoká škola 
sv. Alžbety a RETEST. Odpovede oslovených subjektov (Príloha č. 1) boli spracované 
a vyhodnotené (úloha bola splnená).  
 
K bodu I bod 2 
Úloha: Výstavba nájomných bytov a bytov nižšieho štandardu (Čapajevova, 48 b.j.) 
Plnenie: listom primátora  zo dňa 09.04.2013 č. j. MAGS OSV 44146/2013 bola oslovená 
riaditeľka GIB-u vo veci plnenia úlohy – byty v dome na Čapajevovej ulici (Príloha č. 2). Dňa 
03.09.2013 nám bola zaslaná informácia, že uvedené byty sú v štádiu výstavby a termín 
kolaudácie predmetného domu je plánovaný na III. štvrťrok 2014 (úloha sa plní). 
 
K bodu I bod 3 
Úloha: Podpora pri zriaďovaní nízkoprahového denného centra (OZ VAGUS - Mýtna 33, 
mediálna podpora, podpora projektov z rozpočtovej položky 10.2.3 – Podpora práce 
s bezdomovcami). 
Plnenie: Na účel zriadenia a prevádzkovania nízkoprahového denného centra Mestské 
zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy svojim uznesením č. 724/2012 zo dňa 26. – 27. 
09. 2012 schválilo občianskemu združeniu VAGUS ako prípad hodný osobitného zreteľa 
nájom pozemkov parc. č. 7962/2, 7963/1,2 a stavby súp. č. 2892 v k. ú. Staré Mesto na 
Mýtnej ul. 33 na obdobie 10 rokov. OZ Vagus pracoval na prestavbe danej budovy (ďalej len  
„DOMEC“) a úprave jej okolia, pričom sa na jej rozsiahlej rekonštrukcii podieľalo 50 ľudí 
bez domova. OZ VAGUS úspešne ukončil rekonštrukciu a v súčasnosti prebieha registrácia 
DOMCA do Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb. (úloha je splnená). 
 
K bodu I bod 4 
Úloha: Poskytovanie služieb na uspokojovanie základných životných potrieb (hygiena, jedlo, 
ošatenie) – prevádzkovanie nocľahárne MEA CULPA, Hradská 2/B. 
Plnenie:  listom primátora zo dňa 29.05.2013 č. j. MAGS OSV 47936/2013 bola oslovená vo 
veci spolupráce Vysoká škola sv. Alžbety  a zároveň bola oslovená škola, aby zabezpečila 
prevádzku nocľahárne aj v mesiacoch júl - august  2013 (úloha je splnená). 
 
K bodu I bod 5 
Úloha: Podpora rozvoja kapacít nocľahární (vytypovanie vhodných priestorov a vyhlásenie 
verejného obstarávania pre neziskové organizácie na poskytovanie soc. služieb v nocľahárni). 
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Plnenie: listom zo dňa 19.06.2013 č. j. MAGS OSV 49482/2013 bol oslovený Ing. Ivan 
Krištof, vedúci OSN vo veci vytypovania vhodných priestorov na nocľaháreň, ktorý nám 
požadovaný zoznam zaslal (Príloha č. 3).  
Uvedený zoznam bol následne dňa 26.09.2013 zaslaný jednotlivým zástupcom 
samosprávneho kraja, mestských častí a mimovládnych organizácií, za účelom zistenia 
záujmu o ponúknuté priestory na poskytovanie sociálnej služby (úloha sa plní priebežne). 
K niektorým priestorom uvedeným v zozname zaujala mestská časť Bratislava – Petržalka 
negatívnu pripomienku. Preto listom zo dňa 5. 12. 2013 č. j. MAGS OSV 49482/2013 bol 
opätovne oslovený Ing. Ivan Krištof, vedúci OSN vo veci vytypovania ďalších vhodných 
objektov na zabezpečenie sociálnych služieb. Doposiaľ sme z menovaného oddelenia 
neobdržali odpoveď (úloha sa priebežne plní).  
 
K bodu I bod 6 
Úloha: Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov samosprávneho kraja, hlavného 
mesta, mestských častí a mimovládnych organizácií, ktorá bude pravidelne vyhodnocovať 
situáciu v oblasti krízovej intervencie a pripravovať návrhy na zlepšenie stavu. 
Plnenie:  Dňa 24.09.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s predstaviteľmi vyššie 
uvedených subjektov. Záverom stretnutia bolo vytvorenie pracovnej skupiny pozostávajúcej 
z jedného zástupcu bratislavského samosprávneho kraja, hlavného mesta, mestskej časti Rača, 
Ružinov, Dúbravka, Petržalka, Vrakuňa a  zástupcov za mimovládne organizácie n.o. Depaul 
SR a Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorej úlohou je hľadať efektívnu pomoc 
ohrozeným skupinám obyvateľov, ako aj stanovenie si spôsobov a foriem predchádzania 
sociálnej exklúzii uvedených skupín Opätovné stretnutie je naplánované v mesiaci február 
2014 (úloha sa priebežne plní). 
 
K bodu II bod 7 
Úloha:   Zriadenie nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu (Fortunáčik). 
Plnenie: Hlavné mesto SR Bratislava podľa zákona 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 predpisov (ďalej len „zákon o SS“) a zriadilo nízkoprahové denné centrum 
pre deti a rodinu FORTUNÁČIK a bolo dňa 15. 4. 2013 zaregistrované v Centrálnom registri 
poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja a v danom mesiaci 
bolo uvedené do prevádzky (úloha je splnená). V súčasnosti je v platnosti zákon 485/2013, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon o SS a preto sa mení aj názov sociálnej služby, t. j.  
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik.  
 
K bodu II bod 8 
Úloha: Podpora poskytovateľom nízkoprahových služieb pre deti a mládež ohrozenú 
nežiaducimi vplyvmi (vytypovanie a poskytnutie vhodných priestorov za symbolické 
nájomné). 
 
Plnenie: listom zo dňa 19.06.2013 č. j. MAGS OSV 49482/2013 bol oslovený Ing. Krištof, 
vedúci OSM vo veci vytypovania vhodných priestorov pre deti a mládež ohrozenú 
nežiaducimi vplyvmi. Dňa 17. 9. 2013 sme z uvedeného oddelenia obdržali požadovaný 
zoznam (Príloha č. 3), ktorý OSV dňa 26.09.2013 následne zaslalo jednotlivým zástupcom 
samosprávneho kraja, mestských častí a mimovládnych organizácií za účelom zistenia záujmu 
o ponúknuté priestory na poskytovanie sociálnej služby K niektorým priestorom uvedeným 
v zozname zaslala mestská časť Bratislava – Petržalka negatívnu pripomienku. Preto listom 
zo dňa 5. 12. 2013 č. j. MAGS OSV 49482/2013 bol opätovne oslovený Ing. Ivan Krištof, 
vedúci OSN vo veci vytypovania ďalších vhodných objektov na zabezpečenie sociálnych 
služieb. Doposiaľ sme z menovaného oddelenia neobdržali odpoveď (úloha sa plní 
priebežne). 
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K bodu II bod 9 
Úloha: Finančná podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových potrieb detí (projekt 
Mnohodetné rodiny). 
Plnenie:  Na finančnú podporu projektu mnohodetných rodín boli v rozpočte vyčlenené 
finančné prostriedky vo výške 45 000 Eur. Po zozbieraní žiadostí a ich vyhodnotení 
pracovnou skupinou bol v roku 2013 poskytnutý finančný príspevok vo výške 41 121,84 Eur 
celkovo 140 mnohodetným rodinám. V týchto 140 rodinách bolo spolu 647 detí. Priemerná 
suma na jedno dieťa činila 63,55 Eur/dieťa (úloha je splnená). 
 
K bodu II bod 10 
Úloha: Spracovanie samostatného prieskumu pre stanovenie potreby rozvoja sociálnych 
služieb na podporu rodín s deťmi na území hlavného mesta (v spolupráci s mestskými 
časťami a BSK). 
Plnenie: listom zo dňa 05.06.2013 č. j. MAGS OSV 51880/2013 sme požiadali MČ a BSK 
o informácie, aké sociálne služby pre deti a rodinu a v akom rozsahu sa nachádzajú v ich MČ 
a ktoré sú potrebné ešte vybudovať podľa ich názoru (prieskum zameraný na to, kde hlavné 
mesto môže pomôcť a realizovať danú úlohu). Na základe zaslaných stanovísk mestských 
častí (Príloha č. 4) bol v októbri 2013 tento prieskum vyhodnotený a jeho záverom je zvolať 
v roku 2014 pracovné stretnutie so zástupcami MČ oddelení sociálnych vecí, ktoré reagovali, 
že im chýba v ich MČ konkrétny druh pomoci, resp. sociálnej služby pre dieťa a rodinu. 
Konkrétne ide o zástupcov MČ BA Dúbravka, Petržalka, Ružinov a Vrakuňa (úloha sa plní 
priebežne). 
 
K bodu III bod 11 
Úloha: Spracovanie a schválenie harmonogramu skvalitňovania materiálneho a priestorového 
vybavenia existujúcich zariadení hlavného mesta (debarierizácia). 
Plnenie: listom zo dňa 31.05.2013 č. j. MAGS OSV 48209/2013 boli oslovené riaditeľky 
zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta vo veci 
zabezpečenia skvalitnenia materiálneho a priestorového vybavenia so zameraním na 
debarierizáciu s termínom plnenia do 20.12.2013 Spracovaný a schválený harmonogram  je 
popísaný za všetky oslovené zariadenia v komplexnej správe (Príloha č. 5), (úloha je splnená). 
 
K bodu III bod 12 
Úloha: Podpora zlepšenia podmienok a zvýšenia kapacít terénnej opatrovateľskej služby 
v spolupráci s mestskými časťami (stretnutie zástupcov hlavného mesta a mestských častí za 
účelom určenia stratégie rozvoja terénnej opatrovateľskej služby). 
Plnenie: listom zo dňa 03.06.2013 č. j. MAGS OSV 48105/2013 sme zaslali pozvánku na 
pracovné stretnutie mestských častí ohľadnom podpory zlepšenia podmienok a zvýšenia 
kapacít terénnej opatrovateľskej služby za účelom určenia stratégie rozvoja terénnej 
opatrovateľskej služby. Stretnutie sa konalo dňa 21.06.2013 s tým, že MČ zašlú v termíne do 
20.07.2013 monitoring zabezpečenia a poskytovania terénnej opatrovateľskej služby, ktorú 
sami poskytujú. Monitoring zabezpečenia poskytovania terénnej opatrovateľskej služby za 
oslovené mestské časti je spracovaný v tabuľke (Príloha č. 6), (úloha je splnená). 
 
K bodu III bod 13 
Úloha: Zvýšenie dostupnosti vhodného bývania pre osoby so zdravotným postihnutím 
(vyčlenenie bytu z bytového fondu hlavného mesta pre osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím – osoby imobilné, používajúce mechanický invalidný vozík). 
Plnenie: listom primátora dňa 09.04.2013 č. j. MAGS OSV 44146/2013 bol oslovený Ing. 
Ivan Krištof, vedúci OSM vo veci zvýšenia dostupnosti vhodného bývania pre osoby so 
zdravotným postihnutím. Boli sme informovaní, že v roku 2013 nebol doposiaľ pridelený 
žiadny bezbariérový byt, nakoľko všetky tieto byty sú obsadené.  
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V súčasnosti hlavné mesto stavia nový bytový dom na Čapajevovej ulici v mestskej časti 
Bratislava – Petržalka, v rámci ktorého bude aj jeden 1-izbový bezbariérový byt s rozlohou 
40,60 m2. Termín kolaudácie predmetného domu je plánovaný na III. štvrťrok 2014 (úloha sa 
priebežne plní). 
 
K bodu III bod 14 
Úloha: Uľahčovanie podmienok života, prepravy a mobility pre osoby so zdravotným 
postihnutím (zvuková signalizácia zastávok v prostriedkoch MHD, zvyšovanie podielu 
cestnej svetelnej signalizácie so zvukovou signalizáciou). 
Plnenie: listom primátora 09.04.2013 č.j. MAGS OSV 44146/2013 bola oslovená                
Mgr. Adriana Lichnerová, vedúca OD vo veci uľahčovania podmienok života prepravy 
a mobility pre osoby ZP. Uľahčovanie podmienok života, prepravy a mobility pre osoby so 
zdravotným postihnutím vyplýva z právnej normy, t. j. od roku 2002 je v platnosti Vyhláška 
Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, z ktorej vyplýva, že na nových 
križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou musia byť všetky priechody pre 
chodcov vybavené signalizačným vibračným zariadením, nové alebo rekonštruované 
nástupištia hromadnej dopravy označené farebne kontrastným varovným pásom, 
novovybudované chodníky v miestach priechodov pre chodcov musia byť budované ako 
bezbariérové a v rámci vodorovného dopravného značenia v mieste priechodu musí byť 
umiestnený vodiaci pás, ktorý nadväzuje na varovný a signálny pás na chodníku pre lepšiu 
orientáciu takýchto osôb. Okrem iného sme boli informovaní, že do každého vozidla MHD je 
zabudovaná zvuková signalizácia zastávok (úloha splnená OD).  
 
K bodu III bod 15 
Úloha: Bezbariérové prístupy do budov, kultúrnych a športových ustanovizní vrátane pohybu 
v nich, bezbariérové verejné WC. 
Plnenie: listom primátora 09.04.2013 č. j. MAGS OSV 44146/2013 bol oslovený Ing. 
Griščík, vedúci OTZ vo veci bezbariérového prístupu do budov , kultúrnych a športových 
ustanovizní vrátane pohybu v nich, bezbariérové WC, z dôvodu organizačných zmien 
k 01.05.2013, list bol opätovne zaslaný dňa 31.05.2013 Ing. Krištofovi z dôvodu príslušnosti. 
Z uvedeného oddelenia nám bol doručený zoznam 12 objektov, kde je naplánovaná 
debarierizácia (Príloha č. 7) - vybudovanie bezbariérových rámp, bezbariérových vstupov, 
úprava existujúcich priestorov WC a iné, ktoré bolo predmetom rokovania OPP dňa 
23.09.2013 s tým, že na realizáciu stavebných úprav do konca roku 2013, resp. 2014 s cieľom 
zabezpečenia bezbariérového prístupu a pohybu v budovách hlavného mesta bude potrebné 
investovať cca 55.000 Eur a uvedené finančné požiadavky musia byť zapracované do 
rozpočtu roku 2013/2014 (úloha sa plní).   
 
K bodu III bod 16 
Úloha: Spolupráca s agentúrami podporovaného zamestnávania a zamestnávateľmi pri 
vytváraní vhodných pracovných miest pre občanov Bratislavy so zdravotným postihnutím 
(vytypovanie a poskytnutie vhodných priestorov pre zriadenie chránenej dielne). 
Plnenie: listom z 19.06.2013 č. j. MAGS OSV 49482/2013 bol oslovený Ing. Krištof, vedúci 
OSM vo veci vytypovania vhodných priestorov pre zriadenie chránenej dielne. Pre zriadenie 
chránenej dielne nám bol z príslušného oddelenia zaslaný zoznam vytypovaných objektov, 
(Príloha č. 3), ktorý bol dňa 26.09.2013 následne zaslaný  zástupcom samosprávneho kraja, 
mestských častí a mimovládnych organizácií za účelom zistenia záujmu o ponúknuté priestory 
na poskytovanie sociálnej služby (Úloha sa plní priebežne).   
 
K bodu IV  
na rok 2013 nie sú plánované žiadne aktivity. 
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K bodu V bod 17 
Úloha:  Zriadenie integračného centra (OZ VAGUS, Mýtna 33). 
Plnenie: Na účel zriadenia a prevádzkovania nízkoprahového denného centra, kde by malo 
byť zriadené aj integračné centrum, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 
svojim uznesením č. 724/2012 zo dňa 26. – 27. 09. 2012 schválilo občianskemu združeniu 
VAGUS ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov parc. č. 7962/2, 7963/1,2 
a stavby súp. č. 2892 v k. ú. Staré Mesto na Mýtnej ul. 33 na obdobie 10 rokov. OZ Vagus 
pracoval na prestavbe danej budovy (ďalej len  „DOMEC“) a úprave jej okolia, pričom sa 
na jej rozsiahlej rekonštrukcii podieľalo 50 ľudí bez domova. OZ VAGUS úspešne ukončil 
rekonštrukciu a v súčasnosti prebieha registrácia DOMCA do Centrálneho registra 
poskytovateľov sociálnych služieb (úloha je splnená).  
 
K bodu V bod 18 
Úloha: Podpora prevádzky strediska osobnej hygieny (OZ Domov pre každého, Hradská 2). 
Plnenie: V roku 2013 hlavné mesto podporilo prevádzku SOH celkovou sumou 21.000 Eur 
(úloha je splnená). 
 
K bodu VI bod 19 a 20 
Úloha:  Zriadenie rubriky o sociálnych službách v printovom médiu In ba a v bratislavskej 
televízii. Vydanie informačných letákov o sociálnych službách, ktorých poskytovateľom je 
hlavné mesto. 
Plnenie: listom primátora 09.04.2013 č. j. MAGS OSV 44146/2013 bol oslovený                 
PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci OMVaV vo veci zriadenia rubriky o sociálnych službách 
v printovom médiu Inba a v Bratislavskej televízii v termíne október 2013 a vydanie 
informačných letákov o sociálnych službách, ktorých poskytovateľom je hlavné mesto 
v termíne december 2013. Po vzájomnej konzultácii OSV s p. Ščepánom je v súčasnosti vo 
fáze prípravy informačný bulletin, ktorý bude obsahovať sociálne služby poskytované 
hlavným mestom, vyčlenenie rubriky o sociálnych službách v printovom médiu Inba.            
V závislosti od schváleného rozpočtu sú v Bratislavskej televízii plánované aj televízne 
ukážky konkrétnych zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
hlavného mesta (úloha sa priebežne plní). 
 
K bodu VII  
na rok 2013 nie sú plánované žiadne aktivity. 
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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 
 
 
 

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

zo dňa 12. 11. 2013 
 
 
 
 

K bodu 3: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prerokovala  materiál „Informácia o plnení Realizačného plánu 
Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta za rok 2013“, ktorý predložil Mgr. Rastislav 
Gajarský, riaditeľ magistrátu. 
Uznesenie: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy vziať na vedomie Informáciu o plnení Realizačného plánu Komunitného plánu 
sociálnych služieb hlavného mesta za rok 2013. 
Hlasovanie: 
prítomní:6  za:6   proti:0    zdržali sa:0 
 
 
 
 
 
 

Anna Dyttertová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Bratislave 12. 11. 2013 
Zapísala: Mgr. Drahomíra Náhliková, tajomníčka  
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Bod I, bod 1 
 

 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
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 12

 
Bod I, bod 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 2 
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Bod I, bod 5, 6,  
Bod II, bod 8 
Bod II, bod 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 3 
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Bod II, bod 10 
BOD II, bod 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 4 
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Bod III, bod 11 

Vyhodnotenie harmonogramu skvalitňovania materiálneho a priestorového vybavenia 
existujúcich zariadení hlavného mesta (debarierizácia) 

 
 
Dom tretieho veku (ďalej len „DTV“) 
 
V rámci skvalitňovania materiálneho a priestorového vybavenia Domu tretieho veku - 
zariadenia pre seniorov, boli v roku 2013 zakúpené: 
 

- 1 sada polohovateľných plachiet pre imobilných klientov v rámci šetrnejšieho 
polohovania na lôžku,  

- 12 párov chráničov bočníc pre zvýšenie bezpečnosti imobilných klientov na lôžku. 
- 3 antidekubitné matrace na účinnú prevenciu proti dekubitom, 
- 10 mobilných polohovateľných kresiel určených imobilným klientom kde sa klient 

vďaka kolieskam dostane bez problémov von z izby, pričom môže pohodlne sedieť na 
kresle s podopretými dolnými končatinami, 

- 1 parafínová vaňa,  
- 1 kombinovaná elektroterapia na zlepšenie kvality poskytovania rehabilitačných 

služieb, 
- debarierizácia dielničky, a vytvorenie vhodného priestoru aj pre imobilných klientov. 

 
 V rámci finančných možností sa DTV snaží zvyšovať dostupnosť a kvalitu 
zdravotných a opatrovateľských služieb, a to aj zvyšovaním počtu zamestnancov 
na sociálnom a zdravotnom úseku. Súčasný stav zamestnancov je nepostačujúci, nakoľko sú 
prijímané osoby v dôchodkovom veku s minimálne IV. stupňom odkázanosti, z čoho vyplýva 
aj väčší rozsah poskytovaných služieb. DTV sa snaží o zvyšovanie kvalifikácie a odbornej 
spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom odborných seminárov, konaných minimálne 1 x 
mesačne a vedených v spolupráci s Komorou sestier a pôrodných asistentiek, ako aj 
s profesionálmi z iných oblastí – Memory centrum a iné.  

V rámci zvyšovania zdravotníckych služieb pre občanov so IV. a vyšším stupňom 
odkázanosti má DTV v pláne prijať od roku 2014 zmluvných lekárov so špecializáciou 
geriatria a psychiatria do zariadenia. Túto službu privítajú najmä klienti čiastočne a plne 
imobilní. V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s danými špecialistami nakoľko ich 
prítomnosť v DTV začína byť nevyhnutnosťou, vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný 
a psychický stav obyvateľov. 

Obvodná lekárka dochádza do zariadenia 1 x týždenne, geriater a psychiatrička 
prichádzajú  po telefonickom dohovore podľa potreby maximálne 2 x mesačne na zavolanie. 
Tieto služby boli vytvorené na podnet obyvateľov, ktorí nevládzu za danými špecialistami 
z rôznych príčin dochádzať, napriek tomu táto frekvencia nie je dostačujúca.  
Na to, aby sa služby v DTV neustále zvyšovali, plánujú v roku 2014 vytvoriť plnohodnotné 
miesto pre výkon práce lekárov – ambulanciu s vybavením, ktoré jej prináleží.  
  V blízkej budúcnosti je potrebné prerobiť kúpeľne na oddelení celodennej 
starostlivosti na bezbariérové, nakoľko vane v nich sú absolútne nevhodné pre seniorov 
so zníženou pohyblivosťou. Niekoľko ich je prerobených, čo zvyšuje komfort poskytovaných 
služieb klientom. 
 Taktiež je nevyhnutné obnoviť vybavenie rehabilitačnej miestnosti pre jej 
skvalitnenie. Niekoľko prístrojov, zakúpených v tomto roku je už v prevádzke, ale ostatné 
prístroje sú nevyhovujúce a momentálne nie sú bezpečné na používanie podľa revíznej 
správy. 

Príloha č. 5 
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GERIUM    
 

GERIUM, Pri trati č.47, 821 06 Bratislava a Smolnícka 3 Bratislava (ďalej len 
GERIUM) je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je hlavné 
mesto SR Bratislava.  

GERIUM je zariadením sociálnych služieb, ktoré má dve organizačné súčasti – 
Zariadenie pre seniorov Pri Trati 47,  821 06 Bratislava s   kapacitou 50 miest; a Zariadenie 

pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka 3, Bratislava s kapacitou 64 
miest;  z čoho je kapacita zariadenia pre seniorov 30 miest a kapacita zariadenia 
opatrovateľskej služby 34 miest. Celková kapacita Gerium je 114 miest.  
 
Organizačná súčasť Gerium  Pri trati 47,  821 06 Bratislava zariadenie pre seniorov 
v Podunajských Biskupiciach sídli v objekte, ktorý je murovaný, trojposchodový, určený ako 
zariadenie pre seniorov. Do prevádzky bol daný v roku 1996. Od roku 1996 – do roku 2002 
bol pod správou Okresného úradu Bratislava II a od roku 2002 je zriaďovateľom Hlavné 
mesto SR Bratislava.  
 
Debarierizačné opatrenia (v Gerium prelínajú a sú spoločné i pre architektonické, ale i  
komunikačné a sociálne bariéry):  
 

• vstup do budovy – je bezbariérový v úrovni okolitého terénu, je to v podstate pozvoľne 
stúpajúca naklonená rovina opatrená bezpečnostným zábradlím hlavne s ohľadom na 
osoby na invalidnom vozíku a osoby nevidiace a slabozraké,  

• vstupy a vstupné dvere (budova, chodby) – sú bez prahov a dvere do budovy 
a jednotlivých predeľovacích chodieb sú dvokrídlové, ľahko ovládateľné jednou 
osobou, 

• dvere interiérové (izby klientov, sociálne zariadenia a spoločné priestory) – sú taktiež 
bez prahov, dostatočne široké v dôsledku možnosti prechodu osôb s invalidnými 
vozíkmi a polohovateľnými lôžkami 

• vybavenie izieb klientov – na prvom poschodí objektu sú izby vybavené 
polohovateľnými posteľami s antidekubitnými matracmi a hrazdou, čo uľahčuje 
mobilitu čiastočne alebo úplne imobilným klientom Gerium, ale uľahčuje i prácu 
ošetrujúceho personálu;  okrem postelí má každý klient k dispozícií nočný stolík 
s výklopnou servírovacou a odkladacou  plošinou, ktorá sa dá používať priamo pri 
ležaní alebo sedení na lôžku,  

• na druhom a treťom poschodí  objektu sú umiestnení 
čiastočne alebo úplne mobilní klienti, izby sú vybavené váľandami s vyššou 
manipulačnou výškou a polohovateľným roštom a matracom, vstupy sú bez prahov,   

• manipulačný priestor – izby pre imobilných klientov majú umiestnené postele, tak aby 
boli prístupné z troch strán a izby s váľandami z dvoch strán, na izbách a spoločných 
priestoroch je dostatočný priestor na manévrovanie vo voľnom priestore, najmä pre 
osoby na invalidnom vozíku, všade je taktiež dodržaný priestor 8 m² na jedného 
klienta v obytnej miestnosti, 

• protišmykové povrchy – všetky ubytovacie a spoločné priestory majú protišmykový 
povrch v podoba štruktúrovaných a jemne drážkovitých podlahových krytín, 
 

• vodiace a hmatateľné povrchy – sú zabezpečené v podobe vodiacich madiel, ktoré sú 
upevnené vo výške horných končatín na každej chodbe, taktiež všetky schodiská sú 
opatrené bezpečnostnými zábradliami, v objekte však chýbajú na podlahách tzv. 

vodiace farebné lišty na chodbách pre nevidiace a slabozraké osoby, 
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• výťah – v objekte je nákladný výťah, ktorý sa používa na prepravu chodiacich 
i ležiacich klientov na lôžku, ale zároveň sa využíva i na prepravu materiálno-
technického vybavenia na zabezpečenie plynulej prevádzky Gerium; niekoľko rokov 
Gerium žiada v rozpočte finančné prostriedky na jeho celkovú rekonštrukciu 
(kapitálové výdavky), a častú poruchovosť rieši separátnymi malými a strednými 
opravami a výmenami jestvujúceho strojového vybavenia, ktoré však viac-menej 
neriešia celkovú situáciu, 

• hygienická starostlivosť – všetky sociálne zariadenia sú opatrené protišmykovou 
dlažbou, toalety, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom 
vozíku; na hygianickú starostlivosť imobilných klientov je v zariadení hydraulické 
zdvíhacie zariadenie ,,Calypso,, - tzv. hygienická zdvíhacia stolička, ktorá slúži na 
priamu prepravu klienta medzi lôžkom a sprchou alebo vaňou; kúpeľne sú buď 
vybavené vaňou prístupnou z troch strán a opatrenou nájazdom pre spomínanú 
hygienickú stoličku, alebo bezbariérovými sprchovými kútmi a umývadlami; všetky 
hygienické zariadenia, hlavne v oblasti sprchových kútov, toaliet a umývadiel sú 
opatrené chrómovanými madlami, 

• signalizácia – všetky izby klientov sú vybavené elektronickou signalizáciou na 
privolanie ošetrujúceho personálu priamo z izba klienta, pričom u ležiacich klientov je 
tlačidlo signalizácie umiestnené priamo na dosah z lôžka obyvateľa, 

• núdzové osvetlenie – v prípade výpadku elektrického prúdu sú všetky chodby, izby 
i spoločné priestory vybavené núdzovým osvetlením, 

• informačný systém – na zlepšenie priestorovej orientácie sú všetky dvere opatrené 
názvami, alebo menovkami,  

• záložný zdroj elektrickej energie – vzhľadom na vek budovy v objekte vybudovaný nie 
je 
 

Organizačná súčasť Gerium  Smolnícka 3,  821 03 Bratislava zariadenie pre seniorov 
a zariadenie opatrovateľskej služby v Ružinove sídli v objekte, ktorý je murovaný, 
dvojposchodový, určený ako zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Do 
prevádzky ako predmetné zariadenie bol daný v roku 1989, pričom budova bola postavená 
v roku 1962. Od roku 2002 bol delimitáciou prevzatý z Okresného úradu Bratislava II a od 
roku 2002 je zriaďovateľom Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2010 prešiel celý objekt 

komplexnou rekonštrukciou v rámci ktorej boli do projektu zapracované všetky 

debarierizačné opatrenia a prvky v zmysle platnej legislatívy 
 
Debarierizačné opatrenia:  
 

• vstup do budovy – je bezbariérový v úrovni okolitého terénu z oboch strán objektu 
(vstup s vonkajšej komunikácia a vstup do záhrady), je to v podstate pozvoľne 
stúpajúca naklonená rovina opatrená bezpečnostným zábradlím hlavne s ohľadom na 
osoby na invalidnom vozíku a osoby nevidiace a slabozraké,  

• vstupy a vstupné dvere (budova, chodby) – sú bez prahov a dvere do budovy 
a jednotlivých predeľovacích chodieb sú dvokrídlové, ľahko ovládateľné jednou 
osobou, 

• dvere interiérové (izby klientov, sociálne zariadenia a spoločné priestory) – sú taktiež 
bez prahov, dostatočne široké v dôsledku možnosti prechodu osôb s invalidnými 
vozíkmi a polohovateľnými lôžkami 

• vybavenie izieb klientov – v objektu sú izby vybavené polohovateľnými posteľami 
s antidekubitnými matracmi a hrazdou, čo uľahčuje mobilitu čiastočne alebo úplne 
imobilným klientom Gerium, ale uľahčuje i prácu ošetrujúceho personálu;  okrem 
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postelí má každý klient k dispozícií nočný stolík s výklopnou servírovacou 
a odkladacou  plošinou, ktorá sa dá používať priamo pri ležaní alebo sedení na lôžku,  

• manipulačný priestor – izby klientov majú umiestnené postele, tak aby boli prístupné 
z troch strán, na izbách a spoločných priestoroch je dostatočný priestor na 
manévrovanie vo voľnom priestore, najmä pre osoby na invalidnom vozíku, všade je 
taktiež dodržaný priestor 8 m² na jedného klienta v obytnej miestnosti, 

• protišmykové povrchy – všetky ubytovacie a spoločné priestory majú protišmykový 
povrch v podoba štruktúrovaných a jemne drážkovitých podlahových krytín, 

• vodiace a hmatateľné povrchy – sú zabezpečené v podobe vodiacich madiel, ktoré sú 
upevnené vo výške horných končatín na každej chodbe, taktiež všetky schodiská sú 
opatrené bezpečnostnými zábradliami, v objekte sa náchádzajú na chodbách 
i spoločných priestoroch na podlahách tzv. vodiace farebné lišty na chodbách pre 
nevidiace a slabozraké osoby, 

• výťah – objekt je vybavený osobným i nákladným výťahom; nákladný výťah sa 
používa na prepravu chodiacich i ležiacich klientov na lôžku, ale zároveň sa využíva 
i na prepravu materiálno-technického vybavenia na zabezpečenie plynulej prevádzky 
Gerium; osobný výťah využívajú na prepravu predovšetkým zamestnanci a návštevy 
Gerium,  

• hygienická starostlivosť – všetky sociálne zariadenia sú opatrené protišmykovou 
dlažbou, toalety, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom 
vozíku; na hygianickú starostlivosť imobilných klientov je v zariadení hydraulické 
zdvíhacie zariadenie ,,Calypso,, - tzv. hygienická zdvíhacia stolička, ktorá slúži na 
priamu prepravu klienta medzi lôžkom a sprchou alebo vaňou; kúpeľne sú buď 
vybavené vaňou prístupnou z troch strán a opatrenou nájazdom pre spomínanú 
hygienickú stoličku, alebo bezbariérovými sprchovými kútmi a umývadlami; všetky 
hygienické zariadenia, hlavne v oblasti sprchových kútov, toaliet a umývadiel sú 
opatrené chrómovanými madlami, 

• signalizácia – všetky izby klientov sú vybavené elektronickou signalizáciou na 
privolanie ošetrujúceho personálu priamo z izba klienta, pričom u ležiacich klientov je 
tlačidlo signalizácie umiestnené priamo na dosah z lôžka obyvateľa, 

• núdzové osvetlenie – v prípade výpadku elektrického prúdu sú všetky chodby, izby 
i spoločné priestory vybavené núdzovým osvetlením, 

• informačný systém – na zlepšenie priestorovej orientácie sú všetky dvere opatrené 
názvami, alebo menovkami, na každom poschodí a tiež vo vestibule budovy sa 
nachádzajú informačné tabule, ktoré informujú predovšetkým o umiestnení klientov 
na izbách, 

• záložný zdroj elektrickej energie – v budove je vybudovaný a po výpadku el. prúdu 
zabezpečuje v objekte na niekoľko hodí predovšetkým prevádzku oboch výťahov. 

 
 
Petržalský domov seniorov  
 

V rámci skvalitňovania materiálového a priestorového vybavenia existujúcich 
zariadení hlavného mesta (debarierizácia) Petržalský domov seniorov vykonal nasledovné: 

 Začiatkom roka 2013 bola spustená prevádzka „Prístavby Petržalského domova 
seniorov“, čím bola zvýšená kapacita o 30 lôžok na celkový stav 60 lôžok.  

Táto budova bola už projektovo riešená v celistvosti ako bezbariérová, vrátane výťahu, 
ktorý pojme jedno zdravotné lôžko. 

Stará časť budovy bola riešená ako bezbariérová v rámci dispozičných možností 
jestvujúceho objektu. V polovici  roka 2013 bola vykonaná oprava troch miestností (pôvodne 
kancelárií), ktorou boli vytvorené tri bezbariérové izby pre klientov . 
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Domov pri kríži 

V rámci skvalitňovania materiálneho a priestorového vybavenia Domov pri kríži 
vykonal nasledovné bezbariérové opatrenia: 

V roku  2009 bola vykonaná rekonštrukcia vstupu do budovy, v roku 2010 bola 
zrealizovaná prístavba jedálne s kuchyňou a v roku 2013 oprava a údržba kúpeľne na 
lôžkovom oddelení – bezbariérový sprchovací kút. 
 
Domov seniorov Lamač 

 V rámci skvalitňovania materiálneho a priestorového vybavenia zariadenia sociálnych 
služieb Domova seniorov Lamač, boli v roku 2013 zakúpené: 

- 3 ks elektrické polohovateľné postele značky ECONOMIC (výmena za mechanické) 
z finančných  zdrojov  MPSVaR SR, 

- 6 ks servírovacích stolíkov k posteliam pre ležiacich klientov, 
- 1 ks umývačka riadu značky Wirpool – kuchynka,  časť s komplexnou starostlivosťou, 
- 200 ks bezdrôtové tiesňové tlačidlo osobné,  značky Jablotron  JA-187 J – domáci 

bezpečnostný systém, ktorým si seniori jednoduchým stlačením tlačidla dokážu 
privolať okamžitú pomoc zdravotného personálu vo svojej obytnej jednotke v rámci 
zariadenia. 

V rámci finančných možností sa snažíme  zabezpečovať vyššiu dostupnosť zdravotných 
a opatrovateľských služieb, a to zvyšovaním počtu zamestnancov na zdravotnom úseku, 
rovnako, ako zvyšovaním ich pracovnej odbornosti. Vzhľadom na zdravotný stav 
novoprijatých klientov s minimálnym  stupňom odkázanosti IV. fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby, od roku 2014 zmluvný lekár zariadenia začne prevádzkovať aj internú 
zdravotnú starostlivosť. Túto službu privítajú všetci klienti, pretože v rámci nej sa  budeme 
poskytovať aj predoperačné vyšetrenia.  V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s lekárom  - 
psychiatrom, ktorého odborná starostlivosť vzhľadom na vek,  zdravotný stav a meniacu sa 
štruktúru klientov začína byť nevyhnutná. 

Napriek niekoľkoročnému úsiliu sa zariadeniu Domova seniorov Lamač nepodarilo získať 
žiadne finančné prostriedky na rekonštrukciu 8 ks výťahov v zariadení.  

Technický stav výťahov je nevyhovujúci, sú morálne a fyzicky opotrebované, šachtové 
dvere sú oceľové, ťažké a veľmi náročné na manipuláciu pre klientov s obmedzenou 
pohyblivosťou (barle, chodítka a invalidné vozíky) a pre klientov, ktorí potrebujú prevoz na 
lôžku v rámci prevozu RZP. 

 
 

Domov seniorov ARCHA 

V zariadení sociálnych služieb bola debarierizácia ako priestorovo-materiálové 
vybavenie zariadenia zahrnutá do architektonických projektov a je prirodzenou súčasťou 
zariadenia. 
 

Domov jesene života 

Domov jesene života, Hanulova 7/a, 844 01  Bratislava (ďalej len „DJŽ“) poskytuje 
sociálnu službu v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť 
dôstojný a bezpečný život pre všetkých prijímateľov, vrátane prijímateľov  
so zdravotným postihnutím, tak aby mohli realizovať svoje základné ľudského práva 
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a slobody, aktivizovať sa, a aby sa zabránilo ich sociálnemu vylúčeniu a umožnilo ich 
začlenenie do spoločnosti.  

DJŽ s ohľadom na vek a zdravotný stav prijímateľov postupne  napĺňa podmienky 
bezbariérovosti prostredia v súlade so zákonom 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 predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu 
Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., 
zákona č. 185/2012 Z. z. zákona č. 413/2012 Z. z. a zákona č. 485/2013 Z. z.,. Tým DJŽ 
napĺňa bod III., ods. 11 - Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku podľa Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy (realizačný plán na rok 2013). 
 Areál DJŽ pozostáva z troch pavilónov, ktoré sú vzájomne prepojené spojovacou 
chodbou. K spojovacej chodbe je z každého pavilónu zabezpečený bezbariérový prístup 
prostredníctvom výťahov. Pavilóny DAT a pavilón C majú bezbariérové vstupy. V každom 
z týchtopavilónov sa nachádzajú výťahy.  

V mesiacoch november – december 2013 sa zrealizovala Rekonštrukcia jestvujúceho 
vstupu vrátane debarierizácie prístupu k pavilónu B, ku ktorému vedie novo vybudovaná 
bezbariérová nájazdová rampa, ktorá je určená pre imobilných prijímateľov, pre klientov s 
nepriaznivým zdravotným stavom, alebo s  ťažkým  zdravotným postihnutím, ako aj pre 
zabezpečenie prevozu klientov v spolupráci s Rýchlou zdravotnou pomocou. Pavilón B má 
taktiež bezbariérové priestory, ktoré sú vybavené výťahmi.  

V rámci zabezpečenia ďalšej debarierizácie priestorov zariadenia plánujeme 
rekonštrukciu kúpeľní v pavilónoch B a C v závislosti od schválených finančných 
prostriedkov. 
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Bod III, bod 12 
 

Monitoring zabezpečenia a poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mestskými časťami (MČ) Bratislavy  

Identifikačné údaje: 
Názov MČ: 
Identifikačné číslo: 
Meno štatutára MČ: 
Meno zodpovedného pracovníka: 
Telefónne číslo zodpovedného pracovníka: 
E-mailová adresa zodpovedného pracovníka: 
Počet obyvateľov MČ: 

 
  
  

VŠETKY MČ 
  
  
  

  
Opatrovateľská služba (OS)  

Obdobie 
A.Výkony rok 2012 I.Q rok 2013 
Počet žiadostí na OS 527 192 
Počet vyhovených žiadostí na OS 228 151 
  Stupeň odkázanosti 

II. III. IV. V. VI. 
Počet prijímateľov OS 146 227 441 203 220 
Opatrovateľská služba sa zabezpečuje: Počet 
a) vlastnými zamestnancami MÚ  11 MČ  -  254 
b) dodávateľským spôsobom (+ uveďte názov firmy) 2 MČ - Venus, 1 MČ Salvus 
B. Príjmy a výdavky na OS v EUR Obdobie 
 rok 2012 
Úhrady od prijímateľov, ktorým je poskytovaná OS 379 918,76 
Celkové náklady na poskytovanie OS 2 077 230,74 
Náklady na 1 hodinu poskytovania OS  priemer 5,12 
Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu OS priemer 4,9 
Mzdy a odvody zamestnancov sociálneho odboru, ktorí zabezpečujú OS 1 763 424 
Iné náklady nevyhnutné na zabezpečenie OS (doprava,cestovné, poistné 
opatrovateliek,telefóny,stravné,materiál) 244 909 

Príloha č. 6 
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Náklady na OS  

Náklady celkom 
 

1 812 276 
Príjmy za OS  
Predpísané úhrady od prijímateľov 376 673 
Príjmy celkom 365 897 
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Bod III, bod 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 7 


