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I n f o r m á c i a  
o implementácii zákona o sociálnych službách v podmienkach 

Hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
Na podnet poslanca MsZ Ing. Dušana Hrušku predkladáme informáciu o implementácii 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v podmienkach Hlavného mesta SR 
Bratislavy, o novelizácii zákona č. 448/2008 Z. z. a o zabezpečení ďalších sociálnych 
zariadení. 
 
 

1. Implementácia zákona o sociálnych službách do praxe 

Zákon o sociálnych službách od 1. januára 2009 priniesol nové druhy sociálnych 
služieb pre obce, ale zároveň aj finančnú  a administratívnu náročnosť na ich realizáciu: 

• Zriadenie posudkového tímu (1/2 posudkový lekár, 2 sociálne pracovníčky), 
ktorý od 1. januára 2009 do 30. apríla 2009 vypracoval cca 600 posudkov 
odkázanosti na sociálnu službu a následne vydal v zmysle správneho konania 
cca 600 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. 

• Hlavné mesto zostalo správnym orgánom pre vydávanie rozhodnutí 
o odkázanosti na sociálnu službu pre občanov, ktorí sú umiestnení 
v zariadeniach pre seniorov na území hlavného mesta. Prvé rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu boli vydané pre občanov v zariadenia 
sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom hlavné mesto v počte 430 
rozhodnutí. 

• Hlavné mesto zabezpečilo pre riaditeľov „zariadení pre seniorov“ 
z zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta výklad zákona o sociálnych 
službách. Odborným garantom bola riaditeľka príslušného odboru MPSVaR 
SR. Na pravidelných poradách vedúcej oddelenia sociálnych vecí a riaditeľov 
zariadení sa riešili aktuálne problémy implementácie zákona o sociálnych 
službách do praxe. 

• Vláda SR a ZMOS prijali Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov 
finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť vrátane dopadov 
v oblasti sociálnych služieb. Výsledkom memoranda mala byť refundácia 
nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb v roku 2009, ktorá do 
dnešného dňa nebola realizovaná.  

• Hlavné mesto v  štvrťročných intervaloch vypracovávalo monitoring 
implementácie zákona, ktorý predkladalo   MPSVaR SR.  

• Finančné prostriedky na sociálnu oblasť, schválené v rozpočte hlavného mesta 
na rok 2009, nezahŕňali  finančné výdavky spojené s umiestňovaním občanov 
v zariadeniach pre seniorov u neverejných poskytovateľov. V čase 
schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2009 nebol zákon o sociálnych 
službách uverejnený v zbierke zákonov.  
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• Ak hlavné mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s neverejným 
poskytovateľom sociálnej služby, musí uhrádzať finančný príspevok na 
prevádzku poskytovania sociálnej služby na jedného občana v priemernej 
výške 550 EUR mesačne a finančný príspevok  pri odkázanosti fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v priemernej výške 240 
EUR mesačne. 

• Napriek tomu, že hlavné mesto neuzavrelo zmluvy s neverejnými 
poskytovateľmi sociálnych služieb o poskytovaní sociálnych služieb,   roku 
2009 bolo umiestnených 185 občanov v zariadeniach pre seniorov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a 201 občanov bolo  
umiestnených v zariadeniach opatrovateľskej služby na určitý čas.  

• 205 občanov bolo zapísaných v roku 2009 do poradovníka čakateľov 
v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. 
Celkovo je v poradovníku čakateľov zapísaných 1 672 občanov. 

• Na rozdiel od iných obcí má hlavné mesto v zriaďovateľskej pôsobnosti päť 
zariadení pre seniorov, ktorých prevádzkové náklady sú hradené len z rozpočtu 
hlavného mesta vo výške cca 5,5 mil. EUR. Okrem toho dve zariadenia pre 
seniorov a štyri zariadenia opatrovateľskej služby sú financované štátnou 
dotáciou MF SR v zmysle zákona 416/2001 Z. z.. 

• V rozpočte hlavného mesta na rok 2010 na bežné výdavky pre sociálne 
zabezpečenie je schválených 9.182.002 EUR, z toho 500.000 EUR, ktoré sú 
určené neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí  
poskytovali sociálne služby občanom na základe zmluvy s neverejným 
poskytovateľom v termíne do 31.  decembra 2008 podľa  zákona účinného do 
31.12.2008 (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci). 

 
 

2. Transformácia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách na mestské časti 
 

• MsZ hlavného mesta SR Bratislava, uznesením č. 794/2009 zo dňa 19. 
novembra 2009, prenieslo Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy 
s účinnosťou od 1. januára 2010 výkon niektorých pôsobností zákona na 
mestské časti. K prerozdeleniu týchto pôsobností došlo na základe dohody, 
ktorej predchádzali rokovania, ktoré viedla námestníčka primátora Anna 
Dyttertová so starostami mestských častí. 

• Jednou z prvých prenesených pôsobností bolo prenesenie vydávania 
rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu pre občana, ktorý chce byť 
umiestnený do zariadenia sociálnych služieb (od 1. mája 2009 zabezpečujú 
mestské časti rozhodnutím primátora č.7/2009 zo dňa 16. apríla 2009). 

• Z dôvodu, že štatút hlavného mesta nadobudol účinnosť od 1. januára 2010, 
nie je možné zhodnotiť dopad presunu pôsobností  na mestské časti. Výmena 
skúseností pri zavádzaní zákona do praxe bola témou stretnutia zástupcov 
oddelení sociálnych vecí mestských  častí, ktorí sa stretli dňa 12. februára 
2010. Predmetom rokovania boli prenesené pôsobnosti  zákona o sociálnych 
službách a pôsobnosti  zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele (zákon č. 305/2005 Z.z.). 
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• Mestské časti v roku 2010 začali vykonávať pôsobnosti, ktoré im zo štatútu 
vyplývajú. Väčšina mestských častí už má schválený rozpočet, v ktorom sú 
zahrnuté finančné prostriedky na  sociálnu oblasť. 

 
3. Návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

 

• Návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý bol 
predložený na  rokovanie NR SR dňa 3. marca 2010, ministerka práce Viera 
Tomanová stiahla z  rokovania. Hlavné mesto  z  vlastného podnetu 
pripomienkovalo  návrh novely. 

 
 

4. Plánovanie ďalšieho zabezpečenia sociálnej starostlivosti 
 

• V roku 2010 sa dokončujú vybrané investičné projekty hlavného mesta na roky 
2007-2010 - prístavba kuchyne Domov pri kríži (438.666 EUR), vybudovanie 
nadstavby zariadenia ZOS Smolnícka 3 (1.600.000 EUR) a rekonštrukcia 
kuchyne a kanalizácie Petržalského domova seniorov, Rusovská cesta (65.860 
EUR).  

• V rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 boli schválené kapitálové výdavky 
na zateplenie objektu a odstránenie porúch v Domove tretieho veku na 
Polereckého (700.000 EUR). 

• Projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy – 
prebiehajú odborné pracovné rokovania, cieľom ktorých bude smerovanie 
hlavného mesta aj v oblasti sociálnej.   

 
 


