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Úvod 
 

Predkladaný materiál : Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a s nimi 
súvisiacich služieb pre seniorov pre mestskú časť Bratislava – Staré mesto 
(s krátkodobou víziou do roku 2010 a s dlhodobou víziou do roku 2015) bol 
spracúvaný v období júl – október 2007. Predstavuje prvý návrh podkladov ku 
komunitnému plánovaniu sociálnych služieb pre seniorov v danej mestskej časti.  

O vypracovanie tejto štúdie bola v júni 2007 zo strany zástupcov Mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto požiadaná nezisková organizácia Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) . Uvedené organizácia v minulosti aktívne 
participovala pri tvorbe komunitných plánov viacerých miest a obcí na Slovensku, 
v poslednom období bola tvorcom podkladov ku komunitnému plánu a koordinátorom 
procesu komunitného plánovania v Košiciach a Žiline, kde má uvedená organizácia 
svoje regionálne pobočky. Cieľom spolupráce RPSP a mestskej časti Bratislava –
 Staré Mesto malo byť skvalitnenie procesu komunitného plánovania.  

Spracovaný materiál je jednou z častí komplexného Návrhu koncepcie 
rozvoja sociálnych služieb. V najbližších mesiacoch budú dopracované štúdie 
a návrhy pre ďalšie cieľové skupiny. Pre zaistenie kvalitného plánovania služieb 
bude potrebné, aby v danej mestskej časti bola konštituovaná funkčná organizačná 
štruktúra, ktorej jadrom budú pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti. Počas tvorby 
tohto materiálu boli vytvorené základy pre vyformovanie takejto skupiny zameranej 
na sociálne služby pre seniorov. Skupina má zložky užívateľské, zriaďovateľské 
a prevádzkovateľské. V budúcnosti bude potrebné podporovať a využívať potenciál 
členov tejto skupiny v aktívnej participácii na plánovaní a realizácii organizačných 
opatrení pre reformu a sanáciu služieb pre seniorov.  

Počas prípravy tohto materiálu sa nám podarilo získať veľké množstvo 
informácií, všetky boli zapracované do cieľov a odporúčaní rozvoja služieb pre 
seniorov. Našou ambíciou bolo podať komplexný návrh riešenia potrieb sledovanej 
skupiny občanov. Z tohto dôvodu naše odporúčania nie sú zacielené iba na sociálne 
služby, ale významne presahujú aj do oblastí zdravotných, vzdelávacích, kultúrnych, 
organizačných. Podarilo sa nám spracovať materiál, ktorý sa môže stať podkladom 
kvalitného koncepčného rozvojového dokumentu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PhDr. Slavomír Krupa, PhD., riaditeľ Rady pre poradenstvo v sociálnej práci 
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1 Vymedzenie cieľa rozvoja služieb pre seniorov 
 
 Služby určené cieľovej skupine seniorov sú poskytované občanom, ktorí 
dosiahli vek priznania starobného dôchodku a dostali sa do sociálnej situácie, kedy 
z dôvodov svojho zdravotného stavu vyžadujú podporu inej osoby. V prípade, že pre 
svoju sociálnu situáciu alebo závažnosť svojho zdravotného stavu nemôžu túto  
podporu získať prirodzenou podporou svojej rodiny, stávajú sa potenciálnymi 
odberateľmi niektorého druhu špecifických služieb pre seniorov.  
 Kvalitu sociálneho prostredia alebo klímy mesta v súvislosti so staršími 
občanmi je potrebné vidieť z nasledovných pohľadov1: 
 existencia služieb, 

o  všetky typy sociálnych služieb na danom území by mali byť pripravené 
v zásade riešiť všetky aj špecifické problémy občanov /prinajmenšom 
formou distribučného poradenstva/  

o  potrebnú kapacitu základných predovšetkým rezidenčných foriem služieb 
je možné predpokladať z normatívov vybavenosti službami, 

o  potreba niektorých typov služieb môže byť latentne skrytá 
a transparentne sa v plnej šírke prejaví až po zriadení prvej z takýchto 
služieb /na sledovanom území možno tento fenomén predpokladať pri 
zriadení denného stacionára, domova - penziónu pre dôchodcov, 
odľahčovacích služieb/, 

 dostupnosť služieb /územná, finančná, architektonická, „nízkoprahovosť“/, 
o  územná dostupnosť predstavuje dostupnosť dopravnú, ktorá určuje, či 

klient môže danú službu využívať vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu, 
či stavu dopravnej obsluhy územia, 

o  pre zabezpečenie finančnej dostupnosti je možné zaviesť systém dotácii 
na službu v prípade, že ju klient nevyhnutne potrebuje a príjmové 
znevýhodnenie by mu zabránilo ju využívať, 

o  architektonická dostupnosť je synonymom bezbariérového prostredia, 
o „nízkoprahovosť“ predstavuje poskytnutie možnosti využívať službu 

včasne po vzniku potreby danej služby, 
 nadväznosť služieb, 

o  jej predpokladom je široké spektrum služieb, ktoré predstavujú určité 
stupne alebo fázy služieb, zoradené podľa stúpajúcej závislosti občana na 
pomoci /terénne služby, ambulantné služby – služby denných 
stacionárov, respitné alebo odľahčovacie služby, krátkodobé rezidenčné 
služby, rezidenčné služby penziónového typu až po domovy dôchodcov/. 
V prípade, že niektorý zo stupňov chýba, prípadne je kapacitne 
nedostatočne komponovaný, môže vzniknúť krízová situácia a občan 
môže vypadnúť zo systému sociálnej starostlivosti, alebo byť poberateľom 
služby, ktorá kryje jeho potreby nadmerne, častejšie však nedostatočne. 

o vzájomná previazanosť služieb, 
 informovanosť, alebo verejné povedomie občanov o možnostiach sociálnej 

pomoci, 

                                                 
1 Podľa materiálov Socioklubu, Socioklub – Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky je neštátna 
nezisková organizácia, ktorá realizuje výskumnú, analytickú a vývojovú činnosť v oblasti sociálnej politiky. Jej 
technický tím sa autorsky a konzultačne podieľal na spracovaní sociálno – demografických analýz a poradenskej 
činnosti pri tvorbe komunitných plánov niekoľkých desiatok českých miest a viacerých českých krajov. Realizoval 
niekoľko výskumných projektov ako východisko svojej terajšej činnosti. Je autorom viacerých publikácií a vzdelávaní 
z oblasti komunitného plánovania.Mnohé z ich materialov sú uverejnené aj na stránke Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR. V tomto materiáli sa budeme častejšie odvolávať na uvedené české zdroje, nakoľko naše vlastné materiály 
zo sledovanej oblasti nie sú dostupné. Odkazy www.socioklub.cz , www.mpsv.cz , http://www.mpsv.cz/cs/844 
(manuály ku komunitnému plánovaniu). 
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o  môže byť realizovaná formou dostupného sociálneho poradenstva, 
prípadne informačných brožúr typu „na problémy nie ste sami“, 

 kvalita výkonu služieb /z pohľadu predpísanej štátnej kontroly, profesionality, 
spokojnosti klientov/, 

o  v tejto súvislosti je potrebné, aby boli zavedené štandardy kvality, ktoré 
umožnia objektivizovať postupy a metódy, poskytovania sociálnych 
služieb, nároky na prostredie a predovšetkým pozíciu  prijímateľa služieb 
v systéme starostlivosti, 

 ekonomická efektívnosť služieb, 
o  predstavuje primerané vyváženie miestnej, ekonomickej dostupnosti 

a kvality služieb. 
  
 
2 Analýza  k návrhu rozvoja služieb sociálnej starostlivosti pre seniorov
  

Pre účely tejto analýzy je za cieľovú sociálnu skupinu považovaná sociálna 
skupina seniorov, presnejšie poberateľov starobného dôchodku starších ako 
65rokov. Publikácie českej organizácie Socioklub, ktorá sa venuje metodikám 
komunitného plánovania, odporúčajú používať tento vek ako smerodajnú dolnú 
vekovú hranicu skupiny pri plánovaní počtu miest pre jednotlivé typy služieb pre 
seniorov. Vo vekovej skupine 60 – 65 rokov je smerodajný parameter - percento 
závislosti,  vzhľadom na celú vekovú skupinu seniorov, zanedbateľný.  

Pri koncipovaní návrhu kapacity služieb pre starších občanov budeme 
vychádzať pre ich relevantnosť z normatívov2, ktoré boli koncipované a neskôr 
priebežne aktualizované Socioklubom. V tejto štúdii používame normatívy pre rok 
2010. Používanie českých normatívov pre konštrukciu siete sociálnych a s nimi 
súvisiacich služieb nám bolo odporúčané3 nakoľko vplyvy podmieňujúce sociálnu 
závislosť obyvateľstva a jeho zdravotný stav sú v Čechách a Slovensku veľmi 
podobné.  

Prvá časť analýzy je uvedená ako (kapitola 2.3), na základe demografických 
údajov o stave obyvateľstva pomocou normatívov vybavenosti sociálnymi službami 
vymedzuje návrh počtu miest v jednotlivých typoch sociálnych služieb. Vstupné 
poznámky k tejto časti uvádza kapitola 2.2. Druhá časť analýzy (kapitola 2.4) mapuje 
terén, aby zistila kapacitu existujúcich sociálnych služieb, ich využitie obyvateľmi 
sledovanej mestskej časti, počet obyvateľov, ktorým je poskytovaná služba v inej 
mestskej časti ak boli obyvateľmi sledovanej mestskej časti pred nástupom do 
rezidenčného zariadenia. Kapitola 3 prináša odporúčania rozvoja služieb pre 
seniorov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Základné ciele odporúčaní 
korešpondujú s údajmi, ktoré boli obsiahnuté vo SWOT  analýze spracovanej na 
stretnutí pracovnej skupiny pre oblasť seniori. Tieto ciele sú rozpracované do 
konkrétnych opatrení. Podkladom pre ne sú výstupy analýzy, ktoré porovnávajú 
kapacitu existujúcich služieb, rozsah poskytovaných služieb a potrebnú kapacitu 
zistenú na základe normatívov. Pri návrhoch týchto opatrení vychádzame zo 
súčasných trendov rozvoja sociálnych služieb s dôrazom na ich kvalitu. Je potrebné, 
aby senior ako klient sledovaných sociálnych služieb a jeho rodina boli vnímaní ako 
subjekt a služby boli komponované cielene a úmerne ich aktuálnym potrebám. 

 
 

 
 

                                                 
2 Publikácia: Průša a kol. : Obce, města, regiony a sociální služby, Praha, Socioklub, 1997 
3 Odporúčania na základe konzultácie s Doc. Petrom Spišiakom z katedry humánnej geografie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského 
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2.1 Vymedzenie prístupov k analýze a trendy rozvoja sociálnych služieb 
 
V súvislosti s aktuálnymi demografickými, ekonomickými údajmi, spoločensko 

- politickými podmienkami a najnovšími vývojovými trendmi v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb pri koncipovaní návrhu rozvoja služieb zohľadňujeme nasledovné 
skutočnosti: 

 
1.  

S prihliadnutím na pokračujúcu reformu verejnej správy - deinštitucionalizáciu, 
normalizáciu a transformáciu sociálnych služieb je potrebné, aby sa  ťažisko služieb 
pre seniorov presunulo bližšie k občanovi a  k prirodzenému spôsobu života 
t.j.   k terénnym službám. Dôraz je kladený na rozvoj starostlivosti o občanov v ich 
vlastných domácnostiach. Táto oblasť sociálnych služieb by sa mala v nasledujúcom 
období - rovnako ako tomu je v iných európskych krajinách - stať najrýchlejšie sa 
rozvíjajúcou oblasťou sociálnych služieb. Rozvoj kvality bývania a rozvoj 
zdravotníckych technológií umožňuje, aby stále väčší rozsah starostlivosti, ktorá bola 
predtým poskytovaná iba v rámci rezidenčnej starostlivosti bol zabezpečený 
v domácnostiach občanov. Rozvíjajúca sa domáca starostlivosť by mala nahrádzať 
kapacity rezidenčnej starostlivosti. K výhodám terénnych služieb patrí ich skrytý 
potenciál vysokej kvality služieb a v neposlednej miere najmä pre neustále 
zvyšovanie cien za ubytovanie aj nižšie verejné výdavky.  
K uvádzanej skutočnosti pristupuje aj skutočnosť, že samotní seniori výrazne 
preferujú tento typ služieb4.  

 
2.  

V  koncipovaní návrhu rozvoja sociálnych služieb budeme vychádzať 
z odporúčania  Socioklubu uvádzať okrem sumárneho údaja o počte miest pre celú 
sociálnu skupinu seniorov aj jemnejšie rozdelenie vekových kategórií s využitím 
jednotlivých modulov sociálnych služieb koncipovaných podľa rozsahu závislosti 
občana na pomoci inej osoby5. Normatívy vybavenosti rezidenčnými a terénnymi 
službami budú navyše doplnené o údaje charakterizujúce závislosť osôb na pomoci. 
Pri dôslednej kategorizácií závislosti občana bude možné presnejšie definovať jeho 
potreby a nachádzať spôsoby ich uspokojovania spôsobom šitým na mieru 
konkrétneho občana, jeho rodiny a ich situácii a nevnímať ich iba v rámci 
dvojpólového systému terénne služby – rezidenčná starostlivosť.  

 
3.  

Sociálna práca sa sústreďuje na aktivity, ktoré udržiavajú, prípadne 
prinavracajú občanovi sociálnu suverenitu a nezávislosť. V konkrétnych situáciách to 
znamená podporu aktivít (vo veľkej miere realizovaných neziskovým sektorom) 
v oblasti sociálneho poradenstva, prevencie, v oblasti krízovej intervencie, 
v oblasti služieb denných komunitných centier. 

 
 
 

                                                 
4 Vo výskume uvádzanom českým MPSV (Janata, 1999) sa uvádza, že až 55,2 percenta občanov, preferuje, 
v prípade ak by sa o seba pre chorobu alebo starobu nemohli starať, terénne služby poskytované v ich vlastnom byte 
za pomoci rodiny, v kombinácii s pomocou sociálnej služby. Ako ďalšie odpovede v poradí boli: život v zariadení 
opatrovateľskej služby 13,4%, v penzióne pre dôchodcov 12,7%, kým v domove dôchodcov si želalo byť iba 5,8%. 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť aj ďalšie dôležité údaje vyplývajúce s uvádzaných štatistických výskumov. 
Približne 5% občanov v seniorskom veku nemá nikoho z blízkych kto by sa o nich postaral. Pokiaľ ide o zloženie 
domácností, s narastajúcim vekom výrazne stúpa podiel občanov žijúcich osamelo (skupina 65 –69 ročných 40%, 
v skupine 80 a viac ročných až dve tretiny).  
 
5 Príloha 1 : Moduly jednotlivých úrovní sociálnych služieb v starostlivosti o osoby závislé na pomoci inej osoby, 
podľa (Průša 1997) 
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4.  
  V trendoch novej investičnej výstavby v oblasti rezidenčných zariadení je 
prioritou zvyšovanie občianskeho komfortu pre ich obyvateľov a nie 
predchádzajúca orientácia na zvyšovanie celkového počtu miest v zariadeniach. 
 
5.  

Pri analýze demografických údajov pracujeme v tomto materiáli so 
štatistickými  údajmi uverejnenými Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej 
SSU)6 a  prognostickými údajmi uverejnenými Infostatom7. Súčasne nám boli 
predložené údaje o počte obyvateľov z Miestneho úradu – Bratislava Staré Mesto, 
ktoré pochádzajú z evidencie voličov (ďalej údaje MÚ). Tieto údaje uvádzajú výrazne 
vyšší počet obyvateľov nad 65. rokov ako údaje zo Štatistického úradu, budeme 
preto uvádzať základné prepočty aj pre tieto údaje. Isté vysvetlenie k tejto 
problematike nezrovnalostí vo vstupných údajoch sa nám podarilo nájsť na stránke  
Českého štatistického úradu8.  
 
2. 2 Úvodné poznámky ku konštrukcií normatívov vybavenosti 

územných celkov službami sociálnej starostlivosti 
 

Analytická časť tejto kapitoly bude využívať normatívy, ktoré sú spracované 
viacerými možnými konštrukciami tak, aby umožňovali získať čo možno 
najprehľadnejšiu základnú orientáciu v potrebnej vybavenosti územných celkov 
sociálnymi službami. Názov normatívy je pre obsah pojmu v tejto súvislosti vhodné 
používať skôr v kontexte smerodajné, alebo orientačné údaje, či upozornenia na 
priemerný, či pravdepodobný výskyt sociálnych javov /situácií, či potrieb/. Pre čo 
možno najpresnejší odhad počtu plánovaných kapacít jednotlivých typov sociálnych 
služieb budeme používať paralelne pre ten istý typ služby viacero typov normatívov. 
Toto viacvrstevnaté koncipovanie normatívov je vhodné predovšetkým vzhľadom 
k nasledujúcim skutočnostiam: 

1. sledovaná mestská časť disponuje špecifikami vyplývajúcimi z jej 
sociálno - demografickej analýzy, určitá metóda v tejto súvislosti 
rôznou mierou zohľadňuje jemné špecifiká v demografickej skladbe 
obyvateľstva. 

2. uvádzané jednotlivé použité konštrukcie normatívov majú každá 
rôzne prednosti aj nevýhody.  

Každú z metód uvádzaných v nasledujúcej časti analýzy preto používame aj ako 
metódu duplicitnú a komparatívnu vo vzťahu k ostatným metódam pre jej špecifické 
zohľadnenie miestnych odlišností. 
Vo všeobecnosti možno normatívy využívané pri komunitnom plánovaní rozčleniť do 
štyroch typov podľa ich obsahu9: 
 

a) Orientačné údaje o  sociálnych skupinách, 
b) Normatívy vybavenosti vybranými službami sociálnej pomoci, 
c) Prehľad územnej distribúcie sociálnych služieb, 
d) Orientačné štandardy vybavenia obce. 

Pri návrhoch koncipovania sociálnych služieb je potrebné normatívy vzťahovať do 
korelácie s výsledkami sociálnej analýzy obce. 
                                                 
6  Štatistický úrad Slovenskej republiky : http://portal.statistics.sk  
7  Infostat – realizácia aplikovaného demografického výskumu, príprava analýz a prognóz pre potreby verejnej správy  
8 „V oblasti demografie může nastat situace, kdy se data publikovaná Eurostatem odlišují od údajů zveřejňovaných 
ČSÚ. Příčinou jsou metodické rozdíly, což se týká zejména definice středního stavu obyvatelstva, který se dále 
používá k výpočtu relativních údajů. K dalším rozdílům dochází v důsledku skutečnosti, že Eurostat zahrnuje celý 
nedopočet sčítání lidu do migrace. Z tohoto důvodu vznikají diference také v tabulkách týkajících se přírůstku 
stěhováním. Odlišná je rovněž metodika výpočtu úmrtnostních tabulek.“  
 
9 Podľa Publikácie: Průša a kol. : Obce, města,regiony a sociální služby, Praha, Socioklub, 1997 
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2. 3 Návrh odporúčanej vybavenosti sociálnymi službami pre seniorov 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
2. 3. 1 Prehľad a interpretácia základných demografických údajov 
 

Pri hodnotení základných demografických charakteristík obyvateľstva 
sledovanej mestskej časti sa zaoberáme základnými údajmi o demografickej 
štruktúre obyvateľstva. Pri hodnotení štruktúry obyvateľstva sa vychádza 
predovšetkým z aktuálnych šetrení (census), pri hodnotení prirodzeného pohybu 
obyvateľstva je presnejšie vychádzať z priebežnej evidencie obyvateľstva10. Pre naše 
účely, keďže nás zaujíma štruktúra obyvateľstva bude teda vhodnejšie11, vychádzať 
z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky (SSU) a údaje z evidencie MÚ 
uvádzať len pre porovnanie.  

Pri sledovaní distribúcie demografických charakteristík vo väčších mestách 
možno sledovať, že sa mestá rozdeľujú buď na koncentrické zóny a tieto sa hodnotia 
na základe vzdialenosti od centra, alebo sa uvažuje o určitých prirodzených 
oblastiach v meste, ktoré majú spoločný vývoj. V mnohých prípadoch sa tieto 
geneticky podobné oblasti vyvíjali približne koncetrickým spôsobom. Z hľadiska 
vzdialenosti od centa sú prijímané modely demografických gradientov. V tejto 
súvislosti sa napríklad index starnutia /pomer poproduktívnej a predproduktívnej 
zložky populácie/ zvyšuje smerom k centru mesta. Index starnutia  je pre sledovanú 
mestskú časť – Bratislava Staré Mesto skutočne veľmi vysoký 276,61. Pre 
porovnanie uvádzame index starnutia obyvateľstva Bratislavského kraja 157,98 
a index starnutia obyvateľstva Slovenskej republiky 116,3. Rovnako ďalšia 
charakteristika typická pre centrá väčších európskych miest – index feminity (podiel 
žien na 1000 mužov) je vyššia ako v iných mestských častiach, pre Bratislavu –
 Staré Mesto 1168,76, pre obyvateľstvo celého Bratislavského kraja 1113,04. Ďalšou 
charakteristikou centier miest je menšia veľkosť domácností12. Táto skutočnosť môže 
v súvislosti so sociálno – zdravotnými službami zohrávať negatívnu rolu pri 
koncipovaní domácej opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti za spoluúčasti 
rodiny.  

Demografické trendy rozhodujúce pre rozvoj sociálnych služieb pre seniorov 
nebudú klásť v najbližších rokoch často spomínané výrazné nároky na zvyšovanie 
kapacity služieb. Nárast počtu občanov poproduktívneho veku bude postupný 
a plynulý, zvýraznený až po roku 2015. Súčasne sa však bude znižovať celkový 
počet obyvateľov a počet obyvateľov predproduktívneho a produktívneho veku – 
tabuľka 1, graf 1. Index starnutia, ktorý je v Bratislave I. podľa údajov za rok 2006 
vysoký až 276,61 sa bude v dôsledku týchto tendencií ešte zvyšovať. Prognóza 
znižovania počtu občanov v tejto mestskej časti bude súvisieť s pokračujúcim 
trendom odpredaja bytov na obchodné a iné firemné priestory v súvislosti s nárastom 
cien pozemkov a nájomného.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
10 uvádzané odporúčanie je zo stránky Českého štatistického úradu :  www.czso.cz 
11 vzhľadom k tomu že máme dva druhy vstupných údajov 
12 podľa http://www.natur.cuni.cz/~chorvat/bezak1987.htm 
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Vývoj počtu jednotlivých skupín obyvateľstva v BA SM v rokoch 2007 - 2020 /údaje - prognóza Infostat/

prognóza na rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 2 017 2018 2019 2020

počet obyvateľov BA SM 42 065 41 666 41 265 40 861 40 454 40 038 39 632 39 218 38 812 38 402 37 994 37 594 37 192 36 792

Počet obyvateľov  
BA SM nad 65. rokov 
- poproduktívny vek 8 217 8 187 8 183 8 167 8 285 8 379 8 507 8 609 8 811 9 006 9 171 9 389 9 599 9 810

počet obyvateľov BA SM 
0 - 14 - predproduktívny 
vek 4 734 4 649 4623 4 584 4 556 4 502 4 484 4 448 4 390 4 338 4 238 4 128 4 013 3 893

počet obyvateľov BA SM  
15 - 65  - produktívny vek 29 114 28 830 28 459 28 110 27 613 27 157 26 641 26 161 25 611 25 058 24 585 24 077 23 580 23 089

Tabuľka 1 
 

Vývoj počtu jednotlivých skupín obyvateľstva v BA SM  v rokoch 2007 - 2020 /údaje - prognóza 
Infostat/
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2. 3. 2 Návrh vybavenosti sociálnymi službami pre seniorov na základe 
normatívov vybavenosti vybranými službami sociálnej starostlivosti 
 
 Na základe dostupných údajov  o počte obyvateľstva (údaje - SSU, údaje - 
MÚ) možno zo známych percentuálnych podielov miery závislosti osôb jednotlivých 
vekových kategórií navrhnúť nasledujúce normatívy vybavenosti územných celkov 
službami sociálnej starostlivosti v závislosti na veku osoby a miere jej závislosti.  
 
Údaje vymedzujúce potrebu sociálnych služieb vo väzbe na mieru závislosti a vek 
seniorov: 
 

Vymedzenie potreby sociálnych služieb podľa podielu osôb 
potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe podľa miery závislosti 

 /údaje 2006 SSU/ 
Miera závislosti 

vek osoby celkom

Podiel osôb 
potrebujúcich 
pomoc minimálnaľahká stredná ťažká 

65 - 69 1 768 53 27 27                      -                     - 
70 - 74 1 581 111 47 32 32                     - 
75 - 79 1 973 207 79 59 59 10 
80 - 84 1 713 266 111 69 69 17 
85 - 89 720 194 65 58 58 14 
90 - viac 260 208 52 52 52 52 
spolu 8 015 1039 381 297 270 93 
Tabuľka 2 13 
 
Pre porovnanie uvádzame rovnakú tabuľku spracovanú z údajov poskytnutých 
Miestnym úradom Bratislava – Staré Mesto.  
 

Vymedzenie potreby sociálnych služieb podľa podielu osôb 
potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe podľa miery závislosti 

 /údaje o počtoch osôb z evidencie voličov MÚ 2006/ 
Miera závislosti 

vek osoby celkom 

Podiel osôb 
potrebujúci
ch pomoc minimálnaľahká Stredná ťažká 

65 - 69 2 005 60 30 30                      -                     - 
70 - 74 1 586 112 48 32 32                     - 
75 - 79 2 083 219 83 63 63 10 
80 - 84 1 827 283 119 73 73 18 
85 - 89 1 057 285 95 85 85 21 
90 - viac 515 412 103 103 103 103 
spolu 9 073 1048 303 297 272 93 
Tabuľka 3  
 
Údaje o percentuálnom podiely celkového množstva závislých osôb v jednotlivých 
kategóriách možno prehľadne zobraziť do nasledovného grafu. Tento prehľadným 
spôsobom zobrazuje nárast dopytu po službách vo vyšších vekových kategóriách 
seniorov. 

                                                 
13 Tabuľka 2, 3, graf 2 sú zostavené podľa materiálov Socioklubu 
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Graf 2  
 Tabuľka 2, 3 prináša informáciu o absolútnom počte obyvateľov s rôznou 
mierou závislosti. Neinformuje však o vecnom vymedzení úkonov /sociálne služby, 
opatrovateľské služby, ošetrovateľské výkony/, ktoré klient potrebuje. Takéto 
všeobecné členenie je však významné pre stanovenie typov služieb, ktoré klient 
potrebuje. Jedným zo súčasných trendov rozvoja starostlivosti v tejto oblasti je 
presná identifikácia aktuálnych potrieb klienta a cielenosť poskytovaných služieb. Tá 
by nemala byť ani nadbytočná, ani nedostatočná, napr. orientáciu občana na 
predčasné odoberanie služieb rezidenčnej starostlivosti považujeme za nevhodnú, 
ak jeho potreby v plnej miere dokáže naplniť ambulantná alebo terénna služba. 
 Údaje uvádzanej tabuľky je potrebné brať ako orientačné. Z praxe je známe, 
že reálny stav v počte občanov s určitým stupňom závislosti vzhľadom na uvádzané 
údaje do istej miery koreluje. Tento stav je spôsobený14  predovšetkým skutočnosťou 
v našich pomeroch známej nedostatočnej výmeny informácií medzi zdravotnou a 
sociálnou sférou, keď je dopyt občana po určitej sociálnej službe vyplývajúcej 
z istého stupňa jeho závislosti zachytený až pri jeho kontakte so sociálnym rezortom 
a nie pri jeho vzniku v súvislosti so zmenou jeho zdravotného stavu. Premietnutie 
jednotlivých stupňov závislosti do konkrétneho popisu zdravotného stavu, 
orientovanosti, sociálnej funkčnosti, denného režimu a rytmu, stupňa zvládania 
samoobslužných činností a vyžadovanej ošetrovateľskej starostlivosti uvádzame 
v prehľadnej tabuľke v prílohe 1.  

 
Socioklub predkladá ďalší možný prepočet podielu osôb seniorského veku 

(65 rokov a viac) vyžadujúcich služby. Tento typ prepočtu špecifikuje služby podľa 
typu na dve základné skupiny a to: 

• 1. ambulantné a terénne /zaraďujeme sem denné stacionáre a terénnu 
opatrovateľskú službu/,  

• 2. rezidenčné, alebo pobytové, ktoré ďalej podľa miery závislosti prijímateľa 
delíme na:  

o  a) domov dôchodcov 
o  b) domov – penzión  pre dôchodcov 
o  c) zariadenie opatrovateľskej služby 

Tieto prepočty prinášajú pre skupinu seniorov BA SM nasledovné výstupy: 
 Nasledovná tabuľka vychádza z prepočtov podľa známych percentuálnych 
podielov občanov závislých na uvádzaných typoch služieb15. 
                                                 
14 Podľa Publikácie: Průša a kol. : Obce, města,regiony a sociální služby, Praha, Socioklub, 1997 
 
15 podľa : Krupa a kol.  Manuál pre obecné úrady, 2001 
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Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby /podľa % osôb vyžadujúcich 
jednotlivé typy služieb/ /údaje 2006 SSU/ 

rezidenčné, celkom 
401

celkom terénne, ambulantné domov dôchodcov domov penzión ZOS 
882 - 962 481 - 561 200 80 120
Tabuľka 4  
 
Uvedené materiály uvádzajú, že terénne služby majú byť koncipované pre 6% 
seniorov, pri ideálnom fungovaní siete terénnych služieb až pre 7 % seniorov, z tohto 
dôvodu sa údaj o počte osôb vyžadujúcich terénne a ambulantné služby uvádza ako 
rozpätie a potom je aj údaj o celkovom počte osôb vyžadujúcich služby vyjadrený 
rozpätím. Tie isté údaje s doplnením počtu miest, ktorý bude potrebné plánovať pre 
rok 2010 a 2015 uvádza tabuľka 5.  
 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby /podľa % 
osôb vyžadujúcich jednotlivé typy služieb/, /štatistické 
údaje – SSU,  Infostat/ 

rok 2006 2010 2015

Údaj /prognóza/ počet obyvateľov 
nad 65. rokov  8 015 8 167 8 811

počet obyvateľov vyžadujúcich 
služby celkom 962 980 1058

terénne, ambulantné 561 572 617

rezidenčné - domov dôchodcov 200 204 220

rezidenčné - domov penzión 80 82 88

rezidenčné - ZOS 120 122 132

rezidenčné spolu 401 408 441
Tabuľka 5  
 
Podiel jednotlivých typov služieb pre seniorov možno názorne graficky zobraziť. 
K jednotlivým typom služieb sú pripísané počty občanov vyžadujúcich daný typ 
služieb. V prípade ambulantných služieb uvádzame hodnotu na hornej hranici 
rozptylu (graf 3, 4, 5).  

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby 
/podľa % osôb vyžadujúcich jednostlivé typy 

služieb/ /údaje 2006 - SSU /

561200

80
120

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 3 
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Počet osôb nad 65.rokov vyžadujúcich služby 
/podľa % osôb vyžadujúcich jednotlivé typy 

služieb/ /údaje Infostat - prognóza 2010/

572204

82
122

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 4 
 

Počet osôb nad 65.rokov vyžadujúcich služby 
/podľa % osôb vyžadujúcich jednotlivé typy 

služieb/ /údaje Infostat - prognóza 2015/

617220

88
132

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 5 
Rovnako ako u tabuliek 1 a 2 aj tu uvedieme analogické údaje spracované na 
základe demografických údajov miestneho úradu mestskej časti. 
 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby podľa % osôb vyžadujúcich 
jednotlivé typy služieb /údaje - MÚ 2006/ 

rezidenčné, celkom 
454

celkom terénne,ambulantné domov dôchodcov domov penzión ZOS 
998 - 1089 544 - 635 227 91 136
Tabuľka 6  
 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby 
/podľa % osôb vyžadujúcich jednostlivé typy 

služieb/ /údaje MÚ 2006/

635227

91
136

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov

rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf  6 
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Z výsledkov výskumov uskutočnených MPSV ČR sú známe publikované  
odporúčané normatívy potrebnosti sociálnych služieb16. Potrebnú kapacitu služieb 
sociálnej starostlivosti /premietnutú do počtu potrebných miest/ možno podľa 
uvedených normatívov pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto stanoviť 
nasledovne: 

 

Výpočet potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti podľa počtu obyvateľov 

  

počet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
na 10 tis. 
Osôb 

výpočet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu  - 
Staré Mesto 
/údaje pre 
rok 2OO6 - 
SSU/ 

Výpočet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu  - 
Staré Mesto 
/prognózy 
pre rok 
2O10 
Infostat/ 

výpočet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu  -
Staré Mesto 
/prognózy 
pre rok 
2O15 - 
Infostat/ 

počet obyvateľov   41 581 40 861 38 812
Potrebná vybavenosť miestami v zariadeniach pre seniorov spolu 72 299 282 268
        v domovoch dôchodcov 35 146 135 128
        v domovoch penziónoch pre dôchodcov 12,5 52 49 47
        v zariadeniach opatrovateľskej služby 24,5 102 98 93
Počet osôb, ktoré potrebujú opatrovateľskú službu 100 416 368 349
Tabuľka 717  
 
Uvedieme rovnakú tabuľku pre údaje z MÚ, v tejto tabuľke neuvádzame prognostickú 
časť.  

Výpočet potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti podľa 
počtu obyvateľov 

  

počet 
potrebných 
miest 
podľa 
normatívov 
na 10 tis. 
osôb 

výpočet 
potrebných 
miest 
podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu  
-Staré 
 Mesto 
/údaje pre 
rok 2OO6 -
MÚ/ 

počet obyvateľov   42 241
Potrebná vybavenosť miestami v zariadeniach pre seniorov spolu 72 304
        v domovoch dôchodcov 35 148
        v domovoch penziónoch pre dôchodcov 12,5 53
        v zariadeniach opatrovateľskej služby 24,5 103
Počet osôb, ktoré potrebujú opatrovateľskú službu 100 422
Tabuľka 8  

Kapacita služieb sociálnej starostlivosti sa v uvedenej tabuľke stanovila 
z celkového počtu obyvateľov BA SM Vzhľadom k nepravidelnému zastúpeniu 
jednotlivých vekových skupín v celkovom zložení obyvateľstva je za presnejší 
považovaný prepočet potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti /vyjadrený 
počtom miest/ vypočítaný podľa normatívov pre osoby staršie ako 65. rokov. Na 

                                                 
16 Průša a kol. : Obce, města,regiony a sociální služby, Praha, Socioklub, 1997, s. 34 
17 tabuľky 7 a 8 sú zostavené podľa materiálov Socioklubu 
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tomto mieste bude potrebné zohľadniť demografické špecifiká mestskej časti 
Bratislava SM. Kým priemerná  hodnota Indexu starnutia pre SR je 73,4718 (údaj za 
rok 2006) , pre Čechy, z ktorých normatívov vychádzame, je Index starnutia 95,46, 
pre mestskú časť Bratislava SM je Index starnutia 276,61. Znamená to, že na 100 
obyvateľov vo veku 0 - 14 rokov pripadá až 276 osôb v poproduktívnom veku. 
Z tohto vyplýva, že použitie normatívov, ktoré navrhujú počet miest v službách 
sociálnej starostlivosti podľa celkového počtu obyvateľov, bude v prípade mestskej 
časti ako je BA SM 19 , s takmer trojnásobne vyšším indexom starnutia ako 
v populácii pre ktorú boli normatívy komponované, irelevantné. Predchádzajúcu 
tabuľku preto uvádzame len ako jednu z metód a počet miest zistený touto metódou 
nebudeme ďalej využívať. 
 
 Druhý typ normatívov využíva pri prepočtoch potrebných miest sociálnych 
služieb ako vstupný údaj počet osôb nad 65. rokov.  
 

Výpočet potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti podľa počtu seniorov 

  

počet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
na 1000 
osôb  65 + 

výpočet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov pre 
Bratislavu  - 
Staré Mesto 
/údaje pre rok 
2OO6 - SSU/ 

výpočet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu  - 
Staré Mesto 
/prognózy 
pre rok 2O10 
Infostat/ 

výpočet 
potrebných 
miest podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu - 
Staré Mesto 
/prognózy 
pre rok 2O15 
- Infostat/ 

počet obyvateľov starších ako 65 rokov   8 015 8 167 8 811
Potrebná vybavenosť miestami v zariadeniach pre seniorov spolu 53 425 433 467
        v domovoch dôchodcov 26 208 212 229
        v domovoch penziónoch pre dôchodcov 9 72 74 79
        v zariadeniach opatrovateľskej služby 18 144 147 159
Počet osôb, ktoré potrebujú opatrovateľskú službu 75 601 613 661
Tabuľka 9 20 
 
Grafické znázornenie tabuľkových údajov: 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich 
služby/podľa normatívov na počet miest na 

1000 osôb nad 65. rokov /údaje 2006 - SSU  /

601208

72
144

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 7 

                                                 
18 zdroj údajov http://portal.statistics.sk/ 
19 BA SM – mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
20 tabuľka 9 je zostavená podľa materiálov Socioklubu 
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Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby 
/podľa normatívov na počet miest na 1000 

osôb nad 65. rokov /údaje Infostat - prognóza 
2010/

613212

74
147

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 8 
 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby 
/podľa normatívov na počet miest na 1000 

osôb nad 65. rokov/ /údaje Infostat -prognóza 
na 2015/

661229

79
159

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 9 
 
Rovnako ako pred tým uvedieme tabuľku z údajov MÚ.  
 

Výpočet potrebnej kapacity služieb sociálnej starostlivosti podľa 
počtu seniorov 

  

počet 
potrebných 
miest 
podľa 
normatívov 
na 1000 
osôb  65 +

výpočet 
potrebných 
miest 
podľa 
normatívov 
pre 
Bratislavu 
- Staré 
Mesto 
/údaje pre 
rok 2OO6 -
MÚ/ 

počet obyvateľov starších ako 65 rokov   9 073
Potrebná vybavenosť miestami v zariadeniach pre seniorov spolu 53 481
        v domovoch dôchodcov 26 236
        v domovoch penziónoch pre dôchodcov 9 82
        v zariadeniach opatrovateľskej služby 18 163
Počet osôb, ktoré potrebujú opatrovateľskú službu 75 680
Tabuľka 10 21 

                                                 
21 tabuľka 10 je zostavená podľa materiálov Socioklubu 
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Grafické znázornenie tabuľkových údajov: 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich 
služby/podľa normatívov na počet miest na 1000 

osôb nad 65. rokov /údaje MÚ  2006/

680236

82
163

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov

rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 10 
 

Uviedli sme štyri možné rôzne prístupy k výpočtu potrebných kapacít 
jednotlivých typov služieb sociálnej starostlivosti. Typ 1 – „Vymedzenie potreby 
sociálnych služieb podľa podielu osôb potrebujúcich pomoc pri sebaobsluhe 
podľa miery závislosti“ je orientačný a poskytuje zaujímavú predstavu o plánovaní 
služieb ak je interpretovaný pomocou tabuľky, ktorú uvádza príloha 1. Typ 2 – „Počet 
osôb nad 65. rokov vyžadujúcich služby podľa % osôb vyžadujúcich jednotlivé 
typy služieb“  a typ 4 -  „Výpočet potrebnej kapacity služieb sociálnej 
starostlivosti podľa počtu seniorov“ využijeme na plánovanie kapacity potrebných 
služieb. Ďalej preto uvedieme tabuľky, ktoré uvádzajú rozptyl počtu miest zistených 
na základe metódy 2 a 4. Typ 3 – „Výpočet potrebnej kapacity služieb sociálnej 
starostlivosti podľa počtu obyvateľov“, pre vyššie uvedené špecifiká 
analyzovanej mestskej časti ďalej nevyužívame.  
 
Sumarizácia rôznych spôsobov výpočtu počtu osôb nad 65. rokov vyžadujúcich 

služby /údaje rok 2006 - SSU/ 

spôsob výpočtu 

2 - podľa % 
osôb 
vyžadujúcich 
služby 

3 - podľa 
normatívov na 
10 tis. osôb 

4 - podľa 
normatívov na 
1000 osôb  65 
+ 

rozpätie  z 
jednotlivých 
spôsobov 
výpočtu 

terénne, ambulantné 561 416 601 561 - 601 
rezidenčné celkom 401 299 425   
        v domovoch dôchodcov 200 146 208 200 - 208 
        v domovoch penziónoch pre dôchodcov 80 52 72 72 - 80  
        v zariadeniach opatrovateľskej služby 120 102 144 120 - 144 
Tabuľka 11 
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2. 4 Prehľad z mapovania sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb 
2. 4. 1 Prehľad z mapovania sociálnych služieb a s nimi súvisiacich 
služieb v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

Pre špecifiká mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bude potrebné pri 
porovnávaní kapacity existujúcich sociálnych služieb a predpokladu kapacity 
potrebných / vyžadovaných sociálnych služieb zohľadňovať nasledujúce skutočnosti: 

• Zariadenia sociálnych služieb pôsobiace v mestskej časti poskytujú služby 
aj občanom z iných mestských častí, prípadne aj iných miest, 

• niektoré ZSS poskytujú služby prevažne určitej skupine seniorov:  
o Ohel David – členovia Židovskej náboženskej obce,  
o DD Betánia n.o, DD sv. Anny – nadštandardné služby pre 

solventných občanov,  
• istý počet občanov si zabezpečil sociálne služby v iných mestských 

častiach Bratislavy, prípadne v iných obciach a mestách. 
Z týchto dôvodov pre presnejšie porovnanie údajov mapujeme aj: 

• v ZSS BA SM  počet Staromešťanov z celkového počtu prijímateľov 
služieb 

• v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a hl.mesta v iných 
mestských častiach Bratislavy počet prijímateľov služieb 
s predchádzajúcim trvalým pobytom v Bratislave – Starom Meste.  

• vo všetkých ZSS v BA počet občanov z BA SM v poradovníku čakateľov. 
Uvedené údaje nám napomôžu k zisteniu nedostatkovosti (prípadne nadbytočnosti) 
jednotlivých typov služieb. 
 

Podklady k mapovaniu    existujúcich služieb pre seniorov sú uvedené 
v prílohe. Boli získané na základe rozoslania dotazníkov pre prevádzkovateľov 
služieb a na základe doplňujúcich telefonických rozhovorov.  Všetkým 
prevádzkovateľom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sme rozoslali podrobné 
dotazníky a väčšinu týchto zariadení sme pre detailné zmapovanie služieb následne 
navštívili. Rámcovo sme prostredníctvom dotazníkov a telefonátov zmapovali aj 
ostatné služby na území Bratislava – mesto, kde nás predovšetkým zaujímal počet 
užívateľov služieb, ktorých pôvodným (pred prijatím do rezidenčného zariadenia), 
prípadne terajším  bydliskom bola Bratislava – Staré Mesto. Získanie údajov od 
niektorých prevádzkovateľov nebolo úspešné napriek dodržaniu postupu z našej 
strany, dokonca ani napriek žiadostiam aj zo strany miestneho úradu, resp. mestskej 
časti. 

V prílohe uvádzame podrobné zoznamy prevádzkovateľov, aktuálne kontakty 
a popis nimi poskytovaných služieb. Z týchto prehľadov boli pre účely porovnania 
kapacity existujúcich zariadení a normatívov pre jednotlivé typy služieb získané 
nižšie uvádzané údaje. V princípe rozdeľujeme služby na terénne a rezidenčné. 
K terénnym službám zaraďujeme terénnu opatrovateľskú službu a ambulantné 
služby denných centier a ďalej pre výraznú súvislosť a priamu následnosť služieb 
uvádzame v tomto stĺpci aj domácu ošetrovateľskú službu, ktorú však 
nezapočítavame do celkového počtu miest v terénnych sociálnych službách - tabuľka 
12 . Rezidenčné služby rozdeľujeme tradičným spôsobom  - tabuľka 13 . V Tabuľke 
14  - Ostatné služby uvádzame: kluby dôchodcov, jedálne pre dôchodcov, prepravnú 
službu a poradenstvo.  
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Terénne služby: Názov/Zriaďovateľ 
akt. počet 
prijímateľov

prijímatelia 
St. Mesto 

čakatelia 
St. Mesto 

Opatrovanie v dom./MČ St. Mesto 175 175 0 
ADOS/BKCH 2422 1023 0 
Opatrovanie v dom./BKCH 17 8 0 
OZ Sv. Jakub 22 12 0 

Opatrovateľská služba Betánia n. o. 5 5 0 
Denné centrá Senior-centrum/MČ St. Mesto 15 10 0 

Spolu   234 210 0 
Tabuľka 12 

Rezidenčné služby: Názov/Zriaďovateľ 
akt. počet 
prijímateľov

prijímatelia 
St. Mesto 

čakatelia 
St. Mesto 

DD/BKCH 13 9  
DD Podjavorinskej/MČ St. Mesto 70 66 50 
DD Ohel David/Židov. náb. obec 38 9 0 
DD/Betánia n. o.  12 3   

Domovy dôchodcov Penzión Emerencia/Privilégium n.o. 25 10 0 
Spolu DD   158 97 50 

ZOS Paulinyho/MČ St. Mesto 15 14 0 
ZOS Maróthyho/MČ St. Mesto 15 13 0 
ZOS Vajanského nábr./MČ St. Mesto 12 10 0 
ZOS/ BKCH 5     

ZOS ZOS/Betánia n.o.  10 5 0 
Spolu ZOS   57 42 0 
Spolu rezid. služby   217 139 0 
Tabuľka 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Uvedenú službu uvádzame len pre prehľadnosť, nie  je sociálnou službou, nie je preto započítaná do celkového 
počtu 
23 Uvedenú službu uvádzame len pre prehľadnosť, nie  je sociálnou službou, nie je preto započítaná do celkového 
počtu 
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Ostatné služby: Názov/Zriaďovateľ 
akt. počet 
prijímateľov 

prijímatelia 
St. Mesto 

KD Karadžičova/MČ St. Mesto 35 35
KD Radlinského-učitelia/MČ St. Mesto 47 47
KD Radlinského/MČ St. Mesto 164 164
KD Záhrebská/MČ St. Mesto 63 63

Kluby dôchodcov KD Gaštanová/MČ St. Mesto 56 56
Spolu KD   365 365

stravovacie zariadenia/MČ St. Mesto 266/deň 266/deň
rozvoz obedov/OZ Sv. Jakub 120/deň 38/deň

Stravovanie DD Podjavorinskej/MČ St. Mesto 8/deň 8/deň

Prepravná služba Prepravná služba/OZ Svätý Jakub 

min. 60 
klientov/mes=120 

výjazdov
5 klientov zo 

SM

Poradenstvo Betánia n. o. 193/rok   
 Rada pre poradenstvo v SP 200/rok  
Tabuľka 14 

 
 

2. 4. 2 Prehľad z mapovania sociálnych a s nimi súvisiacich služieb 
v ostatných mestských častiach Bratislavy 
 Rovnako ako sme uviedli v predchádzajúcom texte uvádzame 
tabuľkové prehľady – tabuľka 15 a 16 o počte prijímateľov zo Starého Mesta 
v zariadeniach mimo sledovanej mestskej časti, teda  na území Bratislava – mesto. 
Po dohode s miestnym úradom BA SM sme pre časovú náročnosť projektu počet 
prijímateľov služieb vo vzdialenejších zariadeniach v rámci celého VÚC BA 
nesledovali, hoci možno predpokladať, že ich počet nie je zanedbateľný. V prípade 
rezidenčných zariadení sme sledovali, aký počet prijímateľov mal pôvodné bydlisko 
v  mestskej časti BA – SM pred nástupom do zariadenia, rovnako za zaujímavý 
považujeme uvádzaný počet čakateľov na služby (počet obyvateľov sledovanej 
mestskej časti v poradovníku daných zariadení), tento údaj je potrebné čítať so 
zohľadnením skutočnosti, že u nás neexistuje prepojená databáza čakateľov a z toho 
dôvodu môže byť ten istý občan v poradovníku niekoľkých zariadení súčasne – 
tabuľka 16.   
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Terénne 
služby: Názov/Zriaďovateľ 

akt. počet 
prijímateľov 

prijímatelia 
St. Mesto 

čakatelia 
St. Mesto

Slnečnica Slovensko o.z., Parková, Ružinov/NS 25 2 0
Michael n.o. Narcisová, Ružinov/NS   1 0
Salvus s.r.o. Narcisová, Ružinov 2 0 0
Slovenský červený kríž, Miletičova, Staré Mesto 2 0 0
Senecio n.o. Na grbe, Devínska Nová Ves/NS 7 0 0
Empatia n.o., Haanova, Petržalka/NS 35 11 0
Svetlo nádeje n.o., Púpavová, Karlova Ves/NS 25 15 0

Opatrovateľské 
služby Vľúdnosť Vénia n.o. Kominárska, Staré Mesto/NS 20 0 0

Opatrovateľské spolu   116 29   
Salvus s.r.o. Narcisová, Ružinov 50 5 0
Marta 50 0 0
Harris Slovakia a.s. Haanova, Petržalka/NS 50 20 0

ADOS Slnečnica Slovensko o.z., Parková, Ružinov/NS 21 0 0
ADOS spolu   17124 2525   

Denné aktivačné centrum Archa, Rozvodná/Magistrát 13 4 0
Denný pobyt, Centrum Memory n.o., Mlynarovičova, Petržalka 18 3 0

Amb. služby - 
denné centrá Denný stacionár, Slov. červený kríž, Miletičova, Staré Mesto 1 0 0
Ambulantné služby - 
denné centrá spolu   32 7   

Spolu   148 36 0
Tabuľka 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Uvedenú službu uvádzame len pre prehľadnosť, nie  je sociálnou službou, nie je preto započítaná do celkového 
počtu 
25 Uvedenú službu uvádzame len pre prehľadnosť, nie  je sociálnou službou, nie je preto započítaná do celkového 
počtu 
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Rezidenčné 
služby: Názov/Zriaďovateľ 

akt. počet 
prijímateľov 

prijímatelia 
St. Mesto 

čakatelia 
St. Mesto

Ružinovský domov seniorov, Sklenárova, Pivonkova/MČ Ružinov 280 3 8
DD Podbrezovská, Rača/VÚC 119 13 43
DD Pri kríži, Dúbravka/Magistrát 37 4 0 /1/ 
Dom tretieho veku, Poloreckého, Petržalka/Magistrát 44 2 11
DD/Senecio n.o., Na grbe, Devínska Nová Ves/NS 28 5 3
DD Pažítková/MČ Ružinov 133 5 0
DSS Strelkova, Rača/VÚC 33 0 7
Domov seniorov Archa, Rozvodná, Nové Mesto/Magistrát 69 15 48
Dom jesene života Hanulova, Dúbravka/ Magistrát 186 15 23
DD Rusovská cesta, Petržalka/Magistrát 40 4 2
DD Hestia n.o. Bošániho, Dúbravka/NS 33 4 0

Domovy 
dôchodcov DD Gerium, Pri trati, Podunajské Biskupice/Magistrát  50 3 12
Domovy 
dôchodcov spolu   1052 73 157

ul. Pri vinohradoch, Rača/VÚC 109 10 35
Dom opatrovateľskej služby, Most n.o., M. Medveďovej/NS 148 0 0
Na barine, Lamač/Magistrát 167 45 34
Domov pri kríži, Dúbravka/Magistrát 123 22 38 /1/ Domovy-

penzióny pre 
dôch. Dom tretieho veku, Poloreckého, Petržalka/Magistrát 221 51 7
DpD spolu   768 128 76

ZOS Gerium, Smolnícka, Ružinov/Magistrát 34 0 0
ZOS Česká a Bartoškova, Nové Mesto/Magistrát 20 2 0
ZOS Sekurisova, Dúbravka/Magistrát 31 0 0

ZOS ZOS Mlynarovičova, Petržalka/Nadácia Memory n.o. 20 0 0

ZOS spolu   105 2   

Rezidenčné spolu   2025 203 233
Tabuľka 16 

 Poznámka /1/ : údaje označené touto poznámkou predstavujú sumárny počet čakateľov pre 

DD aj DPD, podrobnejší údaj sa nám nepodarilo získať 
 
Údaje z predchádzajúcich tabuliek 12- 16 sumarizujeme do tabuľky 17, v ktorej ich 
porovnávame s počtom plánovaných miest potrebných sociálnych služieb 
vypočítaných na základe normatívov. Uvádzame porovnanie kapacity existujúcich 
sociálnych služieb a predpokladu kapacity potrebných služieb pre seniorov. Na 
základe prognostických údajov uvádzame aj predpoklady potreby rozvoja sociálnych 
služieb pre seniorov pre rok 2010 a 2015. Pri výpočtoch pre nasledujúce roky sme 
použili rovnaké metódy aké sme uviedli vyššie. Vzhľadom k starnutiu populácie bude 
do budúcnosti narastať dopyt po týchto službách. Pre roky 2010 a 2015 možno 
odhadnúť nasledovné počty osôb vyžadujúcich sociálnu starostlivosť. 
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Porovnanie kapacity existujúcich sociálnych služieb a predpokladu kapacity potrebných 
soc. služieb pre seniorov 

druh služby 

kapacita 
existujúcich 
sociálnych 
služieb v BA 
SM 

počet 
Staromešťanov z 
celkového počtu 
prijímateľov 
služieb 

počet 
Staromešťanov 
prijímajúcich 
soc. služby v 
iných 
mestských 
častiach BA 

predpoklad 
kapacity 
potrebných 
soc. služieb 
pre seniorov 
/údaje pre rok 
2006 - SSU/ 

predpoklad 
kapacity 
potrebných 
soc. služieb 
pre seniorov 
/údaje pre rok 
2010/ 

predpoklad 
kapacity 
potrebných 
soc. služieb 
pre seniorov 
/údaje pre rok 
2015/ 

terénne, ambulantné 234 210 36 561 - 601 572 - 613 617 - 661 
v domovoch 
dôchodcov 158 97 73 200 - 208 204 - 212 220 - 229 

v domovoch 
penziónoch 
pre dôchodcov 0 0 128 72 - 80  74 - 82 79 - 88 

rezidenčné 
celkom 

v zariadeniach 
opatrovateľskej 
služby 57 42 2 120 - 144 122 - 147 132 - 159 

Tabuľka 17 
 
Okrem rozpätia počtu plánovaných miest potrebných sociálnych služieb pre seniorov 
uvádzame aj priemerný počet, pre jeho výpočet sme použili údaje zistené vyššie 
uvedenou metódou 2 a 4. Pre prehľadnosť a porovnanie uvádzame v tejto tabuľke aj 
počty miest zistené z údajov miestneho úradu. Počet občanov nad 65. rokov je 
v prípade týchto údajov vyšší viac ako o tisíc, kapacita predpokladaných miest je 
rovnako výrazne vyššia.  
 

Počet osôb nad 65.rokov vyžadujúcich jednotlivé 
typy služieb /priemer/, /štatisktické údaje – SSU, 
prognózy -  Infostat/ 
rok 2006Údaj MÚ 2006 2010 2015

Údaj /prognóza/ počet 
obyvateľov nad 65. rokov 8 015 9 073 8 167 8 811

počet obyvateľov 
vyžadujúcich služby 
celkom 994 1125 1 014 1 093

terénne, ambulantné  581 658 593 639

rezidenčné - domov 
dôchodcov 204 232 208 225

rezidenčné - domov 
penzión 76 87 78 84

rezidenčné - ZOS 132 150 135 146

rezidenčné spolu 413 468 421 454
Tabuľka 18 
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2. 4. 3 Vytvorenie pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja služieb pre 
seniorov 
 
 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci na návrh zástupcov mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto RNDr. Petra Smreka a Ing. Mgr. Soni Dočolomanskej 
iniciovala prvé stretnutie pracovnej skupiny pre koordináciu a plánovanie rozvoja 
služieb pre seniorov. Stretnutie sa uskutočnilo 4. 9. 2007 v Rade pre poradenstvo 
v sociálnej práci. Pozvaní boli zástupcovia zriaďovateľov, prevádzkovateľov služieb, 
účasť samotných uživateľov a ich rodín sa nám v prázdninovom období nepodarila 
zabezpečiť. Na tomto stretnutí, facilitovanom riaditeľom RPSP PhDr. Slavomírom 
Krupom PhD. vznikla ako súčasť spoločného rozmýšľania o stave a budúcnosti 
sociálnych služieb pre seniorov SWOT analýza, ktorú uvádzame.  
 
Účastníci stretnutia: 
 
RNDr. Peter Smrek, poslanec mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, poverený člen 
miestnej rady, 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská, poslankyňa, predsedkyňa Komisie sociálnej 
zdravotnej a rodiny miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, 
Mgr. Marta Hokinová, riaditeľka DD Staré Mesto, Podjavorinkej 6, 
Karolína Kariková, vedúca ZOS Paulínyho 6,  MČ BA - SM 
Emília Bromová, vedúca denného stacionára Seniorcentrum, MČ BA – SM, 
Soňa Schwantzerová, vedúca referátu opatrovateľských služieb MÚ MČ BA – SM, 
Veronika Huttová, OZ Svätý Jakub, 
Jana Urbanová, Betánia, n.o., 
Margita Peniaková, DD Ohel David 
Za RPSP:  
PhDr. Slavomír Krupa, PhD. 
Mgr. Katarína Zjavková  
Bc. Valéria Mitzová 
Bc. Marianna Petrócziová 
Bc. Hana Štetinová 
 
SWOT analýza služieb pre seniorov v mestskej časti Bratislava – Staré 
mesto 
 
Silné stránky:  

• nastavenie vedenia Starého mesta na podporu služieb 
• vedenie podporuje koncepciu kontinuálnych služieb /od domácich,...po 

rezidenčné) 
• široká ponuka služieb: samosprávou, NO, inými mestskými časťami 
• existencia systému sledovania klienta od momentu prvého kontaktu 

(nemocnica) až po zabezpečenie adekvátnych služieb 
• prepojenie organizácií, spolupráca, finančná dostupnosť verejných služieb 
• existuje ponuka výberu služieb zohľadňujúca konfesiu klienta 
• rozmanitosť služieb  
• občan je ten kto si vyberá  
• existencia NO, ponuka nových, špecifických, doplnkových služieb  
• existencia spolupráce kde je možné zabezpečiť pre klienta v akútnom období 

náhradnú službu, kým budú môcť byť plne uspokojené jeho požiadavky na 
službu /voľná žiadaná služba/ 
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Slabé stránky: 
• chýbajú služby pre klientov s psychiatrickým ochorením /zraniteľní klienti/ 

o  chýbanie ich právnej  a spoločenskej ochrany a ich evidencie 
• chýbajú služby/bezprahové zariadenia/ pre neprispôsobivých klientov 

/bezdomovci/, sú v štandardných DD 
• chýba systém terénneho screeningu  

o  možnosť partnerstva s NO, sú bližšie k občanom  
o  spolupráca s lekármi 

•  chýbajú sociálne a geriatrické sestry /supluje ich obec/ 
• obec má široké povinnosti, málo nástrojov 
• medzi potrebou služieb a poskytovateľom je priepasť, chýba analýza klientely 

(jej štatistickej významnosti) 
• nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov v sociálnych službách 
• správanie rodinných príslušníkov /čakatelia na peniaze/ 
• medzery v legislatíve, /dedič nie je viazaný podieľať sa na platbách/ 
• manipulatívnosť rodiny vo vzťahu ku klientovi 
• právna nestabilita /časté zmeny v zákonoch, ktoré menia veci od základu, bez 

snahy vychytať chyby predchádzajúcej právnej úpravy/ 
• nedostatočná informovanosť potencionálnych odberateľov služieb a ich rodín 

/medializácia/ 
• nedostatkovosť služieb z pohľadu občana aj poskytovateľa /najmä služieb 

v domácnosti/ 
• nemožnosť pružne reagovať na vniknutú potrebu služby 
• klienti vnímajú služby ako drahé 
• nízka úroveň kvalifikácie opatrovateliek v domácnosti /potrebná kvalifikácia 

nie je stanovená zo zákona/ 
• chýba respitná starostlivosť, odľahčujúce služby 
• chýba 24 – hodinová domáca starostlivosť 
• nedostatok zamestnancov a ich veľká fluktuácia 
• nie je vypracovaný balíček komplexného servisu pre seniorov 
• chýbajúca informovanosť o možnostiach kompenzácií 
• NO nie sú dopredu informované o finančnom príspevku VÚC 

 
Príležitosti:  

• možnosť zaviesť chýbajúce interné systematické vzdelávanie v organizáciách 
• motivovať k zvyšovaniu vzdelania zodpovedajúcim finančným ohodnotením 

pracovníkov systematicky si dopĺňajúcich vzdelanie 
• zadefinovať štandard  

o kvality vzdelávania opatrovateliek 
o  povinností opatrovateliek /napr. schopnosť samostatne mapovať 

potreby klienta/ 
• medializácia trhu sociálnych služieb 
• sieťovanie, vytváranie partnerstiev 
• cez štrukturálne fondy možnosť vstupovať do spoločných projektov /možnosť 

rozvoja kvality rezidenčnej starostlivosti/ 
• zadefinovať čo sú štandardné a čo nadštandardné služby 

o  z pohľadu úrovne kvality /čo je obsahom poskytovaných služieb/ 
o  z pohľadu úrovne platieb 

• vnímať klienta ako zákazníka 
• vytvárať dohody o zabezpečení špecializovaných služieb, ktoré pre klientov 

nevieme pokryť 
• zákon o dobrovoľníctve, možnosti spolupráce 

 



© Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pre mestskú časť Bratislava Staré Mesto 27

Ohrozenia: 
 

o  nedostatok pracovníkov 
o  nedostatok finančných prostriedkov 
o  legislatívna povinnosť obce poskytovať služby /bez ohľadu na príjem klienta/ 
o  vieme o vyššom dopyte po službách, ktoré nevieme zabezpečiť 
o  ZOS sú v nevyhovujúcich priestoroch 
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2. 4. 4 Sumarizácia výstupov z mapovania 
 

1. terénne služby 
 
V uvádzanom mapovaní pod pojmom terénne služby pre účely tejto analýzy 

chápeme terénnu opatrovateľskú službu a ambulantné služby denných stacionárov. 
S terénnymi službami úzko súvisia služby agentúr domácej ošetrovateľskej služby, 
ktoré však nepatria medzi sociálne služby, pre kontinuitu služieb však uvedieme 
prehľad o ich stave v tejto časti. Služby uvádzané v tabuľkách ako ostatné – tabuľka 
14 považujeme z pohľadu občana za služby , ktoré pomáhajú občanovi zabezpečiť 
dostatočnú podporu, aby mohol ostať vo svojom pôvodnom prostredí. 
V odporúčaniach pre rozvoj služieb – kap. 3  ich preto uvádzame v oblasti terénne 
služby a chápeme teda oblasť terénnych služieb širšie.  

 
• Opatrovateľská služba a ambulantné služby denných stacionárov 

• Opatrovateľská služba  
- Zariadenia v SM26 poskytujú službu 210 Staromešťanom. 
- 29 Staromešťanov je prijímateľom tejto služby od 

poskytovateľov iných mestských častí. 
- Podľa normatívov zistená odporúčaná kapacita týchto 

služieb pre rok 2006 27je 581, z údajov o počte obyvateľstva 
získaných z MÚ až 658, pričom časť týchto služieb môže byť 
pokrytá službami denných stacionárov. 

- Na základe prognostických údajov o počte obyvateľstva je 
odporúčaný objem tejto služby pre rok 2010 – 593, pre rok 
2015 – 639. 

• Ambulantné služby denných stacionárov 
- Užívateľom služieb v dennom stacionári na sledovanom 

území je 10 občanov, 7 občanov je poberateľom týchto 
služieb v iných mestských častiach 

- V rámci údajov pre plánovaný počet miest pre 
opatrovateľskú službu je možné časť miest vykryť 
ambulantnými službami denných stacionárov. Na základe 
skúseností z iných miest predpokladáme, že dosiaľ latentný 
dopyt po ambulantných službách by sa stal zrejmým po 
etablovaní týchto služieb v komunite. Na základe štúdia 
tabuliek závislosti, predpokladáme, že ambulantné služby by 
mohli uspokojiť v sledovanej mestskej časti 60 – 100 
užívateľov. Počet plánovaných miest opatrovateľskej služby 
by potom mohol byť o tento počet znížený.  

• Domáca ošetrovateľská služba 
- Táto služba je v sledovanej mestskej časti vysoko 

nedostatková, jej poberateľom je v rámci služieb 
poskytovateľov s pôsobiskom na území Starého Mesta len 
10 občanov, v iných mestských častiach dostáva túto službu 
25 Staromešťanov.  

- Podľa návrhov Socioklubu je potrebné pri plánovaní tejto 
služby počítať približne s rovnakým počtom miest ako pri 
opatrovateľskej službe. 

 
 

                                                 
26 SM – mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
27  uvádzame údaj z roku 2006, lebo nie je k dispozícii údaj o počte obyvateľov pre rok 2007, iba prognostické 
odhady 
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Ako doplnkové služby k základným terénnym službách ďalej uvedieme: 

- Kluby dôchodcov 
 Na klubovej činnosti sa aktívne zúčastňuje 365 dôchodcov 

v piatich kluboch dôchodcov na území Starého mesta. 
 

- Stravovanie pre dôchodcov 
 Služby jedální pre dôchodcov využíva 266 Staromešťanov. 

- Prepravná služba 
 Prepravnú službu v sledovanej mestskej časti prevádzkuje 

jedna organizácia, využíva ju iba 5 Staromešťanov. 
- Zapožičiavanie kompenzačných pomôcok 

 Kompenzačné pomôcky zapožičiava Ústredie evanjelickej 
diakónie (pomôcky získava cez vlastné zdroje – zbory zo 
zahraničia), a Sv. Jakub – treťosektorová organizácia, ktorá 
má veľké problémy so získavaním pomôcok, jej služby sú 
značne obmedzené. 

2. rezidenčné služby 
 Zariadenia opatrovateľskej služby 

 Táto služba je v sledovanej mestskej časti vysoko 
nedostatková, na území SM odoberá túto službu 47 
občanov, v iných mestkých častiach dvaja občania. 

 Podľa návrhov normatívov malo byť v roku 2006 k dispozícii 
132 miest (podľa údajov o počte obyv. z MÚ) až 150 miest. 
Pre roky 2010 možno navrhovať kapacitu týchto zariadení 
rozšíriť na 134 miest 2015 – 146 miest. 

 Domovy penzióny pre dôchodcov 
 V sledovanej mestskej časti nie je žiadne zariadenie 

takéhoto typu, počet poberateľov v tejto mestskej časti je - 0. 
 V iných mestských častiach je však poberateľom tejto služby 

až 128 Staromešťanov, čo vzhľadom na normatívmi 
navrhované kapacity pre tento druh služieb predstavuje 
nadmerné využívanie týchto služieb, pre rok 2006 bola 
normatívami určená kapacita týchto služieb – 76 (podľa 
údajov z MÚ – 87), pre rok 2010 – 78. pre rok 2015 – 84. Ak 
zoberieme do úvahy ďalej uvádzaný nedostatok miest v DD 
možno predpokladať, že časť tejto nedostatkovej kapacity 
vykrývajú práve Domovy penzióny pre dôchodcov, zrejme aj 
vzhľadom na to, že Staromešťania preferujú bývanie na 
kvalitatívne vyššej úrovni.  

 Domovy dôchodcov 
 V sledovanej mestskej časti je poberateľom tohto typu 

služieb 97 občanov, v iných mestských službách poberá tieto 
služby 73 občanov, spolu teda 170 občanov. 

 Podľa návrhov normatívov malo byť v roku 2006 pre 
Staromešťanov zabezpečených 204 miest (podľa údajov 
z MÚ 232 miest), pre roky 2010 – 208 , 2015 – 225 miest. 
Nevykrytých približne 30 miest potrebných pre tento typ 
služieb je pravdepodobne zabezpečených službami DPD 
iných mestských častí.  
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V tabuľke 18 zobrazené údaje uvádzame v prehľadnom grafe 11.  
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Graf 11 
 

Ďalej uvádzame grafické zobrazenie podielu jednotlivých vyžadovaných typov 
služieb získané spriemerovaním údajov z jednotlivých typov výpočtov potrebných 
objemov služieb. 
 

Počet osôb nad 65.rokov vyžadujúcich jednotlivé 
typy služieb /priemer/, /štatistické údaje - Infostat 

2006/

581204

76
132

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov

rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 12 
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Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich jednotlivé 
typy služieb /priemer/. 

/údaje - Infostat - prognóza 2010/

593208

78
135

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 13 
 

Počet osôb nad 65. rokov vyžadujúcich jednotlivé 
typy služieb /priemer/, /údaje - Infostat - prognóza 

2015/

639225

84
146

terénne, ambulantné rezidenčné - domov dôchodcov
rezidenčné - domov penzión rezidenčné - ZOS

 
Graf 14 
 
 Uvedieme  tabuľky podávajúce prehľad o znižovaní schopnosti zabezpečenia 

kľúčových životných potrieb seniorov v závislosti na veku28. 

Schopnosť seniorov uskutočňovať hygienické úkony podľa veku  
/podľa údajov - SSU 2006/ 

85 a  Stupeň sledovanej schopnosti 60-64 
rokov

65-69 
rokov 

70-74 
rokov 

75-79 
rokov 

80-84 
rokov viac 

rokov 
Úplná samostatnosť pri 
vykonávaní osobnej hygieny 

 1508 1312 1466 930 507 

Potreba dohľadu alebo 
občasnej pomoci pri kúpaní, 
sprchovaní, starostlivosti o 
vlasy, nohy, nechty 

 182 204 404 546 294 

Potreba pomoci pri umývaní, 
obliekaní a vyzliekaní 

 35 33 61 164 98 

Potreba zabezpečovania 
kompletnej osobnej hygieny 
inou osobou 

 23 13 37 36 32 

Tabuľka 19 
 

                                                 
28 Tabuľky 19, 20, 21 sú spracované podľa publikácie VESELÁ, J., JANATA, Z.: Sociální služby ve světle 

připravovaných reforem, II.díl, Praha, 1999 a modifikované podľa demografických pomerov sledovanej mestskej 

časti. Tabuľky uvádzajú absolútne počty osôb. 
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Schopnosť chôdze seniorov podľa veku /podľa údajov - SSU 2006/ 
85 a  Stupeň sledovanej schopnosti 60-64 

rokov
65-69 
rokov 

70-74 
rokov 

75-79 
rokov 

80-84 
rokov viac 

rokov 
Schopnosť chôdze bez obtiaží  1155 821 797 365 196 

Neistota pri chôdzi, nestabilita, 
zhoršená chôdza do schodov 

 341 512 687 601 311 

Chôdza s pomocou 
kompenzačnej pomôcky, 
väčšinou barle, prípadne druhej 
osoby 

 200 210 442 697 392 

Chôdza iba s pomocou druhej 
osoby, chodítka, alebo pohyb 
pomocou invalidného vozíka 

 53 40 37 74 81 

Trvalé pripútanie na lôžko  5 - 12 - - 

Tabuľka 20 
 

Schopnosť zabezpečenia výživy seniorov podľa veku  
 /podľa údajov - SSU 2006/ 

85 a Stupeň sledovanej schopnosti 60-64 
rokov

65-69 
rokov 

70-74 
rokov 

75-79 
rokov 

80-84 
rokov  viac 

rokov 
V prípade potreby schopnosť 
samostatného nákupu a varenia 

 1208 964 1053 546 228 

Nákup a varenie s obtiažami, ale 
sú zvládnuteľné 

 384 452 576 511 245 

Potreba pravidelnej, trvalej 
donášky nákupu a vareného 
jedla 

 124 144 318 582 441 

Potreba pomoci pri jedle 
(krájanie, pomoc pri pití) 

 23 13 12 74 49 

Potreba kŕmenia a podávania 
mletých pokrmov 

 5 - 6 - - 

Tabuľka 21 
Poznámka: Zvýraznené riadky vo všetkých tabuľkách predstavujú orientačný prehľad počtu 

potencionálnych prijímateľov služieb.  

 Predchádzajúce tabuľky uvádzame (rovnako ako tabuľku 

závislosti uvedenú v prílohe 1 v prílohe) najmä z toho dôvodu, že pri jej detailnejšom 

štúdiu zreteľne dokumentuje, že pri dobre fungujúcej terénnej opatrovateľskej 

starostlivosti je možné zabezpečiť starostlivosť aj o väčšiu časť občanov, ktorí sa pri 

nedostatočnom komponovaní jej kapacít a kvality stávajú žiadateľmi o rezidenčné 

služby. Schopnosti týchto občanov (zreteľné z tabuliek 19 – 21) vyjadrené popisom 

obmedzení sú adekvátne ich pobytu v domácom prostredí pri zabezpečení 

dostatočnej opory zo strany kvalitnej agentúry opatrovateľských služieb. Pri takomto 
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type starostlivosti je možné čo najdlhšie udržanie relatívnej sebestačnosti občana a 

sociálnej integrácie v jeho prirodzenom prostredí a tým zabezpečenie najvyššej 

možnej kvality života seniora. 

 Uvádzané údaje možno využiť pre odhad počtu osôb 

s jednotlivými typmi a rozsahmi závislosti a tým vymedziť okruh pre nich potrebných 

služieb. Túto informáciu poskytujú údaje v riadkoch. Jednotlivé údaje v troch 

tabuľkách nemožno zratúvať, nakoľko pochádzajú od tých istých respondentov 

výskumnej vzorky a ich kompetencia v jednotlivých úkonoch sebaobsluhy je rôzna. 

Poskytujú použiteľné informácie pre koncipovanie rozvoja jednotlivých typov 

sociálnych služieb, pre odhad počtu klientov terénnych a rezidenčných služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Rada pre poradenstvo v sociálnej práci pre mestskú časť Bratislava Staré Mesto 34

3. Odporúčania pre krátkodobý a dlhodobý rozvoj sociálnych a s nimi 
súvisiacich služieb pre seniorov 
 

CIELE A OPATRENIA PRE CIEĽOVÚ SKUPINU SENIORI 

1. Cieľ Zabezpečenie terénnych soc. služieb 
a ambulantných soc. služieb a s nimi súvisiacich 
služieb 

Stručný popis 
cieľa 

Súčasné trendy v poskytovaní sociálnych služieb presúvajú svoje ťažisko 

k terénnym službám, ktoré najvýraznejšie umožňujú občanovi cítiť sa 

v systéme sociálnych služieb ako ich subjekt, umožňujú mu čo najdlhšie 

zotrvať v prirodzenom prostredí podpory prirodzenej sociálnej siete rodiny 

a priateľov aj v obdobiach zvýšenej závislosti na pomoci v čase zhoršenia 

zdravotného stavu, absencie rodiny, prípadne pri potrebe paliatívnej 

starostlivosti 

Opatrenie vedúce 
k naplneniu cieľa 

1.1 Zabezpečenie dostatočnej kapacity opatrovateľskej služby 
vzhľadom na aktuálne potreby seniorov 
1.2 Zabezpečenie dostatočnej kapacity domácej 
ošetrovateľskej služby 
1.3 Zabezpečenie efektívneho prepojenia  zdravotných 
a sociálnych služieb, prepojenie ich poskytovateľov 
1.4 Podpora zriadenia centra poskytujúceho aktivačno-

rehabilitačné služby pre seniorov 
1.5 Podpora služby dištančného dohľadu  tzv. tiesňovej 
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denných stacionárov pre seniorov 
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Opatrenie 1.1 Zabezpečenie dostatočnej kapacity opatrovateľskej služby 
vzhľadom na aktuálne potreby seniorov 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Vzhľadom na výraznú nedostatkovosť tejto služby a na demografický vývoj 

populácie je potrebné plánovať výrazné posilnenie (tab. 17) -  /takmer 
strojnásobenie/ kapacity kvalitnej  opatrovateľskej služby. Táto služba 

umožňuje občanovi zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom prostredí napriek 

potrebe pomoci formou opatrovateľskej služby.  

Predpokladaný 
dopad 

Zabezpečenie operatívnej, efektívnej, ekonomickej služby seniorom 

s ľahkým až stredným stupňom závislosti odkázaným na pomoc v rozsahu 

presne reflektujúcom ich potreby. Umožnenie ich pobytu v prirodzenom 

prostredí napriek zníženiu ich sebestačnosti. Po tejto službe je 

u samotných seniorov vysoký dopyt. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Podľa odhadu z normatívov by mal byť objem  terénnych opatrovateľských 

služieb a služieb ambulantných (denné stacionáre) komponovaný tak , aby 

poskytoval služby pre nasledovný počet klientov: 

rok 2006 – 581miest, podľa údajov z MÚ až 658 miest 

rok 2010 – 593 miest 

rok 2015 - 661 miest 

Pričom ambulantné služby by mali slúžiť približne pre 60 – 100 klientov 

/dopyt po týchto službách bude možné sledovať až po ich etablovaní 

v komunite/, zvyšných 480 – 520 klientov bude pravdepodobne potrebovať  

pomoc pracovníkov opatrovateľskej služby (pri nižšej kapacite 

ambulantných služieb bude tento počet úmerne vyšší).  

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Neziskové organizácie : Betánia, Svätý Jakub disponujú databázou 

kvalitných pracovníkov a sú priaznivo naklonení rozširovaniu tohto typu 

služieb, ďalší partneri: BKCH, Empatia 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podpora vzniku nových agentúr terénnej opatrovateľskej služby. 

K štandardu kvalitnej agentúry opatrovateľskej služby patrí, že poskytuje 

základné poradenstvo, terénnu opatrovateľskú službu a súčasne domácu 

ošetrovateľskú starostlivosť a tým umožňuje kontinuálne prepojenie 

sociálno – zdravotných služieb podľa aktuálnych potrieb občana. Kvalitná 

agentúra opatrovateľskej služby ďalej zabezpečuje donášku obedov, 

zapožičiavanie kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, dopravnú 

službu. Takto koncipovaná agentúra má vysoký potenciál získať si dôveru 

rodiny pre komplexnosť  a nadväznosť svojich služieb. 
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Opatrenie 1.2 Podpora zabezpečenia dostatočnej kapacity domácej 
ošetrovateľskej služby 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Tento typ služby je poskytovaný na základe indikácie lekára, je preplácaný 

zdravotnou poisťovňou. Umožňuje seniorom zotrvať v domácom prostredí 

v prípadoch, kedy potrebujú odbornú zdravotnú starostlivosť a nie je 

nevyhnutná ich hospitalizácia. Pre užívateľa tejto služby je často 

následnou, prípadne predchádzajúcou či súčasnou službou terénna 

opatrovateľská služba. 

Predpokladaný 
dopad 

Zabezpečenie efektívnej odbornej zdravotnej starostlivosti občanov 

v domácom prostredí  napriek zhoršeniu ich zdravotného stavu. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Predpokladaná potrebná kapacita týchto služieb je podľa odporúčaní 

socioklubu približne rovnaká ako pri terénnej opatrovateľskej službe 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Pri podpore vzniku nových agentúr poskytujúcich komplexné služby 

/Agentúra Harris - príklad agentúry s komplexnými službami/ 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podpora vzniku nových agentúr domácej ošetrovateľskej služby, podpora 

predovšetkým takých, ktoré ponúkajú rodine komplexné sociálno – 

zdravotné služby. Zabezpečujú základné poradenstvo, domácu 

ošetrovateľskú a opatrovateľskú službu, donášku obedov, zapožičiavanie 

kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, prepravnú službu 
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Opatrenie 1.3 Zabezpečenie efektívneho prepojenia  zdravotných 
a sociálnych služieb, prepojenie ich poskytovateľov 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Zabezpečenie komplexnej domácej sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

o závislého seniora vytvorením funkčnej siete služieb s efektívnym 

prepojením na spoluprácu s praktickými lekármi a zdravotníckymi 

zariadeniami.  

Predpokladaný 
dopad 

Praktickí lekári, geriatri, sociálne sestry na oddeleniach nemocníc sú 

dostatočne informovaní o sieti sociálno – zdravotných služieb. Môžu tieto 

informácie poskytnúť rodine seniora, ktorá sa v dôsledku náhleho 

zhoršenia jeho zdravotného stavu nachádza v situácii akútnej krízy.  

Existencia kvalitnej siete sociálno – zdravotných služieb umožní 

zabezpečením potrebnej podpory rodine návrat občana do domáceho 

prostredia. V ešte výraznejšej forme sa toto opatrenie priaznivo dotkne 

osamelých seniorov. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Poskytovatelia opatrovateľskej služby, agentúry domácej ošetrovateľskej 

služby, legislatíva, poradenské neziskové organizácie, zdravotnícke 

zariadenia, všeobecní lekári 

Inovatívne návrhy Pripomienkovanie legislatívy umožňujúcej efektívne funkčné prepojenie 

zdravotných a sociálnych služieb. 

Podpora vzniku agentúr poskytujúcich komplexné sociálno – zdravotné 

služby. 

Vytvorenie a priebežná aktualizácia informačného manuálu o ponuke 

služieb pre seniorov. 

Vytvorenie informačného portálu o ponúkaných službách. 

Zabezpečenie informovanosti o ponuke terénnych služieb prizývaním 

sociálnej sestry zo spádovej nemocnice pre seniorov BA – SM na 

stretnutia komunitného plánovania pre seniorov,  
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Opatrenie 1.4 Podpora zriadenia centra poskytujúceho aktivačno-
rehabilitačné služby pre seniorov 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

V zabezpečení komplexnej terénnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti 

o závislého seniora má nezastupiteľné miesto aktivačno - rehabilitačné 

centrum poskytujúce služby indikované lekárom ako aj doplnkové služby 

podľa výberu samotného klienta. Takéto služby umožňujú udržať seniorov 

v dobrej kondícii, prípadne pri zhoršení zdravotného stavu prispievajú 

k prinavráteniu zdravia  a sebestačnosti. 

Predpokladaný 
dopad 

Zabezpečenie komplexných služieb orientovaných na obnovu sociálnych 

schopností klienta a jeho zdravia a tým podpora jeho ďalšieho pobytu 

v domácom prostredí napriek prechodnému zhoršeniu stavu. Centrá 

poskytujú komplexný rehabilitačný program orientovaný na špecifické 

liečebno – pedagogické programy udržiavania kognitívnych schopností 

seniorov a súčasne poskytujú komplexné zdravotno – rehabilitačné služby 

zamerané na indikácie špecifické pre danú vekovú skupinu.  

Predpokladaná 
kapacita služieb 

- 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Poskytovatelia opatrovateľskej služby, agentúry domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, ktoré majú ambíciu rozšíriť svoje služby o špecializované 

aktivačno – rehabilitačné služby pre seniorov z komunity. 

Domovy dôchodcov, ktoré majú ambíciu zabezpečovať kvalitné 

rehabilitačné služby /zabezpečením kvalitného personálu, prístrojového 

a materiálneho vybavenia/ a ponúknuť tieto služby nielen pre obyvateľov 

svojho zariadenia ale aj pre seniorov z komunity 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Možno uvažovať o podpore podnikateľského subjektu, ktorý by ponúkol 

projekt malého aktivačno – rehabilitačného ambulantného zariadenia 

špecializovaného na služby pre seniorov.  
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Opatrenie 1.5 Podpora služby dištančného dohľadu  tzv. tiesňovej 
starostlivosti 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

  
Asistenčné tiesňové volacie centrum pre príjem tiesňových volaní 

umožňuje seniorovi pri použití dištančnej hlasovej komunikácie využiť 

adresnú, okamžitú a účinnú  pomoc seniorom, ktorí sú vystavení krízovej 

situácii – pád, náhle zhoršenie zdravotného stavu, nevoľnosť alebo 

ohrozenie. K októbru 2007 je táto služba poskytovaná 9 občanom z BA - 

Staré Mesto, doteraz túto službu využilo 14 Staromešťanov. 

Predpokladaný 
dopad 

Zabezpečenie dohľadu a prípadných sociálno – zdravotných služieb 

občanom v domácom prostredí  napriek zhoršeniu ich zdravotného stavu.  

Predpokladaná 
kapacita služieb 

V mestách ČR využíva túto službu pri rovnakom počte seniorov ako má 

sledovaná mestská časť už okolo 70 klientov /podľa prieskumu 

komunitných plánov ČR/ 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Organizácia Phonae vitae, n.o. 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podpora rozvoja existujúcej organizácie a prípadne neskôr podpora vzniku 

novej organizácie, ktorá by pôsobila priamo  v lokalite SM. Zvýšiť 

informovanosť seniorov, rodín, praktických lekárov a geriatrov o tomto type 

služby. Nájsť systém finančného príspevku na túto službu pre občanov 

s nedostatočným príjmom, ktorým by priniesla výrazný benefit. 
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Opatrenie 1.6 Zaistenie dostatočnej kapacity odľahčovacích, 
respitných služieb 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Služby poskytované osobám, ktorým sú inak poskytované služby 

v prirodzenom prostredí prostredníctvom ich rodiny, umožňujú starajúcej 

sa fyzickej osobe, prípadne rodine oddych a krátkodobé poskytnutie 

terénnych, ambulantných, prípadne pobytovných služieb seniorom. 

Predpokladaný 
dopad 

Podpora rodinných príslušníkov v starostlivosti o ich člena, ktorý môže 

vďaka ich pomoci napriek zníženej sebestačnosti zotrvávať v prirodzenom 

prostredí 

Predpokladaná 
kapacita služieb 
 

Cca 140 – 160 ročne  

/podľa odporúčaní publikácii Socioklubu/ 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Poskytovatelia terénnej opatrovateľskej služby, denných centier, 

rezidenčných zariadení pre týždenný pobyt, ZOS a DD. 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Poskytovatelia služieb rezidenčného charakteru s týždenným pobytom 

/ktoré v sledovanej mestskej časti zatiaľ nie je/ umožnia víkendové 

odľahčovacie pobyty seniorom žijúcim v rodinách.  Existujúce, prípadne 

novo zriadené ZOS, DD a DPD by mali mať vyhradenú časť svojej 

kapacity na poskytovanie krátkodobých /víkendových, týždenných/ 

pobytov pre seniorov. Terénne a ambulantné služby nastaviť na prijímanie 

klientov na krátkodobé služby odľahčovacieho typu. 
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Opatrenie 1.7 Zaistenie dostatočnej kapacity ambulantních služieb 
denných stacionárov pre seniorov 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Denné stacionáre poskytujú ambulantné služby seniorom, ktorí vyžadujú 

pravidelnú pomoc druhej osoby pre ich zníženú sebestačnosť. V 

sledovanej mestskej časti je daná služba vysoko nedostatková. Tento typ 

služieb významne dopĺňa terénne opatrovateľské služby v situácii 

osamelosti klientov s vyššou potrebou služieb. Predstavuje výraznú 

podporu pre opatrujúcu rodinu – poskytuje starostlivosť seniorom v čase 

zamestnania rodinných príslušníkov. Ide o malokapacitné zariadenia 

s dobrou dostupnosťou zodpovedajúce domácemu prostrediu. 

Z prieskumu niektorých zoznamov čakateľov na služby je zrejmé, že pre 

sledovanú mestskú časť by bolo prospešné aj zriadenie denného centa 

špecializovaného na služby seniorom s psychiatrickým ochorením 

/predovšetkým Alzheimerova choroba/ 

Predpokladaný 
dopad 

Podpora sebestačnosti seniorov a ich starajúcich sa rodín. Umožnenie 

seniorom napriek vyššej závislosti na pomoci druhej osoby zotrvať čo 

najdlhšie v domácom prostredí, zníženie ich izolácie a osamelosti počas 

dňa a pracovného zaneprázdnenia rodiny. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Môže pokryť časť kapacity uvádzanej v tabuľke č. 17 ako údaj pre 

plánovaný počet miest  pre terénnu opatrovateľskú službu a ambulantné 

služby – denné stacionáre. Možno predpokladať, že táto služba by mohla 

uspokojiť potreby 60 – 100 seniorov s nižším stupňom závislosti, prípadne 

potreby seniorov žijúcich v jednočlennej domácnosti. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Treťosektorové organizácie ako poradenský orgán pri koncipovaní kvality 

poskytovaných služieb z novovytváraných zariadeniach. 

Centrum memory 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Navrhujeme zriadiť 3 - 4 centrá ambulantného typu (napr. v komunitných 

centrách)  s predpokladaným celkovým  počtom občanov okolo 60-100. 

Potreba  informovania seniorov,  rodín, lekárov  o výhodách takýchto typov 

služieb (tieto služby zatiaľ nie sú žiadané, ich potrebnosť možno vnímať 

ako latentnú, žiadosti o tento typ služieb by sa veľmi pravdepodobne 

začali objavovať až po zriadení a etablovaní prvého z takýchto zariadení. 
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Opatrenie 1.8 Podpora transformácie existujúcich klubov dôchodcov 
na komunitné centrá a vznik nových centier 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

V sledovanej mestskej časti je niekoľko tradične fungujúcich klubov 

dôchodcov, ich sieť nemožno považovať vzhľadom na počet seniorov za 

dostatočne hustú. Činnosť klubov je zameraná na podporu rozvoja 

sociálnych aktivít seniorov. Navrhujeme podporiť postupnú transformáciu 

týchto klubov na zariadenia charakteru komunitných centier, fungujúcich 

systémom svojpomocnej skupiny avšak so zabezpečenými odbornými 

poradenskými, screeningovými, distribučnými službami. Podporiť rozvoj 

aktivizačných programov v KD prípadne iných odborných /psychologické, 

liečebnopedagogické - tréningy pamäti, rehabilitačné a relaxačné/ služby 

pre seniorov a ich rodinu. Poradenské služby by poskytoval sociálny 

pracovník (zamestnanec MÚ pravidelne v určenom čase priamo 

v priestoroch KD), ostatné služby pracovníci iných organizácii 

kontrahovaní na dohodu. 

Predpokladaný 
dopad 

Rodina so seniorom sa môže v KD obrátiť na kvalifikovaného sociálneho 

poradcu, iných odborníkov priamo v prirodzenom prostredí vlastnej 

komunity, kde sú najpresnejšie informácie o sociálno – zdravotných 

službách v danej komunite a v okolí.  KD týmto kvalifikovaným prístupom 

získava svoju dôveryhodnosť a stáva sa navštevovanejším centrom 

poskytujúcim služby šité na mieru seniorom v danej lokalite. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Rozvíjať existujúcu kapacitu podľa dopytu, pre jeden KD s hornou 

hranicou pravidelných návštevníkov – 50. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Existujúce kluby dôchodcov 

Treťosektorové poradenské organizácie ako konzultačný orgán pri 

formovaní komunitných centier 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podporiť vznik ďalších klubov dôchodcov, tak aby boli dostupné pre 

občanov všetkých lokalít SM. 
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Opatrenie 1.9 Podpora a rozvoj rôznych foriem stravovania pre 
dôchodcov vrátane diétneho 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Sieť jedální pre dôchodcov je sledovanej miestnej časti pomerne hustá, 

kapacita je 266 obedov . Je potrebné, aby všetky jedálne pre dôchodcov 

poskytovali možnosť diétneho stravovania /racionálna strava/ a vybrané 

jedálne poskytovali aj ďalšie špecializované diéty /diabetická, neslaná, 

žalúdočná, bezlaktózová/, nakoľko počet indikácií týchto diét je v skupine 

seniorov pre polymorbiditu zvýšený. Možno počítať s postupným 

rozširovaním počtu stravujúcich sa asi o 130. Dovoz stravy využíva iba 38 

Staromešťanov. 

Predpokladaný 
dopad 

Zachovanie relatívnej sebestačnosti dôchodcov s nízkym stupňom 

závislosti, podpora udržania a rozvoja ich socializačných aktivít. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 
/podľa odporúčaní 

publikácii Socioklubu/ 

Nastaviť službu na minimálne 350 – 400  obedov denne v jedálňach pre 

dôchodcov. Súčasne s  rozvojom opatrovateľskej služby možno počítať 

s nárastom požiadaviek na dovoz stravy. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Existujúce jedálne,  Sv. Jakub 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Otvoriť stravovaciu prevádzku  v DD pre starších občanov  z blízkej 

komunity. 
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Opatrenie 1. 10 Podpora rozvoja prepravnej služby, podpora jej 
pružného fungovania a podpora jej využívania zvýšením 
informovanosti 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Prepravná služba umožňuje občanovi žijúcemu v prirodzenom prostredí 

rodiny zabezpečiť si nezávislosť v doprave k lekárovi, prípadne do 

denného centra nezávisle od jeho príbuzných . V sledovanej mestskej 

časti je služba pomerne málo využívaná využíva ju iba 6 Staromešťanov. 

Nie je dostatočná informovanosť o tejto službe, občania uprednostňujú 

sociálny taxík /služba poskytovaná formou kompenzácie/, prípadne si taxi 

službu hradia sami. 

Predpokladaný 
dopad 

Občan má možnosť pri pomerne nízkych platbách samostatne sa dopraviť 

k lekárovi, prípadne do denného centra 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

OZ Sv. Jakub 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Zvýšenie informovanosti občanov o tejto službe, prípadne neskôr pri 

zvýšení záujmu o túto službu podpora vzniku nových organizácií 

 
 

Opatrenie 1.11 Podpora zapožičiavania kompenzačných a zdravotných 
pomôcok 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Uvádzaná služba, ktorú v súčasnosti v sledovanej mestskej časti 

poskytuje Ústredie evanjelickej diakónie a v menšej miere OZ Sv. Jakub 

podporuje rodinu v domácej starostlivosti o seniora napriek výraznejšiemu 

zhoršeniu jeho zdravotného stavu a vyššiemu stupňu jeho závislosti.  

Predpokladaný 
dopad 

Pri dostupnosti kvalitných pomôcok možno rodine túto starostlivosť 

výrazne zjednodušiť a tým ju podporiť v rozhodnutí opatrovať svojho 

príbuzného v domácich podmienkach.  

Predpokladaná 
kapacita služieb 

 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Ústredie evanjelickej diakónie, OZ Sv. Jakub 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Zvýšiť informovanosť o tomto type služieb. 

Iniciovať vznik požičovne kompenzačných pomôcok v rámci komunitných 

centier 
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Opatrenie 1.12 Podpora vzniku služieb charakteru mobilnej paliatívnej 
starostlivosti 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Tento typ služieb poskytuje rodine podporu vďaka ktorej môže 

prostredníctvom zapožičaného kvalitného vybavenia zdravotechnikou 

a prostredníctvom možných konzultácii a návštev lekára, sestry, 

sociálneho pracovníka, pastorálneho psychológa umožniť svojmu členovi 

v terminálnom štádiu z dôvodu ochorenia alebo staroby dôstojne žiť 

v prirodzenom prostredí svojej rodiny. 

Predpokladaný 
dopad 

Rodina môže s podporou poskytnúť svojmu príbuznému najkvalitnejšiu 

starostlivosť v domácom prostredí a nie je tlačená do nevyhnutnosti vo 

vypätom období výrazného nezvratného zhoršenia zdravotného stavu jej 

člena balansovať v hľadaní miest medzi LDCH, ZOS... 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

- domáca služba pre 20 – 30 občanov 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Zdravotnícke zariadenia, ADOS, DD, ZOS, neziskové organizácie, 

existujúce mobilné hospice mimo SM 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podpora vzniku neziskovej organizácie prevádzkujúcej mobilný hospic na 

území mesta SM, prípadne možnosť vzniku týchto služieb popri niektorej 

z organizácii prevádzkujúcej služby pre seniorov.  

Perspektívne je potrebné  uvažovať o podpore neziskových organizácií  pri 

zriadení hospicových služieb. 
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2. Cieľ Rozvoj a vznik moderných doplnkových služieb vo 
vzťahu k základným sociálno – zdravotným 
službám 

Stručný popis 
cieľa 

Za doplnkové služby považujeme vytvorenie funkčnej siete 

z existujúcich a prípadných novozriaďovaných terénnych 

a rezidenčných služieb pre seniorov, zabezpečenie informovanosti 

o týchto službách a zriadenie špecializovaného poradenského 

centra pre seniorov. 

Opatrenie vedúce 
k naplneniu cieľa 

2. 1 Sieťovanie jednotlivých typov sociálno – zdravotných 
služieb, podpora kontinuálnych služieb 
2. 2 Vydanie a priebežná aktualizácia katalógu poskytovateľov 
sociálnych služieb /on line, aj vo forme brožúry/ 
2. 3 Zriadenie špecializovaného poradenského strediska pre 
seniorov 
2. 4 Vypracovanie projektu na vytvorenie funkčnej databázy 
evidencie kapacít existujúcich služieb a žiadateľov 
o jednotlivé typy služieb podľa žiadosti seniora a jeho rodiny 
a podľa  posúdenia stupňa závislosti  a zdravotného stavu  
seniora  

2. 5 Fungovanie skupiny komunitného plánovania služieb pre 

seniorov 

 

Opatrenie 2. 1 2. 1 Sieťovanie jednotlivých typov sociálno – 
zdravotných služieb, podpora kontinuálnych služieb 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Vytvorenie funkčnej  siete sociálno – zdravotných služieb od terénnych 

služieb, cez denné centrá až po rezidenčné zariadenia s krátkodobým 

a dlhodobým pobytom pre občanov.  Zabezpečenie dostupnosti informácií 

o existujúcich službách, priebežné mapovanie dopytu po službách. 

Podpora vzniku n.o. poskytujúcich komplexné nadväzné služby. 

Predpokladaný 
dopad 

Sieť projektovaná podľa potrieb občanov, poprepájaná a flexibilná je 

schopná pružne reagovať na meniaci sa dopyt po službách tak, aby  

seniori mohli  ostať vo svojej prirodzenej komunite a rodiny neboli  nútené 

kvôli nedostatku služieb premiestniť svojho člena rodiny odkázaného na 

služby mimo komunitu. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Prevádzkovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb, neziskové 

organizácie poskytujúce sociálne poradenstvo, spolupráca so 

zdravotníckymi zariadeniami 

Návrh vzniku nových 
služieb 
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Opatrenie 2. 2 Vydanie a priebežná aktualizácia katalógu 
poskytovateľov sociálnych  a s nimi súvisiacich služieb 
/on line, aj vo forme brožúry/ 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Výsledky mapovania ponuky služieb pre seniorov bude prospešné 

uverejňovať v elektronickom a tlačenom katalógu poskytovateľov a tento 

priebežne aktualizovať. 

Predpokladaný 
dopad 

Potenciálni odberatelia služieb, ich rodiny a lekári budú mať možnosť 

informovať sa o službách pre seniorov v brožúre, na web stránke mestskej 

časti 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Neziskové organizácie, hľadať možnosť vhodného projektu Európskeho 

sociálneho fondu 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Vytvorenie tlačeného a elektronického katalógu služieb pre seniorov 

 

Opatrenie 2. 3 Zriadenie špecializovaného poradenského strediska pre 
seniorov 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Podporiť vznik špecializovaného poradenského centra pre seniorov /1 

poradca v niektorej z existujúcich n.o, prípadne priamo na MÚ/. Tento 

poradca by zároveň zabezpečoval poradenstvo v KD – pracujúcich formou 

komunitných centier. 

Predpokladaný 
dopad 

Rodina dostane včasné odborné informácie priamo vo svojej komunite, 

dostane sa jej podpory v hľadaní riešenia vzniknutej krízovej situácie, je 

predpoklad, že pri poradenstve zameranom na rodinu ostane senior 

v prostredí svojej rodiny najdlhšie ako je to možné vzhľadom na potenciál 

rodiny. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Krátkodobé konzultácie pre  10 – 15 občanov denne, dlhodobé 

poradenstvo v zvlášť náročných situáciách, krízová intervencia pre rodiny 

so seniorom 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

MÚ Staré Mesto, n.o, zriaďovatelia, prevádzkovatelia, občania, 

dobrovoľníci 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Špecializované poradenské centrum pre seniorov 
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Opatrenie 2. 4 Vypracovanie projektu na vytvorenie funkčnej databázy 
evidencie kapacít existujúcich služieb a žiadateľov 
o jednotlivé typy služieb podľa žiadosti seniora a jeho rodiny 
a podľa  posúdenia stupňa závislosti  a zdravotného stavu 
seniora 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Pre zabezpečenie možnosti pružného sledovania aktuálnej potrebnosti 

jednotlivých druhov služieb je potrebné iniciovať vytvorenie elektronickej 

databázy  kapacity existujúcich a žiadaných služieb. Evidenciu čakateľov 

si v súčasnosti vedú jednotliví prevádzkovatelia služieb. Jeden čakateľ 

pritom môže byť žiadateľom o rôzne typy služieb /často akékoľvek/ 

u viacerých prevádzkovateľov služieb. Subjektom v tomto procese potom 

nie je senior – žiadateľ o službu zodpovedajúcu presne miere jeho potrieb 

ale systém /určujúcim momentom v uspokojení žiadateľa je uvoľnenie 

kapacity nejakej služby, často nedostatočnej, prípadne nadmernej 

vzhľadom k potrebám seniora/. Pre vysokú nedostatkovosť týchto služieb, 

ale aj pre neexistujúci systém prepojenej evidencie v rámci celého VÚC 

nemôžu byť potreby občana adekvátne zabezpečené.  

Predpokladaný 
dopad 

Možnosť pružného reagovania na dopyt po službách zriadením 

prípadných nedostatkových služieb. Pre rodinu možnosť čo najrýchlejšieho 

uspokojenia jej špecifických požiadaviek na službu pre jej člena. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Zriaďovatelia, prevádzkovatelia, neziskové organizácie, zdravotnícke 

zariadenia, štátne a súkromné ambulancie 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Vytvorenie  systému evidenčnej siete kapacít a žiadateľov v rámci VÚC 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Opatrenie 2. 5 Fungovanie skupiny komunitného plánovania služieb 
pre seniorov 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Funkčná komunitná práca je možná len za podmienky zainteresovania 

celej sociálnej siete, nielen prevádzkovateľov  a zriaďovateľov služieb ale 

aj samotných občanov – seniorov a ich príbuzných. Ich vstup do 

komunitného plánovania  a práce je možný len zmenou paradigmy 

riešenia sociálnych problémov a efektívnej spolupráce s celou sieťou.  

Predpokladaný 
dopad 

Dynamické, flexibilné a efektívne plánovanie a prevádzkovanie sociálnych 

služieb 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Angažovaní seniori a ich rodiny, prevádzkovatelia  a zriaďovatelia služieb 

 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podporiť ďalšie fungovanie skupiny komunitného plánovania služieb pre 

seniorov, podporiť jej formovanie sa na funkčný orgán, určiť koordinátora 

tejto skupiny 
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3. Cieľ Reforma existujúcich a vznik nových rezidenčných 
služieb 

Stručný popis 
cieľa 

Rezidenčné služby umožňujú zabezpečovať sociálno - zdravotné potreby 

občanov s vysokým stupňom závislosti a to predovšetkým tých z nich, 

ktorí nemajú v danom období možnosť podpory svojho rodinného 

prostredia. V konštituovaní siete sociálnych služieb je potrebné klásť dôraz 

na  kvalitu týchto služieb. Tieto služby by mali byť odporúčané iba pre tých 

občanov, ktorých potreby nedokážu adekvátnym spôsobom  zabezpečiť 

terénne služby. 

Opatrenia vedúce 
k naplneniu cieľa 

3. 1 Prehodnotiť kvalitu existujúcich služieb, implementácia 
prípadných opatrení z výstupov supervízneho zhodnotenia  
stavu kvality existujúcich služieb  
3. 2. 1 Reforma existujúcich ZOS podľa výsledkov 
supervízneho zhodnotenia stavu kvality služieb 
3. 2. 2 Zriadenie nových Zariadení opatrovateľskej služby, 
poskytujúcich služby typu ZOS formou kvalitných efektívnych 
krátkodobých pobytov s akcentom na aktiváciu a rehabilitáciu 
3. 3. 1 Zriadenie štandartného DPD 
3. 3. 2  Zriadenie DPD s nadštandartným typom bývania pre 
solventných seniorov 
3. 4. 1 Reforma existujúceho Domova dôchodcov 
3. 4. 2 Využitie treťosektorových organizáciích ako odborného 
garanta na vzdelávanie personálu pre existujúce a 
novovznikajúce zariadenia 
3 . 4. 3 Zriadenie nového Domova dôchodcov 
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Opatrenie 3.1 Prehodnotiť kvalitu existujúcich služieb, implementácia 
prípadných opatrení z výstupov supervízneho zhodnotenia  
stavu kvality existujúcich služieb  

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

K súčasti prevádzkovania kvalitných rezidenčných služieb patrí priebežné 

hodnotenie komplexnej kvality  jej služieb nezávislým supervíznym 

orgánom. Takýmto spôsobom môžu byť služby čo najpresnejšie 

nastavené vzhľadom na potreby občanov príslušnej komunity. 

Predpokladaný 
dopad 

Z výstupov takéhoto zhodnotenia kvality existujúcich služieb bude možné 

vyvodiť presné opatrenia na sanáciu rezidenčnej starostlivosti v sledovanej 

mestskej časti. Ak sa konštituujú návrhy rozvoja rezidenčných služieb iba 

kvantitatívne z dlhodobého hľadiska sa môže stať, že sa podnikajú 

nekoncepčné kroky, ktoré môžu byť neskôr veľmi náročnou prekážkou 

v dosiahnutí kvalitnej funkčnej siete sociálnych služieb 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Treťosektorové organizácie venujúce sa hodnoteniu kvality sociálnych 

služieb 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Plošná supervízia rezidenčných zariadení v sledovanej mestskej časti 

s akcentom na monitoring kvality služieb 
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Opatrenie 3. 2. 1 Reforma existujúcich Zariadení opatrovateľskej služby  - ZOS 
podľa výsledkov supervízneho zhodnotenia stavu kvality 
služieb 

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Bez detailného poznania stavu existujúcich ZOS a úrovne nimi 

poskytovaných služieb nie je možné navrhnúť systémové kroky 

k zabezpečeniu kvalitnej služby tohto typu. Bude potrebné prehodnotenie 

poslania, úrovne poskytovaných služieb ZOS, zavedenie systémovej 

supervízie, vzdelávania pracovníkov ZOS. 

Predpokladaný 
dopad 

Zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb, zabezpečenie vysokej kvality 

služieb, nastavenie služieb podľa potrieb občanov. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

- neziskové organizácie venujúce sa poradenstvu v oblasti kvality 

služieb,  

-  neziskové organizácie venujúce sa systematickému vzdelávaniu 

pracovníkov rezidenčných zariadení,  

- ZOS fungujúce v treťosektorových organizáciách SM – poskytujúce 

služby vysokej kvality ako stážové pracoviská pre pracovníkov /podľa 

výsledkov predchádzajúcich monitoringov kvality Rady pre 

poradenstvo v sociálnej práci, boli poskytovatelia služieb - Ohel David 

a Betánia zaradení aj do publikácie Kvalitné sociálne služby pre 

starších občanovvadanej Radou pre poradenstvo/ 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Tvorba  vízie a koncepcie existujúcich ZOS, vzdelávanie a stážové pobyty 

pracovníkov ZOS 
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Opatrenie 3. 2. 2 Zriadenie nových Zariadení opatrovateľskej služby, 
poskytujúcich služby typu ZOS formou kvalitných efektívnych 
krátkodobých pobytov s akcentom na aktiváciu a rehabilitáciu 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Z porovnania existujúcej kapacity a navrhovaných počtov služieb podľa 

normatívov možno vyvodiť nasledovný záver z celkového počtu 

potrebných miest v ZOS - 132 je v súčasnosti služba poskytovaná iba 44 

občanom - z toho 42 na území SM a 2 v iných mestských častiach 

Bratislavy. Bude potrebné otvorenie nových 3 – 4 menších ZOS. 

Predpokladaný 
dopad 

Zabezpečenie dostatočnej kapacity služieb tohto typu. 

Pobyty v ZOS majú za cieľ udržať resp.  prinavrátiť občana do prostredia 

jeho rodiny. Uvedené ZOS nesmú byť profilované ako čakacia predstanica 

na DD. Dôraz je na poskytovaní kvalitnej rehabilitácie a špeciálno – 

pedagogického aktivačného programu okrem zabezpečenia kvalitnej 

zdravotnej starostlivosti. Senior po pobyte v nemocnici, prípadne 

následnom pobyte v LDCH stráca v dôsledku hospitalizmu viaceré 

sebaobslužné schopnosti, sociálne schopnosti a potrebuje sociálnu a 

zdravotnú rekonvalescenciu. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

3 – 4 ZOS, každé pre 20 – 30 občanov 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

V sledovanej mestskej časti sú treťosektorové organizácie /Ohel David, 

Betánia/ poskytujúce v rámci komplexity rezidenčných služieb aj služby 

charakteru ZOS. Víziu týchto služieb formulujú smerom k rehabilitačným 

a aktivačným pobytom po pobyte v zdravotníckom zariadení, alebo po 

predchádzajúcom výraznejšom zhoršení zdravotného stavu. Spomínané 

treťosektorové organizácie možno považovať za kvalitných konzultačných 

partnerov pri snahe o konštituovanie nových takýchto zariadení. Ich 

zariadenia možno odporučiť ako vhodné miesta pre praktickú časť 

vzdelávania, prípadne následné stáže pracovníkov iných rezidenčných 

zariadení. 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Navrhujeme zriadiť tri menšie zariadenia opatrovateľskej služby s počtom 

klientov do 25. Pre efektivitu týchto služieb bude potrebné nasmerovať 

víziu týchto zariadení smerom k cielenej špecializovanej rehabilitácii 

a aktivácii občanov a prispôsobiť tomuto cieľu aj vybavenie a personálnu 

štruktúru novo zriadených zariadení. 
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Opatrenie 3. 3. 1 Zriadenie štandartného DPD 

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Sledovaná mestská časť nie je prevádzkovateľom žiadneho DPD. 

Uvedený typ služieb je však zo strany Staromešťanov vysoko žiadaný. 

Kým normatívy pre odhad dostatočného množstva miest uvádzajú, že túto 

službu bude potrebovať 72 – 80 Staromešťanov, v skutočnosti je počet 

poberateľov tejto služby oveľa vyšší – 128 Staromešťanov si zabezpečilo 

túto službu v iných mestských častiach. Do budúcnosti je potrebné 

plánovať uspokojenie žiadateľov o tento typ služieb v rámci mestskej časti 

BA – SM. 

Bude potrebné presadzovať vytvorenie stabilného právneho prostredia pre 

zriaďovanie a prevádzkovanie DPD.   

Predpokladaný 
dopad 

Rozšírenie o typ služieb, ktorý v sieti služieb SM absentuje. Tento typ 

služby poskytuje občanovi vyššiu kvalitu bývania ako DD, možnosť 

odoberania služieb podľa vlastného rozhodnutia, pružnú zmenu množstva 

a druhu odoberaných služieb, podporuje občana k aktivite 

a spoluzodpovednosti.  

Predpokladaná 
kapacita služieb 

3- 4 DPD, každé pre 20 klientov /15 bytových jednotiek/ 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Neziskové organizácie, Magistrát, MPSVaR SR, SKCH, EvD. 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Zriadenie 3 – 4 nových zariadení. Prípadne je možno uvažovať aj o kúpe 

pozemku v inej mestskej časti, nakoľko prevádzkovatelia tohto typu 

služieb z iných mestských častí  uvádzajú, že Staromešťania kontrahujú 

ich služby preto, že chcú bývať v blízkosti rodín svojich detí. 
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Opatrenie 3. 3. 2 Zriadenie DPD s nadštandardným typom bývania pre 
solventných seniorov 

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Je zrejmé, že vysoký počet Staromešťanov ubytovaných v tomto type 

zariadení hovorí aj o tom, že občania tejto mestskej časti vyžadujú služby 

s vysokou kvalitou bývania. Z týchto dôvodov je možné uvažovať 

o zriadení jedného menšieho penziónu pre dôchodcov s nadštandardnými 

službami pre solventných Staromešťanov 

Predpokladaný 
dopad 

Vyššia štrukturalizácia sociálnych služieb. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

. 10 – 15 bytových jednotiek 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Magistrát, neziskové organizácie,  

Návrh vzniku nových 
služieb 

DPD s nadštandardným typom služieb 

 

Opatrenie 3. 4. 1 Reforma existujúceho DD 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Na základe odporúčaní, ktoré by priniesla navrhovaná supervízia 

existujúceho zariadenia by bolo možné uvažovať o vhodnosti investícii do 

jeho reštrukturalizácie /smerom k zariadeniu rešpektujúcemu súkromie 

občanov, a profilovanému komunitne s orientáciou na aktivačno 

rehabilitačné služby, prípadne poskytujúcemu odľahčovacie služby/ 

s možnosťou presunu časti klientov do iného novozriadeného zariadenia, 

prípadne uvažovať o  premiestnení klientov do dvoch menších zariadení. 

Predpokladaný 
dopad 

Zvýšenie  úrovne poskytovaných služieb, zvýšenie kvality života  

prijímateľov služieb 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Trend by mal sledovať zriadenie DD s nižším počtom obyvateľov  napr. 4 

zariadenia s počtom 30 miest, tak aby vytvorili dostupnú sieť služieb 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

n. o.  SKCH, Ev D. firmy, nadácie, MPSVa R – FSR  

Návrh vzniku nových 
služieb 

Možnosť premiestnenia časti klientov do iného zariadenia, prípadne 

uvažovať o možnosti postupného presunu do iných objektov podľa 

výsledkov odporúčania supervíznej správy 
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Opatrenie 3. 4. 2 Využitie treťosektorových organizácií ako odborného garanta 
na vzdelávanie personálu pre existujúce a novovznikajúce 
zariadenia 
 

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Pri  poskytovaní odborného vzdelávania zameraného na zvyšovanie 

úrovne riadenia, prevádzkovania  sociálnych a zdravotných služieb  

absentuje systémové vzdelávanie. V spolupráci s n. o. vypracovať plán 

vzdelávania a zapojiť  do vzdelávacieho programu pracovníkov  

v prevádzkach.   Ako stážové pracoviská možno využiť treťosektorové 

organizácie Ohel David, Betánia, poskytujúce služby na vysokej úrovni 

/podľa predchádzajúcich monitorovacích správ vykonaných Radou pre 

poradenstvo v sociálnej práci/ 

Predpokladaný 
dopad 

Zvýšenie  úrovne poskytovaných služieb. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Pracovníci existujúceho a novozriadených DD 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

n. o. poskytujúce poradenstvo a supervíziu, štátne a súkromné 

vzdelávacie inštitúcie, existujúci treťosektoroví poskytovatelia služieb ako 

stážové pracoviská 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Zavedenie systematického vzdelávania a supervízie 
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Opatrenie 3. 4. 3 Zriadenie nového Domova dôchodcov 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

V mestskej časti SM sa poskytujú služby typu DD pre 97 Staromešťanov, 

73 občanov SM si zabezpečilo služby typu DD v iných mestských 

častiach. Z návrhov normatívov pre tento typ služieb je zrejmé, že 

sledovaná mestská časť potrebuje v súčasnosti 200 miest  do roku 2015 - 

229 miest v DD. Navrhujeme zníženie počtu klientov v súčasnom DD na 

40 a zriadenie nového zariadenia pre zvyšných 30 klientov. Napriek počtu 

odberateľov tejto služby v iných mestských častiach – 73 /spolu 

prijímateľov tejto služby 170/, nie je táto služba zabezpečená v súčasnosti 

pre 30 občanov. Do roku 2015 bude potrebné zabezpečiť túto službu pre 

ďalších 30 občanov.  

Predpokladaný 
dopad 

Zvýšenie dostupnosti služieb a kvality poskytovaných služieb 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Rok 2006 – 200 miest /97 – je v SM, 73- mimo SM, 30 – nedostatok/ 

Rok 2015 – 229 miest  

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

n. o., SKCH,  EvD. 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Do roku 2009 zriadiť dve nové zariadenia s celkovou kapacitou 60 /do 

jedného z nich by bolo vhodné presunutých časť klientov existujúceho DD. 

Do roku 2013  zriadiť ďalšie  nové zariadenie s kapacitou 30 miest . 
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Príloha 1 
Moduly jednotlivých úrovní sociálnych služieb v starostlivosti o osoby závislé na pomoci inej osoby 
 
 samostatnosť minimálna závislosť ľahká závislosť stredná závislosť ťažká závislosť 
zdravotný stav bez závažných zdravotných 

problémov 
vyžaduje z dôvodov hroziacej 
dekompenzácie odbornú 
zdravotnú starostlivosť, klienti 
s akútnymi infektami, alebo aj 
vo fáze pre, alebo 
pohospitalizačnej 

dlhodobé chronické 
ochorenie, zmyslový alebo 
telesný handicap, občasná 
inkontinencia 

ťažšie zdravotné 
postihnutie(dlhodobé 
chronické ochorenie, 
pohybová indispozícia, 
telesné, zmyslové a 
psychické problémy) 

chronické ochorenie, úplne 
imobilní s trvalou 
dekompenzáciou 
zdravotného stavu, 
s psychickou poruchou či 
dezorientáciou, klienti 
v terminálnom štádiuživota 

schopnosť chôdze schopný chôdze bez obťiaží zhoršená neistota pri chôdzi, 
nestabilita, zhoršená chôdza do 
schodov) 

obmedzená, len 
s pomocou kompenzačnej 
pomôcky alebo druhej 
osoby 

len s pomocou druhej 
osoby alebo 
kompenzačnej pomôcky 
(chodítka, alebo invalidný 
vozík) 

trvalé pripútanie na lôžko 

výživa úplná samostatnosť, 
schopnosť samostatných 
nákupov, prípravy stravy, 
varenia, alebo dochádzania 
na pravideľné stravovanie, 
dodržiavanie dietetických 
zásad podľa pokynov 
dietológa bez potrebného 
dohľadu druhej osoby 

čiastočná 
samostatnosť(neschopnosť 
zaistiť nákupy, uvariť si diétnu 
stravu alebo variť vôbec) 

pravideľná a trvalá 
donáška nákupov, 
vareného jedla (diéty) do 
bytu, v zariadení jedlo 
podávané v jedálni 

pravideľné jedlo na izbe, 
čiastočná pomoc pri jedle 
je žiadúca  
(pokrájanie potravy, pomoc 
pri pití, nákupy na izbu 
klienta) 

nevyhnutná je rozsiahla 
pomoc pri jedle, pokrmy 
musia byť mleté, alebo 
kient musí byť kŕmený 

údržba bytu (izby) úplná samostatnosť, 
schopnosť obstarávania 
domácich prác (upratovanie, 
pranie a žehlenie osobného 
prádla, kúrenie) 

samostatnosť je možná pri 
pomoci druhou osobou 
(umývanie dlážky, čistenie 
okien, pranie a žehlenie 
osobného prádla a posteľnej 
bielizne, väčšie upratovanie) 

potreba celotýždenných 
opakujúcich sa 
pomocných výkonov 
(umývanie umývadiel, 
toaliet, bežné upratovanie 
a údržba) 

potreba denného 
upratovania, pomocné 
výkony (iba postieľanie, 
prezliekanie postele, 
umytie riadu, údržba pri 
používaní toaletnej 
stoličky) 

obsiahla pomoc je 
nevyhnutná, úplné 
pevzatie domácich prác 
druhou osobou 

osobná hygiena úplná samostatnosť čiastočná samostatnosť – 
dohľad alebo občasná pomoc 
pri kúpaní, sprchovaní, 
starsotlivosť o vlasy, nohy, 
nechty 

čiastočná samostatnosť 
s potreba denných 
pomocných výkonov – 
umývanie, obliekanie, 
vyzliekanie, výmena 
prádla 

pravideľmý dozor a pomoc 
pri umývaní tváre, tela, 
výmena osobného prádla, 
pomoc pri výmene 
hygienických pomôcok pri 
inkontinencii 
 

obsiahle zaobstarávanie 
osobnej hygieny druhou 
osobou 
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ošetrovateľská 
starostlivosť 

úplná samostatnosť vo 
vzťahu k medikamentom a 
ďalším lekárskym opatreniam 

týždený dohľad alebo ošetrenie 
(preväzy, injekcie, dodržiavanie 
užívania liekov – dávkovanie , 
meranie tlaku, glykémie) 

denný dohľad na 
podávanie liekov, 
v zariadení pravidelný 
odber liekov personálom, 
dohľad na ich užívanie 

pravideľné denné 
ošetrovateľské výkony, 
podávanie liekov a 
kontrola ich užívania, 
kontrolné návštevy v byte 
(izbe klienta minimálne 
trikrát denne) 

pravideľné intenzívne 
ošetrovateľské a 
opatrovateľské výkony 
niekoľkokrát denne, 
komplexná starostlivosť a 
pomoc 

sociálna 
komunikácia 

samostatné organizovanie 
osobných záležitostí – 
nadväzovanie kontaktov, 
vybavovanie úradných 
záležitostí, samostatné 
riešenie finančných 
záležitostí, pozitívne kontakty 
s rodinou 

pomocné úkony (pochôdzky, 
komunikácia so sociálnou 
pracovníčkou v byte, záujmové 
aktivity pomocou občianskych 
združení a opatrovateľskej 
služby) 

kontakty s okolím 
pomocou druhej osoby 
vrátane finančných 
záležitostí 

riešenie osobných, 
finančných a sociálnych 
problémov za pomoci 
druhej osoby je 
nevyhnutné 

nevyhnutnosť úplného 
prevzatia osobných 
záležitostí druhou osobou, 
event. určenie opatrovníka 

denný rytmus denná telesná a 
výkonovánschopnosť je 
primeraná veku, v noci bez 
prijímania liekov 

denná telesná a duševná 
výkonová schopnosť zodpovedá 
aktivite, v noci občasný nekľud, 
nespavosť (spánok po užití 
liekov) 

občasná neschopnosť či 
nekľud vo dne aj v noci 
zvládaná pomocou liekov 

takmer žiadny (podľa 
režimu zariadenia, 
v domácej starostlivosti 
podľa režimu 
odporúčaného lekárom) 

trvalý ťažký nekľud alebo 
apatia 

celodenný režim záujmové aktivity podľa 
svojich potrieb, záujmov a 
možností 

usporiadanie celého dňa 
samostatne, iba 
sprostredkovanie pomoci a 
kontaktov (podnety, motivácie 
k aktivite, poradenstvo a účasť) 

žiadne vlastné 
usporiadanie, možno ho 
prehovorť k aktivitám a 
výkonom v rámci režimu 
dňa v zariadení – účasť na 
kultúrnych akciách, 
spoločná práca pri 
jednoduchých činnostach 
pod vedením v domácom 
prostredí 

aktivity pod trvalým 
dohľadom rehabilitačného 
pracovníka alebo 
pracovného terapeuta 
v malej skupine alebo 
individuálne za ich 
výraznejšej pomoci 

neschopnosť vlastného 
usporiadania, 
neschopnosť alebo trvalé 
odmietanie podielať sa na 
aktivitách v DD alebo 
doma 

časová a miestna 
orientácia 

plne orientovaný v reálnom 
čase a mieste 

ľahké časové a miestne 
orientačné 
problémy(zábudlivosť, 
skracujúci priebeh dňa) 

kolíše medzi ľahkou a 
strednou zábudlivosťou 

ťažká dezorientácia, avšak 
bez podstatného účinku na 
okolie (bez agresivity, 
neuteká, možno zaistiť 
pobyt na otvorenom 
oddelení) 

trvalo ťažká dezorientácia, 
zaťažujúci účinok na 
okolie, nekľud, chorobné 
predstavy, nebezpečný 
k sebe alebo okoliu 

 
Preložené podľa: J. Torová, H. Vostrovská, E. Kaplan – Vypracovanie modelov jednotlivých úrovní sociálnych služieb v starostlivosti o osoby 
závislé na pomoci inej osoby, Praha 1995 
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Príloha 2 : Zoznam služieb pre seniorov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
Zariadenie Adresa Služby  Web/info Kapacita / Počet 

prijímateľov zo St. 
mesta  

Poradovník Zriaďovateľ 

Senior centrum 
a klub 
dôchodcov 
(Denný stacionár 
seniorcentrum)  
 

Záhrebská 9, 
81105, BA  
Tel.: 59 24 63 82 
p. Soňa 
Schwantzerová, 
0911 990 155 
p. Emília Brómová, 
02/52499116 

 www.staremesto.sk  
 
email: 
schwantzerova@staremesto.sk 

15 /10 
ročne 22 prijímateľov 
služieb 

 Mestská časť 
Bratislava -  
Staré Mesto 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 

Zariadenia 
opatrovateľskej 
služby 
 
 

p. Soňa 
Schwantzerová 
02-59 24 63 82 
0911 990 155 

Paulinyho 6 
vedúca sestra - 
Karolína 
Karíková, 02/ 54 
43 52 63 

Maróthyho 4 
vedúca sestra -  
Anna Lenická, 
02/ 54 41 28 33 

Vajanského 
nábr. 17/D 
vedúca sestra - 
Elvíra 
Mikuličová, 02/ 
52 92 16 91 

www.staremesto.sk  - ZOS Paulinyho:  
15 /14 
- ZOS Maróthyho: 15 /13 
- ZOS Vajanského nábr.: 
12/10 
 
42 v ZOS spolu 
(ročne 80 - 100 
prijímateľov; zo St. 
Mesta 82 % obyv.) 
 
obedy 25-27 
 
 

 Mestská časť 
Bratislava -  
Staré Mesto 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 
 

Stravovanie 
dôchodcov  
+organizovanie 
Klubov 
dôchodcov,  

p. Krugová  
5924 6391, 
52495050 

 e-mail: 
krugova@staremesto.sk  

266/266  
8 stravovacích 
zariadení v Starom 
Meste 

 Miestny úrad, 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava, 
oddelenie 
sociálnych vecí 
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Bratislavská 
katolícka charita

 

 

 

Agentúra 
domácej 
ošetrovateľskej 
starostlivosti 
Charita, 
Bratislava 
 
 
Domov 
dôchodcov a 
ZOS CHARITAS 

Heydukova 2 
Tel: 5269 4566, 
5292 0275 
DD- 5296 2712 
 
 
 
 
 

Heydukova 14, 811 
08 Bratislava 
Tel.: 02/ 5296 4566 

 

 

Heydukova 14, 811 
08 Bratislava 
Tel.: 02/ 5296 271 

prevencia 
poradenstvo, 
DSS pre 
dospelých, 
DD+ZOS 

Email -bkch@ba.psg.sk 
 
www.charitaba.sk 

Celkom 40-45 
prijímateľov  
ztoho:  
 
terénna 
opatrovateľská 
služba: 17/8 
 
 
 
 
Ošetrovateľská 
starostlivosť: 24/10 
 
 
 
 
 
Domov dôchodcov: 
13/9 
Pripravuje sa 
rozšírenie kapacity 
pre 19 klientov 
Pripravuje sa 
otvorenie ZOS pre 5 
klientov 

9 
 
 
 
 

BKCH 

OZ Svätý Jakub Obchodná 52 
Tel: 0903 392 602, 
5245 1274 

Terénna 
sociálna práca 
(preprava, 
rozvoz obedov, 
opatrovanie, 
požičiavanie 
kompenzačných 
pomôcok, 
sprevádzanie pri 
vybavovaní 

Miestny úrad  
e-mail nemajú 

Celkovo 120 – 140 
denne (všetky služby)/ 
45 – 50 klientov zo St. 
mesta 
 
- Opatrovanie: 22/12  
- prepravná služba: 60 
nepravidelných kl., 6 
klientov každodenne,  
prepravia 100-120 

 
 

Svätý Jakub, 
OZ 
Hollého 11 
811 08 
Bratislava 
 p.  Vlasta 
Pavelková, p. 
Veronika 
Huttová 
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úrad. záležitostí, 
k lekárovi 
- kapacita 
umožňuje služby 
rozšíriť 
 

klientov za mesiac 
(4 autá): rozvoz 
obedov: 70-80 
v Ružinove, v Starom 
Meste 38 klientov.  

DD Staré Mesto Podjavorinskej 6, 
811 03 Bratislava 
Riaditeľka Mgr. 
Hokinová,  
tel.: 544 11 024 
Soc. Prac.: 
p.Kvetanová, 
tel.: 544 15 478 

 www.staremesto.sk  
 
e-mail: 
ddsm@stonline.sk 

70 obyv. / 66 zo SM, 4 
mimo SM,  
strava 8-10 klientov z 
okolia 

44 žien 
12 mužov 

Mestská časť 
Bratislava -  
Staré Mesto 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 

Penzión 
Emerencia 
(bývalý Dom sv. 
Anny) 
 

Jakubovo nám. 6,  
Tel: 5296 5825 
Privilégium – tel. 
45527255, 
45641265, 
43635634 
Riaditeľka 
p.Mádlová :  
0904 866 666 

 e-mail: 
hradilova@cpssprivilegium.sk 
 
e-mail: 
emerencia@cpssprivilegium.sk 
 
 

25 obyv. / 10 obyv. zo 
SM 
 
0 čakateľov zo SM 

1 CPSS 
Privilégium n. 
o. , 
Priekopnícka 
19,  82106 
Bratislava 

DD Ohel David 
 

Svoradova 11 
Tel: 5443 1922 
riaditeľka  
p.Peniaková 

DD , krátkodobé 
pobyty (pre 
všetkých 
občanov) 
- pre celé 
územie SR 

domovdochodcov@slovanet.sk 
 

DD 38 /9 
ZOS 5 
 
- 0 čakateľov zo SM 

- Ústredný zväz 
židovských 
náboženských 
obcí 

Židovská 
náboženská 
obec 
 

Kozia 18 
Tel.: 5441 6949 
vedúca sociálnej 
komisie - p. Vanda 
Ujhazyová –0905 
928 952 

 e-mail: 
znoba@znoba.sk 

Opatrovanie 
 
Zriaďovateľ odmietol 
poskytnúť údaj 

 Židovská 
náboženská 
obec 
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DD Betánia n.o. Partizánska 6 
Tel: 5441 6401, 
54640795-porad. 

DD+ZOS, 
Opatrovateľská 
služba a DOS 
sa ruší(kvôli 
neposkytnutiu 
príspevku) (majú 
kapacitu pre 
min.  40 
klientov); 
poradenstvo 

www.betania.sk  
 

email: gerbeta@stonline.sk  

betania.dos@mail.t-com.sk 

 

DD 12/3 
ZOS 10/5 
DOS , TOS 
k 30. 6.: 29/11; 
moment. 5 klientov 
(pred tým 30 – 40 
klientov, kapacita 
nevyužitá) 
Poradenstvo: 193 
ročne 
 

 Diakonické 
združenie 
Betánia, Cirkev 
bratská v SR 
  

KD Staré Mesto Karadžičova 1, 
81109 v KD za MÚ 
PhDr. Libuša 
Stibrányiová 
02/52967122 
Preds. samosprávy 
KD: p. Jozefa 
Kristová 

 e-mail: 
krugova@staremesto.sk 

35  Mestská časť 
Bratislava-
Staré Mesto, 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 

KD (celomestský 
KD učiteľov) 

Radlinského 51, 
811 07, v KD za 
MÚ: p.Anna 
Matrková, 
02/52495050 
Preds. samosprávy  
KD p.Magdaléna 
Révayová 

Pre učiteľov e-mail: 
krugova@staremesto.sk 

47  Mestská časť 
Bratislava-
Staré Mesto, 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 

KD Staré Mesto 
(neučitelia) 

Radlinského 51,  
02/52495050 
p.Anna Vozárová 
predsed. 
Samosprávy KD, 
p.Anna Matrková 
v KD za MÚ 
 

  e-mail: 
krugova@staremesto.sk 
 
 

164  Mestská časť 
Bratislava-
Staré Mesto, 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 
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KD Staré Mesto Záhrebská 9 
02/ 52 49 91 16 
p.Marta Pinková 
Vedúca KD za MÚ, 
Preds. Samosprávy 
KD: 
JUDr.Michalidesová

 e-mail: 
krugova@staremesto.sk 
 

63  Mestská časť 
Bratislava-
Staré Mesto, 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 

KD Staré Mesto 
(schádza sa 
v miestnom 
kultúrnom centre)

Gaštanová 19 
02/ 54 77 73 66 
Ing. Viktor Tomčík 
Preds. samosprávy KD 

 e-mail: 
krugova@staremesto.sk 
 

56  Mestská časť 
Bratislava-
Staré Mesto, 
Vajanského 
nábr. 3, 81421 
Bratislava 
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Príloha 3 : Zoznam služieb pre seniorov na území hl.m. SR  Bratislava 
názov adresa + tel.č. služby zriaďovate

ľ 
kontaktná 
osoba 

Počet obyvateľov 

Ružinovský domov 
seniorov 

Sklenárova 14, 
82109 Bratislava 
tel.: 5341 1124 -p. 
riaditeľka 
 
 
 
Pivonkova 2, BA , 
Tel.:  02/5341 1980 

- DD a DPD (ubytovanie, zaopatrenie, 

stravovanie, úschova cenných vecí) 

- poskytovanie obedov seniorom z 

Ružinova v počte cca. 500 denne 

  
 

MČ 
Bratislava -
Ružinov 

Miriam 
Franklová 
 
Ján Kováčik 
 

- DD a DPD : 280 / 100 obyv. zo 
SM 
- čakateľov zo SM: 8 
 

DD Podbrezovská ul. 28 
Rača 
t.č: 02/44889815 - 
riaditeľstvo  
 
DSS Strelkova 2,  
 
Penzión dôchodcov 
Pri vinohradoch 267 
Rača 
Tel.:  02/4488 7487 
          02/4488 7122 

Domov dôchodcov – 
Podbrezovská 28 (stav 
k 1.9.2007): 
Typ služieb:
1. Nevyhnutná starostlivosť

a) stravovanie 
b) bývanie 
c) zaopatrenie 

2. Ďalšia starostlivosť   
a) poradenstvo (individuálne, 

skupinové) 
b) záujmová činnosť 
c) kultúrna činnosť (ponuky kult. 

podujatí a iné) 
d) rehabilitačná činnosť(na zákl. 

odporúčania lekára) 
3. Poskytuje sa osobné vybavenie, ak 
občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, 
že si ho nemôže sám 
ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím 
príjmom  
a príjmom zo svojho majetku. 
4. Podpora spoločenského života.  
Domov – penzión pre 
dôchodcov – Pri vinohradoch 

VUC BSK e-mail: 
ddraca@ddr
aca.sk 
 

- DD : 119 / 13 obyv. zo SM  
- čakateľov zo SM : 43  
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267: 
Typ služieb: 1. bývanie a zaopatrenie 
2. ďalšia starostlivosť 
a) poradenstvo (individuálne, skupinové) 
b) záujmová činnosť (hobby-dielňa, 
krajčírska dielňa) 
c) kultúrna činnosť (ponuky kult. podujatí 
a i.) 
3. podpora spoločenského života 
4. podmienky na prípravu stravy 
Domov sociálnych služieb- 
Strelková 2: 
Typy služieb: 
1.Nevyhnutná starostlivosť
a) stravovanie 
b) bývanie 
c) zaopatrenie 
2. Ďalšia starostlivosť
a)  poradenstvo (individuálne, skupinové) 
b) záujmová činnosť 
c) kultúrna činnosť 
d) pracovná terapia 
e) rehabilitačná činnosť 
3. osobné vybavenie, ak občan nemá 
osobné vybavenie z dôvodu, že si ho 
nemôže sám 
ani pomocou rodiny zabezpečiť svojím 
príjmom  
a príjmom zo svojho majetku. 
4. úschova cenných vecí.
 

DPD : 109 / 10 obyv.zo SM 
- čakateľov zo SM : 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- DSS : 33 / 0 obyv. zo SM 
- čakateľov zo SM :  7 

Domov pri kríži 
 

Pri kríži 26 
84102 Bratislava 
Dúbravka 
t.č:  02/6428 3259 

 Magistrát  
Hl. m. SR 
Bratislava 

Mgr. 
Alžbeta 
Rumanová 
(riaditeľka) 
e-mail: 
starcek@st
online.sk 
 

-  DPD : 123 / 22 obyv. zo SM   
- DD : 37  / 4 zo SM 
-  čakateľov zo SM : 38 
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Domov penzión Na barine 5 
84103 Bratislava 
Lamač 
Tel.: 02/6453 6104 
      02/64781054 
      02/64789240 

 Magistrát 
Hl. m. SR 
Bratislava 

e-mail: 
penzionlam
ac@stonline
.sk 
 

-  DPD : 167 
-  DD : 38 
- zo SM celkom : 45 
-čakateľov zo SM : 34 

Dom tretieho veku Poloreckého 2 
85104 Bratislava 
Petržalka 
Tel.: 02/62317894 
       02/6231 0065- fax 

 Magistrát    
Hl. m. SR 
Bratislava 

e-mail: 
dtv@stonlin
e.sk 
 
dtv-
riaditel@sto
nline.sk 
 

- DD : 44 /2 zo SM 
- DPD : 221 / 51 zo SM 
 
- čakateľov zo SM : 
11 DD/7 penz. 

DD Pažítková 2 
Bratislava 2 
t.č: 02/4333 9045 

 MČ 
Bratislava -
Ružinov 

 - DD : 133 / 5 zo SM 
- čakateľov zo SM . 0 
(len pre obyvateľov MČ Ružinov 

ZOS pre dospelých 
a DD Gerium  

Pri trati 47, Smolnícka 3 
Bratislava 2 
Tel.: 02/4525 8301 – 
zdravotný úsek 

bývanie, stravovanie, zaopatrenie, 
pedikúra, kaderníctvo, rehabilitácia 

Magistrát  
Hl. m. SR 
Bratislava 

riaditel.geriu
m@chello.s
k 
 

- DD 50 
- ZOS 34, 
- obyv. zo SM : 3 čakateľov zo 
SM : 12 

Domov seniorov 
Archa  

Rozvodná 25 
Bratislava 3 
t.č: 02/5465 1294 
   02/5477 3648 

Špecializované na Alzheimerovu chorobu; 
1. trvalý pobyt v Domove seniorov Archa  
2. dočasný pobyt /ZOS na Českej 
a Bartoškovej ulici 
3. denný pobyt /Denné aktivačné centrum 

Magistrát  
Hl. m. SR 
Bratislava 

e-mail: 
dsarcha@m
ail.t-com.sk 
 
Anna 
Hazuchová 
(riaditelka 
DSA) 

 k 5.9.2007: 
102 celkovo / 21 zo SM 
 
1. DSA – 69 /15  zo SM 
2. ZOS - 20 / 2 zo SM 
3. DAC - 13 / 4 zo SM 
- čakateľov zo SM 48 

Dom jesene života  
 
 

Hanulova 7/A 
Bratislava 4 
Tel.: 02/6436 2345, 

 Magistrát  
Hl. m. SR 
Bratislava 

djzhanulova
@stonline.s
k 

- DD a DPD : 186  
 
- ZOS : 31 
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ZOS 

p. riaditeľka Koyšová– 
tel.: 64362088 
 
Sekurisova 8 
Dúbravka 
Tel.: 02/6428 3653, 
sociálny úsek – p. 
Marečková, tel.: 
64366281 

  
- 15 zo SM celkovo 
- čakateľov zo SM :  23 

DD Rusovská cesta 58 
85101 Bratislava 
Tel.: 02/63838573 
      02/638346  
      02/6383 8576  

 Magistrát  
Hl. m. SR 
Bratislava 

PhDr. 
Želmíra 
Šepitková 
(riaditeľka) 
 
e-mail: 
ddrc58@sto
nline.sk 
 

- DD : 40 /4 zo SM 
- čakateľov : 2 zo SM 

ZOS  
 
 
 
 
ZOS 

Bartoškova 4 
Nové mesto 
Tel.:02/5557 1390 

 
 Česká 2 
Nové mesto 
Tel.: 02/4437 2281 

 Magistrát 
Hl. m. SR 
Bratislava 

 - ZOS : 20 / 2 zo SM 
 

ZOS Mlynarovičova 23 
Bratislava 5 
t.č: 02/6231 7173 

 Nadácia 
Memory n.o.

Helena 
Zelenková 

- ZOS : 20 / 0 up SM  

ZOS, DSS Most n.o. M.Medveďovej 21 
Bratislava 5 
85104 
t.č: 02/6224 9496 

Sociálne služby dospelým na invalidnom 
dôchodku z dôvodu  
vážneho psychiatrického ochorenia a ich 
rodinám.  
a) služby rehabilitačného strediska 
(denný program zameraný na  

 Dagmar 
Karešová 
e-mail: 
dss.most@

a) rehabilitačné stredisko: 25-30 
kl. ročne (1 z BA I) 
b) terénne sociálne poradenstvo: 
projekt spúšťajú v 10/2007 
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psycho-sociálnu rehabilitáciu) 
b) terénne sociálne poradenstvo 
c) rekondično-rehabilitačné pobyty 
d) skupinovú a individuálnu psychoterapiu 
e) edukačné a tréningové skupiny 

nextra.sk 
 
dss.most@r
1.roburnet.s
k 
 

c) pobyty: 12 klientov / pobyt (1 
zo SM) 
d) individuálna terapia: 10 
klientov ročne (2 zo SM) 
e) skupinové aktivity tento rok 
neboli otvorené 

Privilégium n.o. 
/CPSS/ 

Priekopnícka 19 
Bratislava 821 06 
t.č: 02/4552 7255 
 

  Judr. 
Miroslav 
Mečír 
www.cpsspr
ivilegium.sk 
 
sos@cpspri
vilegium.sk 

 Poskytnutie informácii nám bolo 
opakovane odmietnuté 

Slnečnica Slovensko 
o.z. 

Parková 31 
Bratislava 821 05 
t.č: 02/4342 8444 
 
 
 
 
Hospic sv. Kataríny 
Labouré 
Tel.: 0908889284 – p. 
Krofftová 

Domáca opatrovateľská služba 
 
 
 
 
 
 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť 
(ADOS)  
 
 
 
mobilný hospic 

  
Mudr. 
Kristína 
Krofftová 
e-mail: 
predseda@
hospic-
slnecnica.sk 
 

- aktuálne : 25 prijímateľov / 2 zo 
SM (v budúcnosti neplánujú 
prijímať daľších Staromešťanov) 
 
 
žiaden prijímateľ zo SM 
 
 
 
žiaden obyvateľ zo SM 
 
 

Salvus s.r.o. – 
zdravotnícke 
zariadenie 

Narcisová 5 
BA 821 08 
t.č: 02/4342 7257 
  0905577994 - ADOS      

Opatrovateľská služba, ADOS 
(pre Bratislavu, Bratislavu vidiek 
a Trnavu) 
- prijímanie klientov na základe 
odporučania lekára  

 Phdr. Karol 
Kleimann 
e-mail: 
salvus@sal
vus.sk 
 

- Opatrov. sl.: 2/ 0 zo SM 
- Ošetrov. sl: 50/ 5 zo SM 
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Slovenský červený 
kríž 

Územný spolok BA II 
Miletičová 59 
Ba 821 09 
t.č: 02/5341 2255 
 
 
 
Územný spolok IV 
Ul. Kpt. Rašu 2 
Ba 841 01 
t.č: 02/6428 4053 
       02/6436 7648 
       0903/900 435 

Opatrovateľská služba, stravovanie, ( aj 
Denný stacionár pre MP deti) 
- služby len pre obyv. MČ Ružinov 

 Ing. Zuzana 
Dubajová 
e-mail: 
sus.blava@
redcross.sk 
 
 
Phdr. 
Ľubomír 
Malík – 
bývalý 
riaditeľ 

56 – 60 stravovanie 
1 klient v Dennom stacionári 
2 klienti (terénne opatrovanie 
doma) 
0 obyv. zo St. Mesta  
 
 

Hestia n.o. 
prevádzka na 
Bošániho 2 
Bratislava 841 02 

Čachtická 17 
Ba 832 84 
t.č: 0902/144 492 
       02/4488 2015 
  

DD, opatrovateľská služba, preprava, 
stravovanie, ubytovanie, zaopatrenie, 
rehabilitácia a aktiváciu 

 Milada 
Dobrotková, 
Lucia 
Svobodová 
www.hestia.
sk 
dobrotkova
@stonline.s
k 

- DD : 33 / 3-5 zo SM 
- čakateľov zo SM : 0 

Ados Marta Karpatské nám. 11 
Ba 831 06 
t.č: 02/4341 0406 
 
 

Opatrovateľská služba, soc. porad., 
rehabilitácia, rozvoz stravy, preprava 

Evanjelická 
cirkev a.v. 

Alžbeta 
Ehnová 
e-mail: 
adosmartae
cav@mail.t-
com.sk 

- Opatrov. sl. : 50 / 0 zo SM 
 

Vľúdnosť Vénia n.o. Kominárska 2 
Ba 832 03 
t.č: 02/5023 4388 
       0908/765 634 

Preprava, opatrovateľská služba  Mgr. Jana 
Hrebíková 
venia@stonl
ine.sk 

0 zo SM 
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Phonae vitae- 
volanie života n.o., 
KONVALINKA 

Kominárska 2 
Ba 833 03 
t.č: 02/5564 0840 
       0903/918 333 Mgr. 
Karmen Turányiová 
  

Soc.porad., sociálna prevencia, senior 
linka - asistenčné volacie služby  - 
tiesňová starostlivosť cez Asistenčné 
volacie centrum (celoročne 
a nepretržite),. 

 
 

 Mgr. 
Karmen 
Turányiová 
 
www.senior
asistencia.s
k 
info@senior
asistencia.s
k 

- Asistenčné volacie centrum a 
tiesňová starostlivosť: 47/10 SM 
- sociálne poradenstvo : 25 
- distančný dohľad : 14 zo SM  
– senior linka : 7,  
 

Senecio n.o DSS Na grbe 2 
Ba 841 07 
t.č: 02/6042 1216 
       0911/226 688 
  

Opatrovateľská služba, preprava, DSS 
Sociálne služby v zmysle zakona 
195/1998 Z.z. – bývanie, stravovanie 
a zaopatrenie; jedálen pre externých 
dôchodcov 

 Mgr. Mária 
Kelová 
www.seneci
o.sk 
senecio@se
necio.sk 

- DD : 28 / 5 zo SM 

-  čakateľov zo SM :  3 

 

Svetlo nádeje n.o. Púpavová 24 
Ba 841 04 
t.č: 0903/548 990 
     (02/6541 3294) 

- Opatrovateľská služba,  
- ADOS od r. 2005  
- od r. 2007 sociálne poradenstvo, soc. 
prevencia a rehabilitačná činnosť 
- hlavne  pre imobilných   
a inkontinentných klientov, pre občanov 
s ŤZP a nepriaznivým zdrav. stavom 

 Ing. Jana 
Sinayová 
 
mail: 
svetlonadej
e@gmail.c
om 
 
(Tomáš 
Piskáček) 
 

Opatrov. sl. : 25 / 15 zo SM 
- poradenstvo: 70 / 30 – 35 zo 
SM 
 
 

Emit o.z. 
Rehabilitačné 
stredisko 

Levárska 7 
Ba 841 04 
t.č: 02/6453 0244 
       02/6446 1961 

Rehabilitácia, preprava  Vladimír 
Skrčdopole 
vitekova@e
mit.sk 

Celkovo 40 klientov 
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Empatia n.o. Haanova 26 

Ba 851 04 
t.č: 02/6224 7398 
 

domaca opatrovatelskástarostlivosť v 
kombinacii s DOS a rehabilitaciou v 
spolupraci s ADOS Harris Slovakia, ktora 
je sesterskou organizaciou, kratkodobe 
služby od 2-8 hodin denne,  
 

 Doc.Mudr. 
Božena 
Bušová csc 
MPH 
empatia@h
aris.sk 

- opatrov. sl. : 35 / 10 – 12 zo SM 
 

Harris Slovakia a.s. Haanova 26 
Ba 851 04 
Tel.: 62245607 

ADOS, rehabilitácia, 
opatrovateľská služba, 
kaderníctvo, manikúra, 
pedikúra 
 

  Rehabilitácia 40 
Opatrovateľská služba 50/20 
0šetrovateľská služba 45/20 

Centrum Memory 
n.o. 

Mlynarovičova 21 
Ba 851 03 
t.č: 02/6241 4143 
 

DSS pre občanov 
s Alzheimerovou chorobou 
 
DSS - Denny pobyt pre 
seniorov a pre ludí s 
poruchami pamäti a 
Alzheimerovou chorobou 
 
klub MEMORY - Treningy 
pamäti a vitality pre seniorov 
 
Sociálne poradenstvo 

 Peadr. 
Mária 
Čunderlíkov
á 
centrumme
mory@nextr
a.sk 

za rok 2007:  
-  DSS : 37 / 5 zo SM 
- klub MEMORY: 
104 / 16 zo SM 
- Socialne poradenstvo : 87 / 16 
zo SM 
 Momentálny stav: 
- DSS : 18 / 3 zo SM 
 - klub MEMORY: 12 zo SM 
- Socialne poradenstvo sept. 
2007 - 3 zo SM 
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Príloha 4 : Informácie o prevádzkovateľoch sociálnych služieb pre seniorov v mestskej časti 
Bratislava – Staré mesto 
 
Názov zariadenia/organizácie: 
 

OZ Svätý Jakub  

Adresa: Obchodná 52, Bratislava 
E-mail: - 
Zriaďovateľ: p. Vlasta Pavelková, p. Veronika Huttová 
Typy služieb: terénne služby – rozvoz a donáška obedov do 

domácnosti, prepravná služba (v BA aj mimo BA), 
opatrovanie, sprevádzanie k lekárovi a na úrady, 
zapožičiavanie kompenzačných pomôcok, 

Forma služieb:  celoročné služby 
Možnosti bývania:  - 
Počet prijímateľov služieb (kapacita):  120 – 140 denne 

- aktuálne: opatrovanie 22 klientov/ z toho 12 zo 
Starého mesta 
- prepravná služba: 60 nepravidelných klientov, 6 
klientov využíva ich služby každodenne /cesta do 
denného centra, do zamestnania/, prepravia 100 –120 
klientov za mesiac (4 autá) 
- kapacita by umožňovala služby rozšíriť 
- rozvoz obedov: v Ružinove 70 – 80 klientov, 
v Starom meste 38 

Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

45 – 50 

Veková štruktúra: 65 rokov a viac 
Kritériá pre výber klientov: - 
Špeciálne zameranie: - 
Špecifické indikácie pre prijatie: - 
Kontraindikácie prijatia: - 
Výška platieb za služby: podľa výšky dôchodku 
Vstupná platba: - 
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

- 

Personálna štruktúra: 9 zamestnancov: 
- management: 2 (administratíva, projekty, 
koordinácia s úradmi a s klientmi) 
- zdravot. personál: 1 stredný a 1 nižší  
- iní odborní pracovníci: 4 
- technicko-hospodársky personál: 1 
(z toho má 7 zamestnancov s kumulovanú funkciu 
vodič – opatrovateľ, 1 technik-vodič) 

Stravovanie: dovoz stravy (obedov) do domácnosti klienta; 
možnosť výberu: racionálna, žlčníková alebo 
diabetická strava  
- rozvoz obedov po troch trasách / 2 sú v Ružinove, 1 
v Starom meste/ 

Lekárska starostlivosť: - 
Rehabilitačná starostlivosť: - 
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.: - 
Sociálne poradenstvo: - 
Psychologické konzultácie: - 
Pastorálno-duchovné služby: - 
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Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

sociálne zariadenia, ústavy pre zdravotne 
postihnutých, denné stacionáre   

Chýbajúce služby: - 
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

DD Ohel David 

Adresa: Svoradova 11, Bratislava 
E-mail: domovdochodcov@slovanet.sk 
Zriaďovateľ: Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 

(ÚZŽO v SR) 
Typy služieb: rezidenčné 
Forma služieb:  Celoročné 

 krátkodobé pobyty (1-3 mesiace); celoslovenská 
pôsobnosť 

Možnosti bývania:  jednoposteľové bývanie,  
päť dvojposteľových izieb na oddelení so zvýšenou 
zdravotnou starostlivosťou 

Počet prijímateľov služieb (kapacita): 43 
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

9 

Veková štruktúra: 77-100 
Kritériá pre výber klientov: obete holokaustu; v súčasnosti rozšírenie aj na iných 

seniorov 
Špeciálne zameranie: - 
Špecifické indikácie pre prijatie: - 
Kontraindikácie prijatia: - 
Výška platieb za služby: celá výška dôchodku mínus 1050 Sk (vreckové) 
Vstupná platba: individuálne (podľa sociálnej situácie prijímateľa) 
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

rozšírenie krátkodobých pobytov aj pre seniorov, ktorí 
nie sú obeťami holokaustu  

Personálna štruktúra: 28,5 zamestnancov: 
- management: 1 
- zdrav. personál: 7 stred. a 7 nižší zdrav. 
- sociálny personál: 1,5  
- pedagogický personál: 1 lieč. pedag.,  
1 ergoterapeut,  
- hospodársko-technickí pracovníci: 10  
+ 2 pracovníci na mandátnu zmluvu (ekonóm, mzdový 
účt.), 6 na dohodu (POBOZP, rehabil. prac., 
spoločníčka, diétna sestra, upratovačka, vrátnik)  

Stravovanie: dovoz z rituálnej kuchyne ŽNO 
Lekárska starostlivosť: lekár dochádza 2-krát týždenne, v prípade potreby aj 

mimo ordinačných dní 
Rehabilitačná starostlivosť: rehab. sestra na dohodu 
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.: ergoterapia, činnostná terapia, tréning kognitívnych 

funkcií, 1-krát týždenne muzikoterapia  
Sociálne poradenstvo: áno 
Psychologické konzultácie: - 
Pastorálno-duchovné služby: áno 
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

- dobrovoľníci 

Chýbajúce služby: - 
Poznámky:  
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Domov dôchodcov 

Adresa: Podjavorinskej 6, 81103 Bratislava 
E-mail: ddsm@stonline.sk 
Zriaďovateľ: MČ Bratislava Staré Mesto 
Typy služieb: rezidenčné 
Forma služieb:  celoročné 
Možnosti bývania:  jednoposteľové 6 

dvojposteľové          17 
trojposteľové           10 

Počet prijímateľov služieb (kapacita): 70 
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

59 aktuálne, v priemere 62 (v priebehu roka sa počty 
menia v závislosti od prirodzeného úbytku) 
50 čakateľov v poradovníku zo St. Mesta 

Veková štruktúra: podľa stavu k 31.12.2006:  
40 – 59 3 
60 – 74 8 
75 – 89          45 
nad 90           14 

Kritériá pre výber klientov: v súlade so zákonom 195/96 Z. z. 
Špeciálne zameranie: - 
Špecifické indikácie pre prijatie: - 
Kontraindikácie prijatia: podľa zriaďovacej listiny do domova nemožno prijať 

občanov:  
- ktorých zdravotný stav vyžaduje liečenie 
v lôžkovom zdravotníckom zariadení,  
- ktorí sú postihnutí inými závažnými psychickými 
a osobnostnými poruchami, pod vplyvom ktorých 
ohrozujú seba i okolie, 
- trpiacich na prenosné choroby, 
toxikomanov 

Výška platieb za služby: priemerná stanovená úhrada 6.228,– Sk, priemerná 
skutočná úhrada 6.089,– Sk 

Vstupná platba: - 
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

- 

Personálna štruktúra: 38 zamestnancov : 
- management 2 
- zdrav. Personál: 11 stred., 5 nižší a 3 
nekvalifikovaný zdrav. personál 
- sociálny pracovník: 1 
- pedagogický prac: 0 
- iný prac.: 2 (psychológ na úväzok 0,4, asistent 
výživy) 
- technicko-hospodársky prac.: 13 (stravovanie, 
upratovanie, údržba, kúrenie...) + 1 (BOZP, PO na 
úväzok 0,27)    

Stravovanie: - vlastná stravovacia prevádzka 
- v rámci kapacitných možností občanom starého 
mesta, ktorým je poskytovaná iná sociálna 
starostlivosť (max. 10) 
- výber stravy: diétna strava s prihliadnutím na diéty 
(diabetická, žlčníková, s obmedzením mliečnych 
výrobkov a pod.), racionálna strava (1 druh) 

Lekárska starostlivosť: Ošetrujúci lekár v zariadení 2-krát týždenne, (príp. 
podľa potreby), psychiatrická starostlivosť v zariadení  
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Rehabilitačná starostlivosť: áno 
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.: - kognitívna rehabilitácia  

- cvičenie pamäti 
- aktivačné činnosti 
- kultúrne aktivity 

Sociálne poradenstvo: áno 
Psychologické konzultácie: áno 
Pastorálno-duchovné služby: áno (kňaz, pastor, rád laických bratov a sestier 

Františkánov a pod., pracovníčky pre 
komunikáciu v tejto oblasti) 

Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

- rôzne kultúrne inštitúcie (Ister, knižnica, centrum 
voľného času, školy, SČK,  
skauti, subjekty poskytujúce rôzne kultúrne programy 
a pod.) 

Chýbajúce služby: - dobrovoľnícka činnosť 
Poznámka: - máme informácie, že sa pripravuje otvorenie domova 

dôchodcov ktorého zriaďovateľom je evanjelická 
cirkev (zdroj: Slovenský evanjelik) 
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Betánia Bratislava, n.o. 

Adresa: Partizánska 6, 81103 Bratislava 
E-mail: gerbeta@stonline.sk 
Zriaďovateľ: Diakonické združenie Betánia 

Cirkev bratská v SR 
Typy služieb: terénne, rezidenčné 
Forma služieb:  denné – opatrovateľská služba 

celoročné – DD,ZOS 
Možnosti bývania:  dvojposteľové - 8 

trojposteľové - 2 
Počet prijímateľov služieb (kapacita): DD – 12, ZOS – 10, DOS – aktuálne 5 (spolu 27) 
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

DD – 3; ZOS – 5; poradenstvo – 193 ročne; 11 DOS/ 
6 AGC; (v priemere za rok cca 30%   v DD,ZOS), 
čakatelia zo St. Mesta v poradovníku: 0 DOS/ 11 
AGC 

Veková štruktúra: 73 - 94 
Kritériá pre výber klientov: odkázanosť na poskytovanie sociálnych služieb 
Špeciálne zameranie: prevaha obyvateľov s onkologickými ochoreniami, 

stavmi po zlomeninách, náhlych cievnych 
mozgových príhodách, poruchami pamäti, terminálne 
stavy 

Špecifické indikácie pre prijatie: - 
Kontraindikácie prijatia: infekčné choroby, psychické poruchy pod vplyvom 

ktorých ohrozujú seba a okolie 
Výška platieb za služby: 500,- Sk/deň 
Vstupná platba: - 
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

podľa možností – rozšírenie; DOS sa ruší (kvôli 
neposkytnutiu príspevku) 

Personálna štruktúra: 27 zamestnancov: 
-   management: 2 
-   zdravot. pracovník: 12  
-   soc. pracovník: 1 
-   pedagog. pracovník: 1 
-   iný pracovník: 1 
-   technicko-hospodársky prac.: 10 

Stravovanie: vlastná kuchyňa, možnosť výberu len z jedného druhu 
jedla, ďalšie prispôsobené diétam 

Lekárska starostlivosť: lekár prichádza do zariadenia 
Rehabilitačná starostlivosť: áno 
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.: Biblioterapia, činnostná terapia, psychomotorická 

terapia, muzikoterapia a i. 
Sociálne poradenstvo: áno 
Psychologické konzultácie: áno 
Pastorálno-duchovné služby: áno (duchovní a laický pracovníci z rôznych cirkví) 
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

- zdravotnícke a sociálne zariadenia, štátna a verejnou 
správou, cirkev a i. 

Chýbajúce služby: - 
Špecifické otázky pre ZOS:   
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby 
DOS: 

29 (k 30.6.2007); aktuálne 5  

Počet opatrovateľov: 9: 
- stredný zdravotnícky personál: 1 
- iný personál:  
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- prac. sociálno-právnej ochrany: 2 
- sociálny pracovník s Bc.: 1 
- sociálna kurátorka: 1 
- sanitárka: 1 
- čiastočná kvalifikácia: 3  

Počet klientov na jedného opatrovateľa 
(priemerný): 

3 

Lekárska starostlivosť: spolupráca opatrovateľky s vlastným praktickým 
lekárom klienta 

Sociálne služby: zabezpeč. podľa potreby 
Iné služby (psychol., špec.-pedag., lieč.-
pedag. a pod.) 

zabezpeč. podľa potreby 
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Penzión Emerencia – Domov sociálnych 
služieb 

Adresa: Jakubovo nám. 6, 81...      Bratislava 
E-mail: emerencia@cpssprivilegium.sk 
Zriaďovateľ: Privilegium n. o., Priekopnícka 19, 82106BA 
Typy služieb: Rezidenčné,... 
Forma služieb:   
Možnosti bývania:   
Počet prijímateľov služieb (kapacita): 25 
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

10 
0 čakateľov v poradovníku 

Veková štruktúra:  
Kritériá pre výber klientov:  
Špeciálne zameranie:  
Špecifické indikácie pre prijatie:  
Kontraindikácie prijatia:  
Výška platieb za služby:  
Vstupná platba:  
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

 

Personálna štruktúra:  
Stravovanie:  
Lekárska starostlivosť:  
Rehabilitačná starostlivosť:  
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.:  
Sociálne poradenstvo:  
Psychologické konzultácie:  
Pastorálno-duchovné služby:  
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

 

Chýbajúce služby:  
Poznámka:  
Špecifické otázky pre ZOS/ADOS:  
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby:  
Počet opatrovateľov:  
Počet klientov na jedného opatrovateľa 
(priemerný): 

 

Lekárska starostlivosť:  
Sociálne služby:  
Iné služby (psychol., špec.-pedag., lieč.-
pedag. a pod.) 
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Domov dôchodcov a ZOS Charitas; 
ADOS Charita 

Adresa: Heydukova 14, 81108 Bratislava 
E-mail: bkch@ba.psg.sk 
Zriaďovateľ: Bratislavská katolícka charita 
Typy služieb: Celoročné, denné 
Forma služieb:  Rezidenčné, terénne 
Možnosti bývania:  ? 
Počet prijímateľov služieb (kapacita): 40 – 45 celkovo;  

DD – 13, ZOS – 17, ADOS - 24 
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

Opatrovateľská služba: 8 
Ošetrovateľská starostlivosť: 10 
Domov dôchodcov: 9, príprava rozšírenia kapacity na 
19 klientov 
Pripravuje sa otvorenie ZOS pre 5 klientov 

Veková štruktúra:  
Kritériá pre výber klientov:  
Špeciálne zameranie:  
Špecifické indikácie pre prijatie:  
Kontraindikácie prijatia:  
Výška platieb za služby:  
Vstupná platba:  
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

Pripravuje sa otvorenie ZOS pre 5 klientov 

Personálna štruktúra:  
Stravovanie:  
Lekárska starostlivosť:  
Rehabilitačná starostlivosť:  
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.:  
Sociálne poradenstvo:  
Psychologické konzultácie:  
Pastorálno-duchovné služby:  
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

 

Chýbajúce služby:  
Poznámka:  
Špecifické otázky pre ZOS/ADOS:  
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby:  
Počet opatrovateľov:  
Počet klientov na jedného opatrovateľa 
(priemerný): 

 

Lekárska starostlivosť:  
Sociálne služby:  
Iné služby (psychol., špec.-pedag., lieč.-
pedag. a pod.) 
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Kluby dôchodcov a jedálne - Staré Mesto 

Adresa: KD Karadžičova 1, 81109 BA 
KD Radlinského 51, 81107 BA (+ 
celomestský KD pre učiteľov) 
KD Záhrebská 63, BA 
KD Gaštanová 19, BA 
Stravovanie – p. Krugová (8 stravovacích zariadení 
v Starom Meste): 
- ŠDaJ, Bernolákova 1 
- ŠDaJ, Dobrovičova 14 
- NsP Milosrdný bratia, Nám. SNP 10 
- ŠDaJ, Svoradova 13 
- ŠDaJ, Prokopa Veľkého 41 
- Školská jedáleň pri ZŠ, Dubová ul. 
- DIVESTA – diétna jedáleň, Laurinská 10 
- UK, Šafárikovo nám. 6  

E-mail: staremesto@staremesto.sk 
krugova@staremesto.sk 

Zriaďovateľ: samosprávna organizácia - Mestská časť BA SM, 
oddelenie sociálnych vecí, stravovanie dôchodcov 
a kluby dôchodcov 

Typy služieb: terénne, ambulantné, rezidenčné 
Forma služieb:  denné, celoročné 
Možnosti bývania:  - 
Počet prijímateľov služieb (kapacita): 266 - stravovanie, 361 – KD (spolu 627) 
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

všetci klienti (627) 

Veková štruktúra: služby poskytujú invalidným a starobným dôchodcom 
Kritériá pre výber klientov: poberateľ invalidného alebo starobného dôchodku, 

podľa charakteru práce, ktoré vykonáva oddel. soc. 
vecí, je potrebný trvalý pobyt v tomto regióne 

Špeciálne zameranie: - 
Špecifické indikácie pre prijatie: - 
Kontraindikácie prijatia: - 
Výška platieb za služby: v kluboch dôchodcov bezplatne, stravovanie 

dôchodcov- výška stravného je podľa výšky dôchodku 
(do 1,5 alebo do 2 násobku ŽM sa poskytuje zľava na 
strav. lístky, vo výške 10,- a 25,- Sk)   

Vstupná platba: - 
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

- 

Personálna štruktúra: hospodársky pracovník v každom KD (obsluha 
a upratovanie)  

Stravovanie: na základe uzatvorených zmlúv v jedálňach  
Lekárska starostlivosť: - 
Rehabilitačná starostlivosť: - 
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.: neorganizované záujmová činnosť 
Sociálne poradenstvo: áno 
Psychologické konzultácie: - 
Pastorálno-duchovné služby: - 
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

jedálne 

Chýbajúce služby: - 
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Poznámka:  
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti 
Senior-centrum (denný stacionár) 

Adresa: ZOS Maróthyho 4, Paulinyho 6, Vajanského nábr. 
17/D 
Seniorcentrum – Záhrebská 9, 81105 BA 

E-mail: schwantzerova@staremesto.sk 
Zriaďovateľ: Mestská časť BA – Staré Mesto 
Typy služieb: Terénne, rezidenčné 
Forma služieb:  ZOS – celoročné 

Senior-centrum – denné 
Možnosti bývania:  14 izieb: 1 päťposteľ., 3 štvorposteľ., 6 trojposteľ., 2 

dvojposteľ., 3 jednoposteľové (izolačné izby) 
ZOS bez lôžok 

Počet prijímateľov služieb (kapacita): 42 spolu (ročne 80 – 100 občanov): 
ZOS Paulinyho 6 : kapacita 15 obyv. 
ZOS Maróthyho 4: kapacita 15 obyv. 
ZOS Vajanského nábr. 17: kapacita 12 obyv. 
Terénne opatrovanie v domácnosti: 175 klientov 
(ročne cca 200) 
Obedy: 25 – 27  
Senior-centrum: kapacita 15 obyv. (ročne asi 22 
klientov) 
 
- ZOS Paulinyho 6, BA  - rok 2006 -33 klientov/ 27 zo 
St. Mesta, 
- ZOS Maróthyho 4, BA - rok 2006 -24 klientov /16 
zo St. Mesta 
- ZOS Vaj.nábr.17/D,BA - rok 2006 -18 klientov/ 14 
zo St. Mesta 
- ZOS-SC-Zahrebská 9,BA- rok 2006 -25 klientov/ 
13 zo St. Mesta 
  
Do septembra 2007 
- ZOS Paulinyho 6, BA  - rok 2007 - 24 klientov/ 13 
zo St. Mesta 
- ZOS Maróthyho 4, BA - rok 2007 - 24 klientov/ 14 
zo St. Mesta 
- ZOS Vaj.nábr.17/D,BA  - rok 2007 -22 klientov/ 17 
zo St. Mesta 
- ZOS-SC-Zahrebská 9,BA- rok 2007-13 klientov/ 
7 zo St. Mesta 

Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

Cca 82% za rok klientov v zariadeniach  
Aktuálny počet:  
ZOS Paulinyho – 14 
ZOS Maróthyho – 13 
ZOS Vajanského nábr. – 10 
ZOS- SC Záhrebská – 10 
Opatrovanie - 175  
 
Za rok 2006: ZOS - 57, SC -13 
Za rok 2007: ZOS - 44, SC – 7 
 

Veková štruktúra: 53 – 105 v r. 2007 
Kritériá pre výber klientov: mobilita a stabilizovaný stav, odporúčanie lekárom 

(Komisia pre prijímanie občanov do ZOS) 
Špeciálne zameranie: Senior-centrum – seniori s dg. organická zmena 

mozgu (ateroskleróza, Alzheimer. demencia, starecká 
psychóza, stav po mozg. príhode), kardiovaskul. 
ochor., ťažké zmeny pohyb. systému, ŤZP 
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Špecifické indikácie pre prijatie: Senior-centrum – Alzheimer. ch. 
Kontraindikácie prijatia: Senior-centrum – imobilita,  

ZOS – stabilizovaný stav klienta 
Výška platieb za služby: ZOS: cca 2940 Sk až 6900 Sk 
Vstupná platba: Cca 1000 Sk 
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

Plánované je rozšír. služby: psychológ pre všetky 
ZOS, zameranie soc. služieb do domáceho prostredia, 
ZOS na prechodnú dobu (podľa pripravenej novely 
zákona o soc. pomoci) 

Personálna štruktúra: 43 zamestnancov: 
- management: 1 
- zdrav. personál: pre všetky ZOS: 31 (4 vedúce 
sestry: 1 Bc., 1 štud. VŠ – soc. práca, 1 vyššie odb. 
vzdel. – ošetrovateľstvo v psychiatrii, 1 Univ. stred. 
veku – soc. práca; 11 stred. zdrav. personál, 14 nižší 
zdrav. personál) 
- soc. prac.: 4 
- pedag. prac.: 0 
- iný odborníci: 1 rehabilitačná sestra 
- technicko-hospodársky prac.: 6 

Stravovanie: Dodávanie stravy pre obyvateľov ZOS a blízkeho 
okolia; výber z troch druhov jedla 

Lekárska starostlivosť: Klienti dochádzajú za svojim lekárom, RZP 
Rehabilitačná starostlivosť: áno 
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.: V Seniorcentre: stimulácia pamäťových 

a orientačných schopností, arteterapia, muzikoterapia, 
ergoterapia, cvičenia jemnej motoriky, rehabilitačné 
cvičenia 

Sociálne poradenstvo: áno 
Psychologické konzultácie: nie (plánuje sa) 
Pastorálno-duchovné služby: na požiadanie, z kostola sv. Trojice 
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

Nemocnice, obvodní a odborní lekári, soc. poisťovne, 
liečebne, UPSVaR, pošta, pohrebná služba, domovy 
dôchodcov, mimovládne organizácie, OZ, matrika, 
notárstvo,... 

Chýbajúce služby: Psychológ, preplácanie úkonov privolaných lekárov 
zo Zdravotnej poisťovne (lekári odmietajú poskytnúť 
starostlivosť v ZOS bez preplatenia úkonov) 

Poznámka:  
Špecifické otázky pre ZOS:  
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby: Ročne pre cca 80 – 110 občanov. 

Aktuálne: ZOS –42 (v troch zariadeniach), terénna 
opatrovateľská služba – 175 momentálne 

Počet opatrovateľov: -stredný zdravotnícky personál - 11  
- nižšia kvalifikácia - 15 (dvojročná zdravotná škola 
a kurzy) 

Počet klientov na jedného opatrovateľa 
(priemerný): 

-jeden opatrovateľ má v starostlivosti cca 4 – 5 
klientov 

Lekárska starostlivosť: - klienti dochádzajú k svojim obvodným a odborným 
lekárom  
-  prípade akútnej situácie privolanie RZP 
 

Sociálne služby: - vzdelávanie a dopĺňanie vedomostí, sledovanie 
zmien v legislatíve týkajúce sa sociálnych služieb 
(vedúca referátu sociálnych služieb) 

Iné služby (psychol., špec.-pedag., lieč.-
pedag. a pod.) 

- pracovníci SZP majú doplnené vzdelanie  pre prácu 
so seniormi: semináre, kurzy, „Certifikát“, 
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- rehabilitačná pracovníčka vo všetkých štyroch 
zariadeniach 
- nie je psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný 
pedagóg 
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Názov zariadenia/organizácie: 
 

Ústredie evanjelickej diakónie 

Adresa: Palisády 46 
811 06  Bratislava 
 
POŠTOVÁ ADRESA 
P. O. BOX 82 
814 99 Bratislava 
 
Tel:  02 - 5441 7498 
Fax: 02 - 5441 2246 

E-mail: diakonia@diakonia.sk, Web: http://www.diakonia.sk/ 
Zriaďovateľ:  
Typy služieb:  Banka kompenzačných pomôcok (pre ZŤP, pre 

znevýhodnených) 
 Klinická pastorálna starostlivosť v národnom 

onkologickom ústave v Bratislave 
 Celoslovenská pomoc pre bezdomovcov 

(poskytovanie potravinových konzerv – 
v posledných dvoch rokoch v hodnote 10 mil. Sk, 
zbierky šatstva, financii, osveta, získavanie 
dobrovoľníkov) 

Forma služieb:   
Možnosti bývania:   
Počet prijímateľov služieb (kapacita):  
Počet prijímateľov služieb s (pôvodným) 
trvalým pobytom v Starom Meste:  

 

Veková štruktúra:  
Kritériá pre výber klientov:  
Špeciálne zameranie:  
Špecifické indikácie pre prijatie:  
Kontraindikácie prijatia:  
Výška platieb za služby:  
Vstupná platba:  
Plánované rozšírenie, špecializácia alebo 
zánik služieb: 

 

Personálna štruktúra:  
Stravovanie:  
Lekárska starostlivosť:  
Rehabilitačná starostlivosť:  
Tvorivé terapie, záujmové činnosti a pod.:  
Sociálne poradenstvo:  
Psychologické konzultácie:  
Pastorálno-duchovné služby:  
Spolupráca s inými 
organizáciami/subjektami:  

 

Chýbajúce služby:  
Poznámka:  
Špecifické otázky pre ZOS/ADOS:  
Počet prijímateľov opatrovateľskej služby:  
Počet opatrovateľov:  
Počet klientov na jedného opatrovateľa  
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(priemerný): 
Lekárska starostlivosť:  
Sociálne služby:  
Iné služby (psychol., špec.-pedag., lieč.-
pedag. a pod.) 
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