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2.1.                  Občania so zdravotným postihnutím 
  

 
 
Úvod 
  
     Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (ďalej len „Rada“) :„ Pre účely nášho 
dokumentu uvedieme dve z definícií zdravotného postihnutia. Zdravotným postihnutím sa 
podľa Repkovej (2003) rozumie: “znevýhodnenie, ktoré má človek s dlhodobou alebo trvalou 
poruchou telesného alebo duševného zdravia v štandardne usporiadanom životnom a 
sociálnom prostredí, a ktoré je potrebné minimalizovať intervenciami v rámci sociálnej 
politiky a sociálnej práce“. Hartl definuje zdravotné postihnutie takto: “je to akákoľvek 
porucha duševná alebo telesná, dočasná, dlhodobá alebo trvalá, alebo hendikep, ktorý 
jednotlivcovi bráni účinne sa prispôsobovať bežným nárokom života.“ Z týchto definícií 
nevyhnutne vystupuje skutočnosť, že dôsledky zdravotného postihnutia sa darí zmierňovať 
len sústavou premyslených a navzájom koordinovaných opatrení všetkých zainteresovyných 
subjektov, ktoré môžu, či musia poskytnúť potrebnú podporu.  

Zber štatistických údajov na účely analýzy je po početných zmenách v presunoch 
kompetencii medzi jednotlivými orgánmi natoľko komplikovaným, že mnohé údaje, z ktorých 
by sa dali vyčítať zaujímavé informácie a efektívne plánovať služby sú nedostupné. 
Najvýraznejšou slabinou je chýbajúce prepojenie rezortov zdravotníctva, sociálneho, školstva. 
Spracovaná je teda iba orientačná analýza a niektoré údaje bude mestská časť aktualizovať 
a dopĺňať priebežne.  

Do skupiny osôb so zdravotným postihnutím zaraďujeme:  

• osoby s telesným postihnutím, 
• osoby so zmyslovým postihnutím, 
• osoby s mentálnym postihnutím, 
• osoby s civilizačným, interným ochorením, 
• osoby s duševným ochorením, 
• osoby s kombinovaným postihnutím. 
•  

Podľa správy SITA z 31. 8. 2008 Rada  predložila podkladový materiál v čase, keď: 
„Rezort práce a sociálnych vecí predkladal návrh zákona o sociálnych službách, ako aj návrh 
zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). 
MPSVaR SR až v tomto roku by malo novým spôsobom upraviť niektoré formy kompenzácií, 
formy vykonávania osobnej asistencie, ako aj podmienky poskytovania peňažného príspevku 
za opatrovanie. Výška peňažného príspevku na kompenzáciu by sa mala podľa návrhu 
stanoviť v percentách alebo v násobkoch sumy životného minima s možnosťou valorizácie. 
Podkladom prípravy nového zákona sa stali  "nepriaznivý demografický vývoj, starnutie 
populácie a predlžovanie veku dožitia a s tým súvisiace problémy zabezpečenia dlhodobej 
sociálno-zdravotnej starostlivosti o starších ľudí".  
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Pre účely tejto analýzy spracovatelia Rady hľadali dáta, z ktorých je možné 
nadobudnúť predstavu o cieľovej skupine. „...uvádzame preto počet vyplácaných invalidných 
dôchodkov, počet evidovaných občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým bol 
vydaný preukaz ŤZP, všetky údaje boli zisťované k 30. 09. 2008. Podľa normatívov českého 
Socioklubu vypočítali odhad počtu občanov s jednotlivými typmi postihnutia /normatívy 
prevalencie jednostlivých typov postihnutí sú veľmi podobné pre populáciu celej strednej 
Európy/. “ 

Z Analýzy Rady: 

Tabuľka č. 1 

Počet vyplácaných invalidných dôchodkov  
k 30. 09. 2008 v BA - I. 

Invalidné s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť do 70% 255 
Invalidné s poklesom schopnosti 
vykonávať zárobkovú činnosť nad 70% 495 
Podľa údajov získaných z ÚPSVaR 

 

Tabuľka č. 2 

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím - BA I , 
k 30.9. 2008 

Maloletí ŤZP 34 
Občania plnoletí ŤZP 947 
Počet občanov ŤZP poberajúcich 
príspevok na osobnú asistenciu 112 
Počet občanov ŤZP poberajúcich 
príspevok na opatrovanie 157 
Podľa údajov získaných z ÚPSVaR 

 

Tabuľka č. 3 

Predpokladaný počet občanov odkázaných na sociálne služby 
podľa druhu postihnutia v BA - SM 

zrakové postihnutie (z toho ťažko) 237 (67) 
sluchové postihnutie (z toho ťažké) 437 (62) 
poruchy reči 208 
mentálne postihnutie 1181 
poruchy pohybového ústrojenstva 1064 
osoby, ktoré potrebujú na pohyb invalidný vozík 125 
diabetici (z toho závislí na inzulíne) 1871 (249) 
 psychiatrické ochorenie 353 
epilepsia 499 
deti s chronickým ochorením 208 
spracované podľa normatívov Socioklubu  
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     Podľa kvalifikovaných odhadov Rady občania so zdravotným postihnutím predstavujú 
10% populácie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Súčasne Rada svojhím 
výskumom potvrdzuje, že  je veľmi pravdepodobné, že pomerne veľké množstvo občanov so 
zdravotným postihnutím nevyužíva nijaké formy sociálnej podpory a uniká takto evidencii.  
  
     Z analýzy Rady:“Pre zaujímavosť uvedieme niektoré údaje, ktoré uverejnil Český štatistický úrad1 
v lete tohto roka (2008), podľa jeho najnovších prieskumov je v Čechách až desať percent ľudí so 
zdravotným postihnutím, ak by sme predpokladali rovnaké percento aj pre občanov sledovanej 
mestskej časti – bolo by to vyše 4 000 občanov, pričom podľa analýzy pre vekovú skupinu seniori, 
možno predpokladať, že približne 1 000 občanov z predchádzajúceho údaja predstavujú osoby 
v seniorskom veku, možno teda predpokladať, že zvyšok, približne 3 000 občanov so zdravotným 
postihnutím je v sledovanej mestskej časti v predproduktívnom a produktívnom veku. Zo spomínanej 
analýzy českého štatistického úradu vyplynulo aj, že iba 14% osôb so zdravotným postihnutím je 
ekonomicky aktívnych. Spomínaná analýza udáva zaujímavý údaj podľa ktorého je 1/3 občanov so 
zdravotným postihnutím sebestačná a nezávislá na pomoci cudzej osoby, ďalšia tretina ma mierny 
stupeň závislosti, a zvyšná tretina stredný a ťažký stupeň závislosti. Zaujímavým zistením je aj 
skutočnosť, že tým kto poskytuje občanom so závislosťou na pomoci túto pomoc je v 2/3 prípadov 
rodina a dokonca aj u občanov s ťažkou mierou závislosti /s potrebou celodennej asistencie inej osoby/ 
poskytuje rodina túto pomoc u 53% z nich. Uvádzame tieto údaje nakoľko u nás nie je k dispozícii 
podobný výskum. Na základe našej minuloročnej konzultácie s demografom pre účely spracovania 
oblasti komunitného plánu „Seniori“ máme informáciu, že údaje z českých demografických 
prieskumov môžu slúžiť ako signifikantný model situácie u nás.  
  
     O situácii v oblasti trhu práce pre ľudí s postihnutím sa nám podarilo získať na ÚPSVaR 
nasledovné údaje, z údajov je zrejmé, že ponuka pracovných miest je takmer trojnásobne 
nižšia ako dopyt.    
 
Tabuľka č. 4 

 
Počet voľných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím pre 

ÚPSVaR BA I. k 30.9. 2008 

z toho: v administratíve 1 
pomocné práce 1 

celkom 6 vedecká a duševná práca 4 
Podľa údajov získaných z ÚPSVaR 

 

Tabuľka č. 5 

Počet uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím 
evidovaných na ÚPSVaR BA I. k 30. 9. 2008 

z toho : po 
prehodnotení 10 

počet evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie so 
zníženou pracovnou 
schopnosťou 16 neprehodnotení 6 
Podľa údajov získaných z ÚPSVaR 

  

                                                
1 Informácie získané z www.czso.cz 
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     „Podarilo sa nám na účely tejto analýzy získať stručný prehľad o bariérovosti, uvádzame 
ho tak, ako nám bol zaslaný jeho realizátormi (materiál Rady).  
 

Prehľad prieskumu bariérovosti niektorých vybraných miest  
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
o Obchody, reštauračné zariadenia v centre mesta Bratislavy – väčšina verejných 

budov  je so schodmi /1,2,3.../ 
o Kaviareň Radnička dostupná, bez WC 
o Infocentrum BKIS  – 1 schod  
o Parkovanie na Gorkého ulici,  vedľa Slovenského národného divadla:.  
o 4 vyhradené stojiská. 
o SND: vchod do budovy bariérový 
o Pešia zóna:  nenašli sme ani jednu budovu, ktorá by neoplývala aspoň 1 schodom. Na 

elektrickom vozíku nie je šanca sa do objektov dostať. 
o Kaviareň Peoples - 1 schod 
o Mc Donalds - 2 schody 
o Le Monde - 1 schod 
o Reštaurácia Mama a papa, ktorá je po čerstvej rekonštrukcii - 2 schody  
o Cigar Shop - 1 schod  
o Slan Pub - 1 schod 
o Dobrá kniha - 1 schod 
o Slovenská reštaurácia - 1 schod 
o Amslico AIG life  - 1 schod 
o Cafe Restaurant Verne - 1schod, vo vnútri ďalších 8 schodov  
o Kino Mladosť - 1 schod Gelateria - zmrzlina - 2 schody  
o Reštaurácia El Gaucho - 2 schody 
o Reštaurácia Peklo - 1 schod, vo vnútri ďalších 5 schodov  
o Reštaurácia Korzo - 1 schod 
o San Marten reštaurácia - vstup po otvorení druhého krídla dverí je možný 
o CK Aeolus - 1 schod  
o Krištá ľ Katka  - 1 schod 
o Vinotéka Norton - vstup možný, bez schodov 
o CK Neckerman - 1 schod  
o Reštaurácia a bar Verdikt - 2 schody  
o Caffe Divan - 1 schod Knihy - 1 schod 

 
     Pasáž je vyriešená bezbariérovo dá sa tam vozíkom prejsť a zastaviť na káve v reštaurácii 
Italiano. Prípadne ísť si vybaviť veci do Poštovej banky. 
Bolo vidieť že vchod do pasáže mal kedysi tiež aspoň 1 schod, ktorý bol vyriešený tak, že po 
ňom, neostala ani stopa. Reštauračné zariadenia nemajú bezbariérové WC. 
     Väčšina budov prešla rôznymi rekonštrukciami v nedávnom období, je zarážajúce, že 
všetky prešli kolaudačným konaním, a bolo im povolené prevádzkovať zariadenia aj keď 
nespĺňajú kritéria dostupnosti, bezbariérovosti a teda porušujú zákony. 
 
 
 
http://www.csz.sk/dokumenty/projekty/projekt1_8.pdf 
http://www.csz.sk/dokumenty/projekty/projekt1_13.pdf 
Podľa Projektu: „Bez barier, za rovnosť príležitostí a proti intolerancii“ 
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Realizátor projektu: Centrum samostatného života n.o.,  
                                 Tehelná 26, 831 03 Bratislava, 
                                  www.csz.sk. email: csz@csz.sk 
Autor:Ľudmila Gričová 
Foto: Katarína Brčáková 
Projekt realizovaný v roku 2007: 
/Výsledky a informácie z projektu uverejnené so súhlasom autora a s  uvedeným zdroja informácií/ 
 
     Nakoľko sú ciele a opatrenia tohto dokumentu formulované vo vzťahu k dlhodobej vízii do 
roku 2015, nepoužívame v tejto časti dokumentu pojem ľudia so zdravotným 
postihnutím, ale jeho ekvivalent ľudia so špecifickými potrebami, ktorý viac zodpovedá 
antidiskriminačným kritériam modernej odbornej termonológie.“ 
 
 
 

CIELE A OPATRENIA PRE CIE ĽOVÚ SKUPINU 
 

Osoby so špecifickými potrebami 
 
1. Cieľ  Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb, 

ambulantných sociálnych služieb a s nimi 
súvisiacich služieb 

Opatrenie 1.1 Vytvorenie kvalitného centra včasnej intervencie  
Opatrenie 1.2 Podpora servisných agentúra a poradenských centier pre potreby 

ľudí so špecifickými potrebami so zameraním na ich integráciu 
v komunite, podpora projektov  
• osobnej asistencie,  
• integrovaných vzdelávacích programov pre ľudí so 

špecifickými potrebami,  
• podporných a svojpomocných skupín rodičov a priateľov 

týchto ľudí,  
Opatrenie 1.3 Podpora existujúcich zariadení k otvoreniu sa  práci formou 

komunitných centier s možnosťami poskytovania krátkodobých 
služieb pre ľudí so špecifickými potrebami žijúcimi v komunite 
typu  
• aktivačno-rehabilitačných služieb 
• odľahčovacích, respitných služieb 

Opatrenie 1.4 Podpora využívania služby dištančného dohľadu  tzv. tiesňovej 
starostlivosti u ľudí so špecifickými potrebami 

Opatrenie 1.5 Zaistenie dostatočnej kapacity ambulantních služieb typu 
denných stacionárov pre ľudí so špecifickými potrebami 

Opatrenie 1.6 Podpora rozvoja prepravnej služby a tzv. „sociálneho taxíka“ , 
podpora  pružného fungovania a využívania zvýšením 
informovanosti v komunite  

Opatrenie 1.7 Podpora zapožičiavania kompenzačných a zdravotných pomôcok 
a zvýšenie informovanosti v komunite 

Opatrenie 1.8 Podpora zdravotníckych a sociálnych zariadení k zriadeniu 
sociálno – zdravotnej služby - Mobilná a rezidenciálna paliatívna 
starostlivosť, služby typu hospic  
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2. Cieľ Rozvoj a vznik moderných doplnkových služieb  
vo vzťahu k základným sociálno - zdravotným službám 

Opatrenie 2. 1 Sieťovanie /zabezpečenie efektívneho prepojenia/ jednotlivých 
typov sociálno – zdravotných služieb, podpora kontinuálnych 
služieb 

Opatrenie 2. 3 Podpora fyzickej debarierizácie komunikácií v centre, podpora 
debarierizácie úradných, kultúrnych, zdravotníckych budov 
v meste /odstraňovanie komunikačných a architektonických 
bariér/, podpora zvyšovania počtu bezbarierových spojov MHD, 
informačná debarierizácia /podpora sprievodcovských, 
predčítateľských a tlmočníckych služieb/ 

Opatrenie 2.4 Podpora informačných kampaní a iných aktivít zameraných na 
psychickú debarierizáciu spoločnosti 

Opatrenie 2.5 Podpora zvýšenia počtu rezervovaných parkovacích miest pre občanov 
so špecifickými potrebami v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Opatrenie 2.6 Iniciovanie na území BSK vypracovania projektu na vytvorenie 
funkčnej databázy evidencie kapacít existujúcich služieb 
a žiadateľov o jednotlivé typy služieb podľa žiadosti občana so 
špeciálnymi potrebami a jeho rodiny a podľa  posúdenia stupňa 
závislosti  a zdravotného stavu  

Opatrenie 2.7 Fungovanie skupiny komunitného plánovania služieb pre ľudí so 
zdravotným postihnutím  

Opatrenie 2.8 Podpora projektov a agentúr podporovaného zamestnávania 
pracujúcich v oblasti rekvalifikácií, pracovnej rehabilitácie, 
sebauplatnenia a zamestnávania ľudí so špecifickými potrebami, 
aktívne vyhľadávanie pracovných miest pre týchto občanov 

Opatrenie 2.9 Udržanie – rozvoj diétnej jedálne v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

Opatrenie 2.10 Podpora projektov zameraných na podporu adekvátneho bývania 
pre ľudí so špecifickými potrebami 
• zriadiť niekoľko mestkých sociálnych bytov 
• podpora subjektov k výstavbe, rekonštrukcii 

bezbariérových bytov  
3. Cieľ Reforma existujúcich a vznik nových  

rezidenčných služieb 
Opatrenie 3.1 Podporovať supervízne hodnotenia kvality existujúcich služieb 

nezávislou organizáciou, podpora týchto zariadení v 
implementácii opatrení z výstupov supervízie  

Opatrenie 3.2 Podpora existujúcich DSS v Transformácii na zariadenia 
komunitného typu so zameraním na sociálnu a pracovnú 
integráciu ich obyvateľov 

Opatrenie 3.3 Podpora zriaďovania nových typov služieb typu chránené 
bývanie  

Opatrenie 3.4 Podpora partnerstva s akreditovanými  treťosektorovými 
organizácií v oblasti poradenstva a vzdelávania  pre existujúce a 
novovznikajúce služby 
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Podrobne k jednotlivým cieľom a opatreniam : 
( Materiál Rady pre poradenstvo v sociálnej práci) 
 
1. Cieľ Zabezpečenie terénnych sociálnych 

služieb, ambulantných sociálnych služieb a s nimi 
súvisiacich služieb 

Stručný popis cieľa Súčasné trendy v poskytovaní sociálnych služieb presúvajú svoje 
ťažisko k terénnym službám, ktoré najvýraznejšie podporujú status 
občana so zdravotným postihnutím, v ktorom je subjektom služieb, 
umožňujú mu zotrvať v  prostredí podpory prirodzenej sociálnej 
siete rodiny čas, ktorý je najlepší pre jeho rozvoj. Zbavujú rodinu 
strachu z nezvládnutia starostlivosti o jej člena tým, že pre obdobia 
zvýšenej závislosti na pomoci vytvárajú systém širokého spektra 
služieb, zahŕňajúci respitné služby, osobnú asistenciu. Takýto typ 
služby nadobúda význam osobitne v obdobiach dekompenzácie 
zdravotného stavu, krátkodobej či dlhodobejšej krízovej situácie v 
rodine, prípadne pri potrebe paliatívnej starostlivosti. 

 
 
Opatrenie 1.1 Vytvorenie kvalitného centra včasnej intervencie  

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Včasná intervencia je služba terénneho alebo ambulantného typu, 
ktorá je poskytovaná dieťaťu so špecifickými potrebami a jeho 
rodine do 7 rokov dieťaťa, rovnako aj deťom a rodinám kde je 
vývoj dieťaťa ohrozený v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie 
rodiny. Služba rieši špecifické potreby rodiny a dieťaťa tak, aby im 
poskytla čo najvčasnejšiu a tým najúčinnejšiu maximálnu podporu 

Predpokladaný 
dopad 

Zmiernenie negatívnych sociálnych a zdravotných následkov pre 
dieťa aj rodinu, podpora všetkých stránok vývoja dieťaťa 
/kognitívna, psychosociálna, motorická, senzorická/, aktivizácia 
potenciálu rodiny k využívaniu všetkých prirodzených 
komunitných zdrojov podpory, odborné multidisciplinárne 
zdravotno – sociálno – špeciálno pedagogické poradenstvo, 
sprevádzanie mladých rodín v krízových situáciách, podpora 
integrácie dieťaťa a jeho rodiny, prevencia inštitucionálnej 
rezidenčnej starostlivosti. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Ako odborný poradca centrum včasnej intervencie pri DFNsP na 
Kramároch, centrum Harmony v Dúbravke 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Pre potreby detí so špecifickými potrebami a ich rodín zriadiť 
miestne centrum včasnej intervencie typu ambulantných služieb 
s doplnkovými terénnymi službami s komplexnými 
rehabilitačnými, špeciálno pedagogickými, psychologickými 
a sociálno poradenskými službami 

 
Opatrenie 1.2 Podpora servisných agentúra a poradenských centier pre 

potreby ľudí so špecifickými potrebami so zameraním na ich 
integráciu v komunite, podpora projektov  
• osobnej asistencie,  
• integrovaných vzdelávacích programov pre ľudí so 

špecifickými potrebami,  
• podporných a svojpomocných skupín rodičov 

a priateľov týchto ľudí,  
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Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

V mestskej časti sídli niekoľko organizácii neziskového sektora, 
ktoré poskytujú služby tohto typu na vysokej úrovni. Zo strany 
sociálneho oddelenia  Miestneho úradu mestskej časti je žiadúce  
rozvíjať aktívnu spoluprácu s týmito organizáciami. Tieto 
etablované organizácie majú vysoký odborný potenciál poskytovať  
• kvalitné sociálne poradenstvo a  
• doplnkové služby /vrátane pomoci pri písaní projektov pre 

novovznikajúce subjekty/,  
• vzdelávacie programy pre občanov so špecifickými 

potrebami a pre odborných pracovníkov novovznikajúcich 
služieb tohto typu.  

Do budúcnosti odporúčame uvažovať o zriadení lokálnej servisnej 
agentúry osobnej asistencie, predpokladáme , že dopyt po tejto 
službe rovnako ako v krajinách západnej Európy výrazne narastie 

Predpokladaný 
dopad 

Zmiernenie negatívnych dôsledkov zdravotného postihnutia, 
zlepšenie kvality života osôb so zdravotným postihnutím, ich 
aktivizácia a podpora ich sociálneho začlenenia, zvyšovanie 
informovanosti, proaktivity a samostatnosti osôb so špeciálnymi 
potrebami a ich rodín. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Odporúčame neziskové organizácie uvedené v zozname subjektov 
sídliacich v mestskej časti vrátane Rady pre poradenstvo 
v sociálnej práci 

 
 
Opatrenie 1.3 Podpora existujúcich zariadení k otvoreniu sa  práci formou 

komunitných centier s možnosťami poskytovania 
krátkodobých služieb pre ľudí so špecifickými potrebami 
žijúcimi v komunite typu  
• aktivačno-rehabilitačných služieb 
• odľahčovacích, respitných služieb 

 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Sociálne služby fungujúce formou komunitných služieb 
predstavujú z hľadiska trendov vo vývoji sociálnych služieb nový, 
efektívny a žiadaný typ služby. Niektoré z bratislavských zariadení 
sociálnych služieb sa otvárajú poskytovaniu služieb nie len pre 
svojich klientov ale aj širokého spektra doplnkových služieb pre 
občanov komunity, v ktorej je ich pôsobisko, takto ich môžu 
využívať aj občania iných ako primárne cieľových skupín s veľmi 
širokou škálou zdravotných obmedzení. Zo strany sociálneho 
oddelenia Miestneho úradu mestskej časti  a príp. Seniorcentra 
Staré Mesto by bola vítaná iniciatíva k podpore takéhoto 
fungovania v mestskej časti existujúceho DSS rezidenčného typu 
(komunitné partnerstvá).  

Predpokladaný 
dopad 

Služby komunitného typu predstavujú formu služieb, ktorá 
predstavuje pre občana so špecifickými potrebami najadresnejšiu 
podporu, ktorá ho v maximálnej miere aktivizuje a podporuje. 
Dostupnosťou služieb občan so špecifickými potrebami 
nevynakladá zbytočné náklady a neprekonáva nadbytočné bariéry.  

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Odporúčame RPSP a iné neziskové subjekty ako odborných 
konzultantov , DSS Javorinská a ďalší partneri... 
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Opatrenie 1.4 Podpora využívania služby dištančného dohľadu  tzv. tiesňovej 

starostlivosti u ľudí so špecifickými potrebami 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Služba typu dištančného dohľadu bola podrobnejšie rozpracovaná 
v časti seniori, na tomto mieste uvádzame, že v zahraničí sú 
dlhoročné výborné skúsenosti s rozšírením služby tohto typu aj pre 
občanov /deti aj dospelých/ so špeciálnymi potrebami. U nás sa 
tento typ služieb pre ľudí so špecifickými potrebami zatiaľ málo 
využíva, nezisková organizácia2, ktorá prevádzkuje tento typ 
služieb má kapacitu pre rozšírenie služieb aj pre túto skupinu 
občanov. Občan s postihnutím, ktorý využíva výhody tejto služby 
by mal dostávať v prípade, že nie je zamestnaný, prípadne sa 
nemôže inak podieľať na živote komunity aj doplnkové služby 
typu denných aktivačných služieb, zabraňujúce sociálnej izolácii.  

Predpokladaný 
dopad 

Rodina, ktorej člen má zavedenú túto podpornú službu, ktorá mu 
umožňuje zotrvať v domácom prostredí, má podporu v čase, keď 
rodina nemá časové možnosti poskytovať svojmu rodinnému 
príslušníkovi permanentný dohľad. 

 
 
 
Opatrenie 1.5 Zaistenie dostatočnej kapacity ambulantních služieb typu 

denných stacionárov pre ľudí so špecifickými potrebami 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Na území mestskej časti chýbajú kapacity typu ambulantných 
služieb pre občanov so špeciálnymi potrebami. Centrum takéhoto 
zamerania by disponovalo komplexnými službami sociálnej 
rehabilitácie, poskytovalo reedukačné programy, tak aby rozvíjalo 
schopnosti a zručnosti a zmysluplné naplnenie života týchto 
občanov.  

Predpokladaný 
dopad 

Rozvoj sebarealizácie, sebauplatnenia, zmiernenie negatívnych 
následkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia. Účasť na 
aktivačných programoch posilňuje vôľové vlastnosti a vytvára 
predpoklady pre pracovnú rehabilitáciu a zvyšovanie 
zamestnateľnosti. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Odporúčame RPSP, zahraničné inšpirácie s prevádzkovaním tohto 
typu služieb,  inovácie a komunitné partnerstvá 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Zriadenie najmenej jedného denného centra pre občanov so 
špecifickými potrebami komunitného typu na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, podľa údajov českého Socioklubu sa 
predpokladá, že ročne by občania so špecifickými potrebami pri 
dostatočnej ponuke služieb takýchto centier dokázali využiť okolo 
3 000 jednotlivých služieb.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 adresa na Phonae vitae- volanie života n.o.,KONVALINKA je uverejnená v časti „Seniori“ 
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Opatrenie 1.6 Podpora rozvoja prepravnej služby a tzv.“sociálneho taxíka“, 
podpora  pružného fungovania a  využívania zvýšením 
informovanosti  v komunite 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Tento typ služby bol podrobne rozpracovaný v časti seniori.  

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Najaktuálnejšími informáciami o tejto skupine služieb disponuje 
Unia muskulárnych dystrofikov www.omdvsr.sk, táto organizácia 
okrem toho priebežne aktualizuje adresár sociálnych taxíkov a 
rôznych typov taxi služieb pre vozíčkarov. 
 

 
 
Opatrenie 1.7 Podpora zapožičiavania kompenzačných a zdravotných 

pomôcok a zvýšenie informovanosti v komunite 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Jediným subjektom, ktorý zapožičiava kompenzačné a zdravotné 
pomôcky v Bratislave je Evanjelická diakónia, RPSP má dobré 
skúsenosti s možnosťou dohodnúť takúto službu aj s DSS 
Mokrohájska. Občania so špecifickými potrebami sa pri náhlom 
vzniku zdravotného obmedzenia, prípadne pri náhlej 
dekompenzácii zdravotného stavu môžu ocitnúť v situácii keď 
potrebujú pomôcku, ktorá im ešte z časových dôvodov nebola 
pridelená, v takto prípade je možné sa so žiadosťou na krátkodobé, 
v prípade niektorých pomôcok na dlhodobejšie zapožičanie obrátiť 
na uvádzanú n.o. Je potrebné, aby mestská časť podporovala 
a aktívne vyhľadávala vznik takýchto ďaľších iniciatív, rovnako je 
nízka informovanosť o možnosti tejto služby.  

Predpokladaný 
dopad 

Zabránenie sociálnej exklúzie a podpora rodiny v udržaní občana 
so špeciálnymi potrebami v domácom prostredí napriek pohybovej 
a sebaobslužnej dekompenzácií, kontakt s komunitou.  

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Odporúčame Evanjelickú diakóniu, SKCH, AGC Betánia 

 
 
Opatrenie 1.8 Podpora zdravotníckych a sociálnych zariadení k zriadeniu 

sociálno – zdravotnej služby - Mobilná a rezidenciálna 
paliatívna starostlivosť, služby typu hospic  

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Podľa našich prieskumov sa zvyšuje počet občanov, ktorí potrebujú 
paliatívnu starostlivosť a mohli by ju pri dostatočnej podpore 
dostávať aj v domácom prostredí, v spolupráci s nemocnicami na 
území mestskej časti by bolo vhodné  iniciovať úvahy o zriadení 
takejto terénnej služby /služba typu detského hospicu Plamienok/, 
táto služba by poskytovala podporu rodine, ktorá je pripravené po 
sociálnej stránke postarať sa o svojho člena, potrebuje však 
podporné zdravotné poradenstvo a servis ako aj sociálno-
psychologické poradenstvo a psychoaktivačné, resp. duchovné 
doprevádzanie. Tento typ služieb by bol určený pre občanov 
v terminálnom štádiu rôznych ochorení /nie len pre onkologických 
pacientov/.  
Okrem skupiny občanov, ktorá má napriek závažnému ochoreniu 
silnú podporu rodinného prostredia bolo v našej analýze zistené, že 
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všetky nemocnice riešia početné prípady občanov so závažným 
ochorením, ktorí sa nemajú po prepustení z nemocnice kde v rátiť, 
v novozriadenom útulku svätej Lujzy /vznikol z časti De Paul/  je 
v súčastnosti umiestnených 30 ľudí v tejto situácií.  

Predpokladaný 
dopad 

Občan v terminálnom štádiu ochorenia môže žiť vo svojom 
najprirodzenejšom prostredí, ktoré je mu schopné pri odborných 
servisných službách poskytnúť najlepšiu a najkomplexnejšiu 
starostlivosť. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Odporúčame Plamienok, n.o, prevádzkovatelia rezidenčných 
hospicov v SR 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Zriadenie centra mobilnej a rezidenčnej paliatívnej starostlivosti 

 
 
 

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 ľudí so špecifickými potrebami, 
zabezpečenie informovanosti o týchto službách, vytvorenie 
elektronického katalógu a databázy evidencie, fyzickú, informačnú 
a psychickú debarierizáciu a ďalšie uvádzané služby. 

 
 
Opatrenie 2. 1 Sieťovanie /zabezpečenie efektívneho prepojenia/ jednotlivých 

typov sociálno – zdravotných služieb, podpora kontinuálnych 
služieb  
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Toto opatrenie je podrobnejšie uvádzané v časti seniori, je potrebné 
rozšíriť ho aj na služby pre ľudí so zdravotným postihnutím /so 
špecifickými potrebami 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Všetky organizácie pôsobiace v mestkej časti , BSK, Magistrát 
hl.m.SR Bratislavy, sociálne oddelenie Miestneho úradu mestskej 
časti ako koordinátor a garant 

 
 
Opatrenie 2.2 Vydanie a priebežná aktualizácia katalógu poskytovateľov 

sociálnych služieb /on line, aj vo forme brožúry/ 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Toto opatrenie je podrobnejšie uvádzané v časti seniori, je potrebné 
rozšíriť ho aj na služby pre ľudí so zdravotným postihnutím /so 
špecifickými potrebami 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Všetky organizácie pôsobiace v mestkej časti , BSK, Magistrát 
hl.m.SR Bratislavy, sociálne oddelenie Miestneho úradu mestskej 
časti  ako koordinátor a garant 
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Opatrenie 2. 3 Podpora fyzickej debarierizácie komunikácií v centre, podpora 
debarierizácie úradných, kultúrnych, zdravotníckych budov 
v meste /odstraňovanie komunikačných a architektonických 
bariér/, podpora zvyšovania počtu bezbarierových spojov 
MHD, informa čná debarierizácia /podpora sprievodcovských, 
predčítateľských a tlmočníckych služieb/ 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

V dokumente uvádzame čiastkový prieskum realizovaný Centrom 
samostatného života, sme informovaní od AOZPO, že sa na nich 
nakontaktovali dobrovoľníci, ktorí uvažujú o realizácii 
podrobnejšieho prieskumu v tejto oblasti, podľa interných 
informácii AOZPO sú komunikácie a budovy pre občanov 
s rôznymi typmi motorických problémov vysoko bariérové. Ide 
o oblasť historického centra, kde sú niektoré komunikácie 
dláždené, tieto sú prakticky neprejazdné pre vozíčkarov bez 
asistencie, tieto typy komunikácii /v mnohých častiach 
historického centra, pešej zóny/ by mali podľa európskych 
stavebných noriem mať ľahko prejazdný pruh.  
Potreba rozšírenia opatrení informačnej debarierizácie na úradoch, 
verejných inštitúciach, knižniciach, vysokých školách, 
v zdravotníckych zariadeniach, okrem debarierizácie vo vzťahu 
k občanom s rôznymi typmi zmyslových postihnutí sem 
zaraďujeme aj vybavenie spomínaných inštitúcii ľahko čitateľnými 
textami, prípadne doplnenie označení piktogramami pre 
zabezpečenie orientácie občanov s mentálnym postihnutím. 
Počet bezbariérových spojov v meste je minimálny. Bolo by 
potrebné iniciovať dopravný podnik k zaraďovaniu bezbarierových 
dopravných prostriedkov v určitých časových intervaloch do 
všetkých liniek MHD  
/v Brne sú zaraďované do všetkých liniek MHD bezbariérové 
vozne v časových intervaloch 1 hodina, cestujúci so zníženou 
mobilitou si ich môžu nájsť špeciálne označené v grafikone 
a naplánovať si cestovanie tak, aby mohli použiť tento spoj. Tieto 
spoje  sú veľmi využívané nielen občanmi so zníženou mobilitou 
ale aj seniormi a mamičkami s kočíkom./ 

Predpokladaný 
dopad 

Osoby so zníženou mobilitou a osoby imobilné majú možnosť žiť 
v prirodzenom prostredí a môžu sa podľa svojich individuálnych 
potrieb dopravovať MHD nazávisle od iných osôb /sprievodca/, 
aktivácia týchto osôb a ich sociálna inklúzia, eliminácia ich 
sociálneho vylúčenia, kontakt s komunitou.  

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

DPMB, Magistrát hl.m.SR Bratislavy, oddelenie územného rozvoja 
a plánovania, Stavebný úrad mestskej časti 

 
 
Opatrenie 2.4 Podpora informačných kampaní a iných aktivít zameraných na 

psychickú debarierizáciu spoločnosti 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Osvetová činnosť a informačné zdroje sú v súčasnej dobe 
informatizácie významným prostriedkom efektívnej a komplexnej 
opory pre osoby so špeciálnymi potrebami a predovšetkým 
predstavujú primárnu prevenciu sociálnej exklúzie. Je potrebné 
využiť všetky dostupné média – web stránka MÚ /s linkami na 
organizácie podporujúce inklúziu, s príkladmi dobrej praxe 
v inklúzii.../, využitie miestnej, mestskej  a regionálnej tlače a TV . 
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Predpokladaný 
dopad 

Zmena myslenia spoločnosti vo vzťahu k prirodzenej inklúzii 
občanov so špecifickými potrebami je predpokladom začlenenia detí 
so špeciálnymi potrebami do bežných škôlok, následného 
inkluzívneho vzdelávania v bežných školách, začlenenia detí do 
širokého spektra záujmových a voľnočasových aktivít, predpoklad 
otvorenosti potencionálnych zamestnávateľov z najrôznejších 
rezortov k zamestnávaniu ľudí so špeciálnymi potrebami 
(podporované zamestnávanie).  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame n.o  uvedené v zozname  

 
 
Opatrenie 2.5 Podpora zvýšenia počtu rezervovaných parkovacích miest pre 

občanov so špecifickými potrebami v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Po konzultácii s našim partnerom AOZPO, ktorý monitoruje situáciu 
v tejto oblasti sme si potvrdili, že počet parkovacích miest v mestskej 
časti je výrazne nedostatočný. Na mnohých exponovaných miestach 
– sú parkovacie miesta obsadené už pred 7.hod ráno, nie je vytvorený 
dostatok parkovacích miest predovšetkým s ohľadom na turistov 
seniorov /s preukazom ZP/ z blízkeho Rakúska, je potrebné zvýšiť 
počet týchto miest aj v bezprostrednom okolí pešej zóny, ktorá sa 
inak stáva pre občana s obmedzenou mobilitou, prípadne imobilného, 
neprístupná. Potreba minimalizovať zneužívanie týchto parkovacích 
miest /nesmie ich používať auto so značkou ZP bez toho, že by sa 
v ňom občan so ZP viezol/.  

Predpokladaný 
dopad 

Dostupnosť historického, pamiatkového a kultúrneho centra a úradov 
zabraňuje v sociálnej inklúzii občanov so špecifickými potrebami.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame AOZPO ako odborný konzultant 

 
 
Opatrenie 2.6 Iniciovanie na území BSK vypracovania projektu na vytvorenie 

funkčnej databázy evidencie kapacít existujúcich služieb 
a žiadateľov o jednotlivé typy služieb podľa žiadosti občana so 
špeciálnymi potrebami a jeho rodiny a podľa  posúdenia stupňa 
závislosti  a zdravotného stavu  

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Toto opatrenie bolo podrobne opísané v oblasti seniori, je potrebné 
v rovnakom rozsahu zabezpečiť funkčnú databázu služieb 
a čakateľov aj pre ľudí so špeciálnymi potrebami. 

 
 
Opatrenie 2.7 Fungovanie skupiny komunitného plánovania služieb pre ľudí so 

zdravotným postihnutím  
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Pri tvorbe tohto plánu sme sa individuálne stretli s najrôznejšími 
subjektami poskytujúcimi služby na území mestskej časti aj mimo 
nej, s mnohými máme dlhodobú spoluprácu, je veľmi pozitívne 
prijímaná iniciatíva mestskej časti zostaviť komunitný plán pre 
potreby občanov. Je potrebné tieto subjekty v ďalšom období 
priebežne, aspoň raz za pol roka sociálnym oddelením MÚ mestskej 
časti kontaktovať a pozývať na spoločné stretnutia, na ktorých bude 
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mestská časť informovať o opatreniach, ktoré sa podarilo v rámci 
komunitného plánu realizovať, o svojich zámeroch v ďalšom 
napĺňaní komunitného plánu a jednotlivé subjekty budú informovať 
o potrebách odberateľov ich služieb, o potrebách komunity, 
o projektoch, ktoré sa im podarilo realizovať, o potrebách oblastí 
podpory pre ich organizáciu, za dôležitého člena takýchto stretnutí 
možno považovať aj samotných odberateľov služieb, účasť ich 
zástupcov na týchto stretnutiach je veľmi prospešná. 

Predpokladaný 
dopad 

Iba systém dlhodobého komunitného plánovania môže prispieť 
k vytvoreniu siete kvalitných služieb pre občanov so špecifickými 
potrebami na území mestskej časti.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame subjekty uvedené v zozname,  odberatelia služieb 

 
Opatrenie 2.8 Podpora projektov a agentúr podporovaného zamestnávania 

pracujúcich v oblasti rekvalifikácií, pracovnej rehabilitácie, 
sebauplatnenia a zamestnávania ľudí so špecifickými potrebami, 
aktívne vyhľadávanie pracovných miest pre týchto občanov 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Podporované zamestnávanie je komplex služieb, ktorého cieľom je 
umožniť ľuďom so špecifickými potrebami v produktívnom veku 
využívať služby zamestnanosti, v prípade, že majú problém miesto  
získať alebo  si ho udržať na voľnom trhu práce. Malo by ísť 
o časovo obmedzenú ale dlhodobo poskytovanú službu metódou 
individuálneho plánovania. Sociálne oddelenie MÚ mestskej časti by 
malo iniciovať prepojenie svojich služieb, služieb ÚPSVaR a služieb 
regionálnej agentúry podporovaného zamestnávania.  
Niektorí z občanov využívajúci túto službu si pri určitom stupni 
počiatočnej alebo dlhodobejšej podpory budú schopní udržať miesto 
na voľnom trhu práce. 
Niektorí budú potrebovať usmernenie a prípravu na chránené 
pracovné miesto, alebo zahájenie práce v niektorej z mála 
chránených dielní. Mestská časť by mala podporovať formou 
poskytovania dlhodobých symbolických prenájmov iniciatívy n.o, 
ktoré otvárajú možnosti zamestnania najťažšie zamestnateľných 
občanov so špecifickými potrebami v chránených dieľňach. Na 
území mestskej časti nie je žiadna chránená dieľňa, viaceré subjekty 
by mali kapacitu zriadiť takýto typ služieb pri spomínanej podpore 
mestskej časti, prípadne mesta.  

Predpokladaný 
dopad 

Podpora zamestnateľnosti ľudí so špecifickými potrebami, vytváranie 
nových pracovných príležitostí, kultivácia zamestnateľského sektora 
informovaním o príkladoch dobrej praxe /uverejňovanie v miestnej, 
mestskej, regionálnej tlači, na web stránke Miestneho úradu/, 
aktivácia pracovného potenciálu osoby so špeciálnymi potrebami, 
zvýšenie samostatnosti, zníženie sociálnej a ekonomickej závislosti, 
možnosť sociálnej integrácie, sebauplatnenie, kontakt so 
spoločenským prostredím a komunitou.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame Agentúru podporovaného zamestnávania sídliacu na 
území mestskej časti a ďalšie n.o. so zameraním činnosti na 
podporované zamestnávanie 
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Opatrenie 2.9 Udržanie diétnej jedálne v mestskej časti 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Na území mestskej časti fungovala  do konca roka 2008 diétna 
jedáleň, ktorú využíva veľké množstvo dôchodcov a ľudí s rôznymi 
ochoreniami a následnými diétnymi obmedzeniami. Patrí k dobrej 
tradícii veľkých miest, že majú takýto typ jedálne, ktorý v prípade, že 
spľňal náležitú úroveň, navštevujú aj niektorí turisti /predovšetkým 
seniori/. Možnosť diétneho stravovania považujeme za základnú 
službu pre túto skupinu prijímateľov. Je pravdepodobné, že od 
januára 2009 nebude táto služba dostupná ak mestská časť alebo 
mesto neponúkne terajším prevádkovateľom možnosť iného 
prenájmu, prípadne neinicuje  nájdenie iného prevádzkovateľa. 
Odporúčame urobiť potrebné kroky na zabezpečenie a 
odbarierizovanie tejto služby v mestskej časti.  

Predpokladaný 
dopad 

Občania s diétnym obmedzením budú mať možnosť stravovať sa na 
území mestskej časti. 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame Jedáleň Diétka, nemocnice pôsobiace v mestskej časti 

 
 
Opatrenie 2.10 Podpora projektov zameraných na podporu adekvátneho 

bývania pre ľudí so špecifickými potrebami 
• zriadiť niekoľko mestkých sociálnych bytov 
• podpora subjektov k výstavbe, rekonštrukcii 

bezbariérových bytov  
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Podľa našich skúseností aj podľa skúseností spolupracujúcich 
organizácií sa pri súčasnom zvyšovaní cien  medzi občanmi so 
špecifickými potrebami zvyšuje počet tých, ktorí potrebujú bývanie 
typu „sociálny byt“ a „podporované bývanie“, pri súčasných cenách 
bytov a prenájmov si pri nízkych dôchodkoch nemôžu našetriť na iný 
typ bývania. Odporúčame, aby mesto disponovalo aspoň 10 – timi  
takýmito bytmi, z ktorých  časť by bola využívaná ako sociálne byty 
na krízovú intervenciu pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa 
aktuálne ocitli na ulici /títo občania by mali zostavený individuálny 
program na pol roka, počas ktorého by si museli nájsť iné bývanie, 
zamestnanie/. 

Predpokladaný 
dopad 

Dôstojné bývanie pre ľudí so špecifickými potrebami s veľmi nízkym 
príjmom, predovšetkým pre rodiny kde sú obidvaja rodičia ZP.  

 
 

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, prípadne, tých, 
ktorých rodinné pomery neumožňujú, aby terénne služby plne 
uspokojili potreby prijímateľa. 
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Opatrenie 3.1 Podporovať supervízne hodnotenia kvality existujúcich služieb 
nezávislou organizáciou, podpora týchto zariadení  
v implementácii opatrení z výstupov supervízie  

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. pozn.RPSP 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame akreditované treťosektorové organizácie venujúce sa 
hodnoteniu kvality sociálnych služieb 

Návrh vzniku 
nových služieb 

Supervízia rezidenčných zariadení v sledovanej mestskej časti 
s akcentom na monitoring kvality služieb 

 
 
 
Opatrenie 3.2 Podpora existujúcich DSS v Transformácii na zariadenia 

komunitného typu so zameraním na sociálnu a pracovnú 
integráciu ich obyvateľov 
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Podporiť existujúci DSS pre dospelých s mentálnym postihnutím 
v Transformácii na centrum komunitných služieb so širokou ponukou 
služieb nielen pre vlastných klientov ale aj pre občanov 
s najrôznejšími typmi špecifických potrieb v lokalite mestskej časti,  
ponuku nových služieb pre klientov zariadenia orientovať na 
sociálnu a pracovnú integráciu s perspektívou ich pracovného 
začlenenia a prípravy na bývanie v zariadeniach typu chráneného 
bývania. 

Predpokladaný 
dopad 

Občania mestskej časti so špecifickými potrebami poberajúci 
rezidenčné služby sa zapoja do komunity, budú pripravení žiť 
nezávislejším typom života, budú pripravení na zapojenie sa do 
podporovaného zamestnávania. Zamestnanie predstavuje pre 
dospelých ľudí s mentálnym postihnutím najviac motivujúcu, 
rozvíjajúcu a napĺňajúcu činnosť. Občania so špecifickými potrebami 
s inými typmi postihnutia budú môcť poberať niektoré typy služieb 
/rehabilitačné, arteterapia, psychológ/ priamo v lokalite mestskej 
časti. 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame DSS Javorinská 
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Opatrenie 3.3 Podpora zriaďovania nových typov služieb typu chránené 
bývanie  
 

Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Chránené bývanie predstavuje typ služby, ktorý poskytuje občanovi 
s mentálnym postihnutím alebo s ťažkým telesným postihnutím s 
 potrebou trvalej asistencie jednu z najmodernejších služieb, ktoré 
mu umožňujú žiť čo možno najsamostatnejším životom. Na území 
mestskej časti nie je takýto typ služieb. Existujú subjekty, ktoré majú 
odbornú pripravenosť a personálne kapacity zriadiť takúto formu 
služieb, podpora, ktorú od mestskej časti potrebujú je symbolický 
prenájom vhodných priestorov. 

Predpokladaný 
dopad 

Občan so špecifickými potrebami má možnosť v dospelom veku žiť 
nezávisle od svojej rodiny a dostávať všetky podporné služby 
a pritom čo najviac uplatňovať svoju sebestačnosť a autonómiu. 
Nezávislejší spôsob života pre ľudí s ťažkým postihnutím poskytuje 
už iba bývanie vo vlastnom byte s vlastným manažovaním služieb 
osobnej asistencie.  

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame RPSP ako sprostredkovateľa  kontaktov na vhodných 
prevádzkovateľov takýchto služieb 

 
 
 
Opatrenie 3.4 Využitie treťosektorových organizácií ako odborného garanta 

a vzdelávateľa  pre existujúce a novovznikajúce služby 
Popis východiska 
opatrenia, 
charakteristika 
opatrenia 

Na území mestskej časti pôsobia viaceré treťosektorové organizácie, 
mnohé sú strešnými organzáciami sietí organizácií s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Navrhujeme nadviazať spoluprácu a pravidelné 
stretávanie sa sociálneho oddelenia MÚ mestskej časti s fórom týchto 
organizácií a kontrahovanie týchto organizácii ako odborného 
garanta prípadne vzdelávateľa pri zavádzaní nových typov služieb, 
prípadne transformácii existujúcich služieb. 

Predpokladaní 
partneri na 
zaistenie služieb 

Odporúčame neziskové organizácie uvedené v zozname 

 
 
Vysvetlivky: 
RPSP – Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 
mestská časť – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
MÚ – Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
n.o. – nezisková organizácia 
DSS – domov sociálnych služieb 
ZP – zdravotne postihnutý (postihnutie) 
BSK – Bratislavský samosprávny kraj 
AOZPO – Asociálcia organizácií pre zdravotne postihnutých občanov 
AGC – Akjtivačno-geriatrické centrum 
SKCH – Slovenská katolícka charita 
DPMB – Dopravný podnik mesta Bratislavy 
 
 
 
 
 
 
 


