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Úvod 

 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

(ďalej len „komunitný plán“) predstavuje krátkodobý programový dokument v oblasti 

rozvoja sociálnych a s nimi priamo súvisiacich podporných služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Komunitný  plán ako nástroj rozvojových 

procesov sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 

časť“), stanovuje priority, ciele a opatrenia na zabezpečenie jej rozvoja. Komunitný 

plán vychádza z analýzy stavu existujúcich služieb a ich poskytovateľov na území 

mestskej časti, z potrieb obyvateľov mestskej časti – prijímateľov služieb 

a z kompetencií a finančných možností mestskej časti. Komunitný plán je 

konkretizovaný na miestne pomery v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 

v celom rozsahu pre verejnosť dostupný na webovej stráne www.staremesto.sk 

v časti Sociálne služby a zdravotníctvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.staremesto.sk/
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1 Teoretická časť 

 

 Na základe zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), obec 

vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom 

obvode. 

 Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe 

národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a 

potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom 

obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, 

finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich 

zabezpečenie. 

 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb 

obsahuje najmä: 

a) analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce 

alebo vyššieho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického 

vybavenia sociálnych služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov 

poskytovateľa sociálnej služby, 

b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v 

územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku na rozvoj sociálnych 

služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb a cieľových skupín, 

c) analýzu sociologických údajov a demografických údajov v územnom obvode 

obce alebo vyššieho územného celku, 

d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce 

alebo vyššieho územného celku, 

e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 

rozvoja sociálnych služieb vrátane určenia personálnych podmienok, 

finančných podmienok, prevádzkových podmienok a organizačných 

podmienok na ich realizáciu, 

f) spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo 

koncepcie rozvoja sociálnych služieb. 
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1.1 Výklad pojmov 

 

 Výraz komunitný plán vznikol spojením slov komunita a plánovanie.  

 

 Komunita je tvorená ľuďmi, ktorí žijú na jednom mieste, majú medzi sebou 

rôzne sociálne väzby a sú viazaní nielen k sebe navzájom, ale k miestu, kde žijú.  

 

 Plánovanie označuje proces, v rámci ktorého sa komunita chce dostať zo 

súčasnej situácie do budúcnosti, ktorá by lepšie vyhovovala občanom/členom 

komunity.  

 

 Komunitné plánovanie je plánovanie budúcnosti s účasťou a zainteresovaním 

komunity. Záujmy a potreby občanov danej komunity sa môžu líšiť. Ľudia môžu o 

svojich potrebách a záujmoch diskutovať, informovať sa o možných zdrojoch ich 

naplnenia a spoločne hľadať kompromisné riešenia, ktoré by čiastočne vyhovovali 

všetkým. Komunitné plánovanie umožňuje spracovávať rozvojové programy 

verejného života a výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Komunitné 

plánovanie sociálnych služieb je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne 

služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám občanov. Predstavuje 

otvorený aktívny proces zisťovania potrieb, zdrojov a hľadanie najlepšieho riešenia v 

oblasti sociálnych služieb.  

 

Ciele komunitného plánovania sociálnych služieb:  

 rozvoj a skvalitňovanie sociálnych služieb,  

 posilňovanie sociálnej súdržnosti obyvateľov mestskej časti, 

 prevencia sociálneho vylúčenia a izolácie ohrozených jednotlivcov a skupín, 

 inklúzia a komunitná rehabilitácia okrajových a rizikových skupín. 

 

Účastníci procesu komunitného plánovania:  

 zadávatelia sociálnych služieb a poskytovatelia sociálnych služieb,  

 prijímatelia/užívatelia sociálnych služieb. 
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 V záujme naplnenia spoločnej predstavy o budúcnosti sociálnych služieb v 

danej komunite sa stretávajú a spoločne plánujú jednotliví aktéri – objednávatelia 

služieb, poskytovatelia služieb a príjemcovia služieb (klienti). Všetky tri strany majú v 

procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti rozhodovanie a 

finálnej podoby komunitného plánu. 

 

 Obec vypracúva komunitný plán a vyšší územný celok koncepciu rozvoja 

sociálnych služieb. Komunitný plán ako prostriedok a predpoklad komunitného 

plánovania podporuje rozvoj partnerstiev so zúčastnenými subjektmi a obyvateľmi 

mestskej časti. Komunitný plán je výsledkom vyjednávania medzi všetkými 

účastníkmi procesu komunitného plánovania. Je realizovaný v rámci širokého 

partnerstva v komunite, zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám. Komunitný 

plán stanoví ciele a priority rozvoja sociálnych služieb. Mapuje všetky verejné, 

súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu 

vytýčených cieľov. Komunitný plán obsahuje systém sledovania a hodnotenia 

postupov a priebežného informovania verejnosti.  

 

 Komunitná práca v oblasti poskytovania sociálnych služieb je podpora aktivít 

členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci 

miestneho spoločenstva, najmä rozvojom sociálnych služieb.  

 

 Komunitná rehabilitácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb je 

koordinácia činnosti subjektov, ktorými sú najmä rodina, obec, vzdelávacie inštitúcie, 

poskytovatelia služieb zamestnanosti, poskytovatelia sociálnych služieb a 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Jej cieľom je obnova alebo rozvoj fyzických, 

mentálnych a pracovných schopností osôb v nepriaznivej sociálnej situácii a podpora 

ich začlenenia do spoločnosti. Na účel vykonávania komunitnej rehabilitácie sa môžu 

zriaďovať komunitné centrá.  
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 SWOT je analýza vnútorných silných a slabých stránok podniku, organizácie, 

produktu a pod. v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami na predmetnom 

trhu. 

 Silné stránky (Strenghts) – interné  (vnútorné atribúty) vlastnosti organizácie, 

ktoré jej môžu napomôcť k dosiahnutiu cieľa 

 Slabé stránky (Weaknesses) - interné (vnútorné atribúty) vlastnosti 

organizácie, ktoré sťažujú dosiahnutie cieľa 

 Príležitosti (Opportunities) – externé podmienky, ktoré môžu dopomôcť 

organizácii k dosiahnutiu cieľa 

 Ohrozenia (Threats) – externé podmienky, ktoré môžu sťažiť organizácii 

dosiahnutie cieľa. 
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1.2 Vymedzenie cieľa 

 Kvalitu sociálneho prostredia alebo klímy mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto je potrebné vidieť z nasledovných pohľadov: 

 

 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 nedostatkových, najmä terénnych a podporných služieb, 

o existujúce sociálne služby v pôsobnosti mestskej časti je potrebné 

vnímať v súvislosti s existujúcimi službami v pôsobnosti Hlavného 

mesta SR Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja a v 

pôsobnosti neverejných poskytovateľov služieb. 

 

 dostupnosť služieb 

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 finančná dostupnosť je garantovaná súčasným právnym systémom pri 

uplatnení princípu subsidiarity a solidarity a možnosťami sociálnej 

politiky mestskej časti; služby poskytované verejnými poskytovateľmi sú 

spravidla cenovo najdostupnejšie, služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi občan hradí z vlastného príjmu, s účasťou rodiny, alebo 

tzv. „domovskej“ obce, 

o architektonická dostupnosť je synonymom bezbariérového prostredia 

zariadení sociálnych služieb, 

o „nízkoprahovosť“ predstavuje poskytnutie možnosti využívať službu 

včasne po vzniku potreby danej služby, bez byrokratických a 

kompetenčných bariér. 
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 nadväznosť služieb 

o jej predpokladom je široké spektrum služieb, ktoré predstavujú určité 

stupne alebo fázy služieb /terénne služby, ambulantné služby – služby 

denných stacionárov, respitné alebo odľahčovacie služby, krátkodobé 

rezidenčné – pobytové služby až po zariadenia pre seniorov,  

o vzájomná previazanosť služieb. 

 

 informovanosť; alebo verejné povedomie občanov o možnostiach sociálnej 

pomoci 

o môže byť realizovaná formou dostupného sociálneho poradenstva, 

medializáciou, príp. formou informačných brožúr a pod.. 

 

 kvalita výkonu služieb (z pohľadu predpísanej štátnej kontroly, profesionality, 

materiálno-technického vybavenia) 

o je potrebné zaviesť štandardy kvality nadväzne na platnú legislatívu, 

ktoré umožnia objektivizovať postupy a metódy poskytovania 

sociálnych služieb, k tomu zaviesť vhodné spôsoby monitorovania, 

supervízie a spätnej väzby, 

o nároky na prostredie a materiálno-technické vybavenie. 

 

 ekonomická efektívnosť služieb 

o predstavuje primerané vyváženie ekonomickej dostupnosti a kvality 

služieb. 

 

1.3 Vymedzenie prístupov k analýze 

 V súvislosti s aktuálnymi demografickými, ekonomickými údajmi, spoločensko-

politickými podmienkami a najnovšími vývojovými trendmi v oblasti poskytovania 

sociálnych služieb pri koncipovaní komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb 

zohľadňujeme nasledovné skutočnosti: 

 

1. S prihliadnutím na pokračujúcu reformu verejnej správy – deinštitucionalizáciu, 

normalizáciu a transformáciu sociálnych služieb je potrebné, aby sa ťažisko 

služieb presunulo bližšie k občanovi a k prirodzenému spôsobu života 
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t.j. k terénnym službám. Dôraz je kladený na rozvoj starostlivosti o občanov 

v ich vlastných domácnostiach, osobitne u seniorov a občanov so zdravotným 

postihnutím. 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 klienti výrazne 

preferujú tento typ služieb. 

 

2. 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/neverejnými poskytovateľmi) v oblasti sociálneho 

poradenstva, prevencie, krízovej intervencie, terénnych a podporných služieb 

a v oblasti služieb denných komunitných centier. 

 

3. V trendoch 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. 

 

4. Pri analýze demografických údajov pracujeme v tomto materiáli so 

štatistickými údajmi uverejnenými Štatistickým úradom Slovenskej republiky 

(ďalej ŠÚ SR)  a prognostickými údajmi uverejnenými Infostatom, údajmi o 

počte obyvateľov z evidencie obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa. 
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2 SWOT analýza sociálnych služieb 

 

 V tejto časti uvádzame SWOT analýzu sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto zohľadňujúcu faktory spoločné pre všetky cieľové skupiny 

 

analýza vnútorných faktorov - silné / slabé stránky  

analýza vonkajších faktorov - príležitosti / ohrozenia-riziká 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 nastavenie vedenia MČ na podporu a 
rozvoj sociálnych služieb a koncepčný 
prístup 

 komunitné plánovanie sociálnych služieb 
s legislatívnou podporou  

 preferencie potrieb občanov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto  

 realizácia koncepcie kontinuálnych 
služieb od domácich po rezidenčné  

 ťažisková orientácia mestskej časti na 
služby poskytované v domácnosti 
občanov  

 podpora udržania samostatného života a 
sebestačnosti klienta v prepojení na 
rodinu (zmierňovanie a znižovanie 
závislosti od intervencie a rezidenčnej 
starostlivosti)  

 prepojenie verejných a neverejných 
poskytovateľov služieb, spolupráca  

 finančná dostupnosť verejných služieb 

 plná akceptácia voľby občana – klienta 
pri výbere poskytovanej sociálnej služby 

 podpora integrácie, prevencia sociálneho 
vylúčenia (exklúzie) 

 Zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa - vysoká úroveň 
starostlivosti o deti v týchto zariadeniach 

 obmedzené finančné zdroje a nástroje 
pre zabezpečenie povinností v 
pôsobnosti obce/ mestskej časti  

 obmedzené finančné zdroje pre dotácie a 
grantové schémy na zabezpečenie 
činnosti neverejných poskytovateľov a 
nedostatkových služieb v MČ 

 obmedzené možnosti pre zavedenie 
doplnkových a špecializovaných služieb 
v potrebnom a požadovanom rozsahu a 
kvalite  

 nedostatočná analýza cieľových skupín - 
klientov, štatistická evidencia a 
monitoring pri definovaní potrieb občanov 
prijímateľov služieb 

 nedostatočné finančné ohodnotenie 
najmä terénnych sociálnych pracovníkov 

 časté neprimerané, direktívne správanie 
rodiny voči poskytovateľovi služby 

 právna nestabilita (časté zmeny v 
zákonoch, ktoré menia veci od základu, 
bez potrebnej diskusie s poskytovateľmi 
sociálnych služieb) 

 zložitejšia situácia pre MČ vo vzťahu k 
obci – Hlavnému mestu SR Bratislavy pri 
aplikácii právnych zmien do praxe MČ 

 nedostatočná informovanosť 
potencionálnych prijímateľov sociálnych 
služieb a ich rodín (medializácia) o 
ponuke služieb, verejných a neverejných 
poskytovateľoch sociálnych služieb v MČ 

 Podpora rodiny – starostlivosť o mladé 
rodiny a absencia  integrácie do života 
staromestskej komunity (podpora 
rodinných centier) 

 Nutnosť investovania do budov 

 Nevyhovujúci stav sociálnych zariadení 
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Príležitosti Ohrozenia/riziká 

 rozvoj ľudských zdrojov, interný systém 
vzdelávania a hodnotenia zamestnancov 

 motivačné programy a programy 
starostlivosti o zamestnancov 

 tvorba mapy sociálnych služieb v MČ 

 medializácia sociálnych služieb v MČ 
(nielen web stránka, najmä printové 
médiá a letáky, vlastné noviny /resp. 
príloha) 

 sieťovanie, vytváranie partnerstiev 

 možnosti viaczdrojového financovania 
spoločných projektov 

 zadefinovanie štandardu a nadštandardu 
služieb z pohľadu úrovne kvality a z 
pohľadu úrovne platieb občana /klienta 

 supervízia kvality poskytovaných služieb 

 kultúra vnímania občana ako zákazníka  

 alternatívne možnosti a partnerstvá pre 
zabezpečenie nedostatkových 
špecializovaných služieb  

 komunitné partnerstvá  

 zapojenie dobrovoľníkov do komunitných 
programov, možnosti spolupráce a účasti 
verejnosti a študentov VŠ 

 rozvoj systému adresnej pomoci 
obyvateľom s nízkym príjmom 
odkázaných na pomoc pri riešení otázky 
bývania 

 nedostatok kvalifikovaných pracovníkov 
(najmä terénnych a zdravotníckych) 

 obmedzené finančné zdroje MČ 

 legislatívna povinnosť obce/MČ 
poskytovať služby bez ohľadu na príjem 
a majetok klienta 

 absencia systému evidencie kapacít 
existujúcich služieb a žiadateľov o 
jednotlivé typy služieb v MČ 

 absencia monitoringu potrieb a systému 
vyhľadávania občanov odkázaných na 
jednotlivé typy služieb 

 obmedzené priestorové možnosti pre 
zavedenie partnerských nedostatkových 
služieb neverejných poskytovateľov na 
území MČ 

 nedostatočná vzájomná informovanosť, 
komunikácia a akceptácia potrebná k 
vytvoreniu partnerstva a funkčnej 
spolupráce s neverejnými poskytovateľmi 

 obava občanov z blízkosti sústredenia 
sociálnej služby pre rôzne cieľové 
skupiny, neochota prijať inakosť 

 absencia potrebnej informovanosti 
občanov o službách poskytovaných na 
území MČ 
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3 Analytické východiská 

 

 

3.1 Demografia 

 Táto kapitola obsahuje informácie o základných demografických, 

ekonomických a sociálnych východiskách, ktoré zohrávajú úlohu pri rozvoji obce. 

V tejto časti sú opísané demografické údaje a trendy a štruktúra ľudských zdrojov na 

základe rôznych ukazovateľov. 

 

 

3.1.1 Počet obyvateľov 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa rozkladá na území 9,6 km2. Je 

súčasťou hlavného mesta SR Bratislavy, zároveň administratívne predstavuje jeden 

z 8 okresov Bratislavského samosprávneho kraja (Bratislava I). K 31.12.2015 mala 

mestská časť Bratislava–Staré Mesto 39 470 obyvateľov podľa ŠÚ SR.  

 Nasledujúci graf 1 prezentuje vývoj počtu obyvateľov v posledných rokoch. V 

grafe možno sledovať stúpajúcu tendenciu vývoja počtu obyvateľov od roku 2011. Za 

posledných 8 rokov možno sledovať úbytok približne 2 000 obyvateľov. 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvateľov 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 2016 

 

 

3.1.2 Prírastok obyvateľstva 

 Ukazovateľmi zmien počtu obyvateľstva sú aj prirodzený prírastok/úbytok a 

celkový prírastok/úbytok. Kým prirodzený prírastok/úbytok je rozdiel počtu 

novonarodených a zomrelých v sledovanej populácii, celkový prírastok/úbytok 

zohľadňuje aj migráciu obyvateľstva, teda aj počty prisťahovaných a odsťahovaných 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet obyvateľov 41 255 41 032 40 828 41 086 38 788 38 867 38 823 38 988 39 470

35 000

37 000

39 000

41 000

43 000

45 000
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obyvateľov. Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o prírastku resp. úbytku 

obyvateľstva. Prírastok/úbytok obyvateľstva je spôsobený najmä sťahovaním 

obyvateľstva. Najvýraznejší prírastok obyvateľstva bol za rok 2015.  

 

Tabuľka 1 Údaje o ročnom prírastku/úbytku obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2008-2015 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

prírastok celkom -223 -204 258 -2 298 79 -44 165 482 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 2016 

 

Tabuľka 2 Počet narodení v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet narodení 378 493 416 417 428 

Zdroj: REGOB, 2016 

 
 
 

3.1.3 Prognóza vývoja počtu obyvateľov 

 Pre prognózu vývoja počtu obyvateľov bola využitá metóda extrapolácie 

údajov Štatistického úradu Slovenskej Republiky z obdobia 2011-2015 s využitím 

lineárnej funkcie, ktorá je znázornená v nasledujúcom grafe. Extrapolácia s využitím 

lineárnej funkcie znamená pokračovanie v nastúpenom trende aj v budúcnosti. 

Prognóza predpokladá, že počet obyvateľov stúpne nad 40 000 v roku 2020. Avšak 

čo je dôležité podotknúť, je fakt že pri prognóze vychádzame iba z obdobia 

posledných 5 rokov graf 2. Pri dlhodobejšom sledovaní a analýze dát, môžeme 

povedať, že tento trend by mal klesajúcu tendenciu. 
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Graf 2 Prognóza vývoja počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 2016 
 

 

3.1.4 Veková štruktúra obyvateľstva 

 V nasledujúcom grafe 3 možno sledovať štruktúru obyvateľstva podľa 

hlavných vekových skupín. V mestskej časti prevláda obyvateľstvo v poproduktívnom 

veku nad obyvateľstvom v predproduktívnom veku. Index populačnej dynamiky 

znamená pomer predproduktívnej zložky obyvateľstva ku poproduktívnej vynásobený 

100. Podľa tohto výpočtu zisťujeme o aký typ populácie sa jedná. Ak je index menší 

ako 120 ide o regresívny typ populácie, vekový priemer obyvateľstva sa zvyšuje a 

populácia starne. Ak sa hodnota indexu populačnej dynamiky pohybuje od 121 do 

200, vtedy sa jedná o stabilnú populáciu a ak je hodnota vyššia ako 200 ide o 

progresívny typ populácie, v ktorom sa priemerný vek obyvateľov znižuje. Hodnota 

indexu populačnej dynamiky pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto sa za 

sledované obdobie zmenila zo 78 na 47, čo hovorí o silne regresívnom type 

populácie.  

 

 

Graf 3 Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín k 31.12. mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 2016 
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Podrobnejšie informácie o vekovej štruktúre obyvateľov poskytuje strom života v 

grafe 4. 

 

Graf 4 Strom života obyvateľstva k 31.12.2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 2016 

 

 Ďalšiu dôležitú skupinu demografických ukazovateľov významných pre 

plánovanie rozvoja sociálnych služieb predstavujú rôzne charakteristiky veku 

populácie relevantného regiónu. Tendencie vývoja týchto charakteristík totiž 

poukazujú na potrebu služieb pre starších obyvateľov. Pokles pôrodnosti so sebou 

prináša úbytok detskej zložky obyvateľstva a celkové starnutie populácie Slovenska. 

Predlžovanie strednej dĺžky života tento proces ešte zintenzívňuje, rodový rozdiel v 

úmrtnosti ho zasa posúva viac do populácie žien. 

 

3.2 Starnutie populácie 

V súčasnej dobe je starnutie populácie stále viac diskutovaná téma, ktorá 

nadobúda na vážnosti nielen v Slovenskej republike, ale v celosvetovom ohľade. 

Demografické starnutie je z pohľadu histórie nezvratným fenoménom, ktorý bude 

mať za následok zmenu vekových štruktúr európskych populácií v 21. storočí. Trend 

starnutia európskej populácie a znižovanie počtu obyvateľov prirodzenou 

reprodukciou bude i v budúcnosti určovať smer populačného vývoja. 
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Demografickému starnutiu môžeme pripísať nárast počtu starých ľudí vplyvom 

predlžujúcej sa strednej dĺžky života a zvyšovanie podielu starých ľudí v populácii, čo 

je prejavom poklesu pôrodnosti. O demografickom starnutí sa najčastejšie hovorí ako 

o negatívnom jave, pričom predlžovanie strednej dĺžky života prináša svoje výhody v 

podobe dlhšieho života, dlhšieho vzťahu s rodičmi, deťmi či vnúčatami. Zaistenie 

kvality života v starobe a využitie potenciálu pribúdajúceho počtu starších osôb 

vyžaduje prijať opatrenia, ktoré podporia ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti. 

Lepšie zdravie a dlhší život ekonomicky aktívneho obyvateľstva je dôležitým 

ekonomickým prínosom pre jednotlivca i celú spoločnosť. 

Starnutie populácie je v súčasnej dobe jeden z hlavných problémov odrazu 

systémov zdravotnej starostlivosti. Faktom je, že s rastúcim vekom, 

pravdepodobnosť rozvoja zdravotných problémov a chronických ochorení bude 

stúpať. Taktiež bude stúpať požiadavka na zdravotnú starostlivosť. To bude mať 

dopad na nemocnice a zariadenia sociálnych služieb. 

Najvýraznejšou demografickou zmenou je starnutie populácie  Graf 5. Okrem 

starnutia populácie sa vážnym dôvodom stáva rastúce očakávanie verejnosti po 

lepšej kvalite služieb, ako aj zmena životného štýlu a štruktúry rodín, čo ovplyvňuje 

životné podmienky starých ľudí a rast dopytu po službách dlhodobej starostlivosti. 

Okrem inštitucionálnych potrieb si starnutie populácie vyžaduje aj pozornosť 

zameranú na rozvoj ľudských zdrojov.  

Najvyšší úbytok počtu obyvateľov do roku 2025 sa predpokladá v mestskej 

časti Bratislava–Staré Mesto (16,5%), pričom by sa stal okresom s najstarším 

obyvateľstvom na Slovensku, s priemerným vekom 47,8 rokov.  Z tohto dôvodu budú 

obyvateľmi mestskej časti vyhľadávané prioritne sociálne služby určené pre seniorov, 

podľa druhu sociálnej služby závisiacej od ich fyzickej a psychickej kondície. 

Prognóza vo vybraných rokoch je uvedená v tabuľke 3 a grafe 6.  
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Graf 5 Veková prognóza vývoja obyvateľstva SR podľa pohlavia, 2007 – 2025 
Zdroj: Infostat, 2007  

  

 

Tabuľka 3 Prognóza počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo vybraných rokoch  

Rok 2010 2015 2020 2025 

Bratislava I 39 623 37 378 35 695 34 438 
Zdroj: Infostat, 2008 
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Graf 6 Vývoj počtu jednotlivých skupín obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  2015-2020 
Zdroj: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, 2007 

 

 

Tabuľka 4 Počet poberateľov dôchodkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

starobný 10 236 10 257 10 091 10 278 10 247 

predčasný 184 152 135 122 103 

invalidný 802 847 849 877 870 

spolu 11 222 11 256 11 075 11 277 11 220 

Zdroj: Sociálna poisťovňa, 2016 

 
 
Tabuľka 5 Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12. v danom roku  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Osoby 6 946 6 842 6 811 6 759 6 751 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016 

 
 
Tabuľka 6 Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12. danom roku 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Osoby 312 281 287 215 137 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016 
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Tabuľka 7 Počet poberateľov prídavku na dieťa, členenie podľa počtu detí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12. 
danému roku 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 dieťa 2 401 2 332 2 354 2 320 2 329 

2 deti 1 681 1 674 1 646 1 651 1 664 

3 deti 285 290 274 291 278 

4 deti 32 33 37 35 37 

5 detí 5 11 8 6 5 

6 detí 4 1 2 3 4 

7 detí 1 3 4 2 1 

8 detí 1 1 0 0 0 

9 detí 2 0 0 0 0 

Spolu 4 412 4 345 4 325 4 308 4 318 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016 

 
 
Tabuľka 8 Počet fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12. v danom 
roku 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Osoby 2 201 2 303 2 322 2 261 2 404 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016 

 
 
Tabuľka 9 Počet držiteľov preukazu občana s ŤZP  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12. v danom roku 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Preukaz FO s ŤZP 847 1 014 1 107 876 925 

Preukaz FO s ŤZP-S 694 833 945 764 794 

Spolu 1 541 1 847 2 052 1 640 1 719 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2016 

  

 Údaje v tabuľkách 8 a 9 nie sú napriek logickému uvažovaniu zhodné. 

Dôvodom odlišných počtov môže byť fakt, že o jednorazové, alebo opakované 

peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP, ktorými je podporované sociálne 

začlenenie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, možno požiadať 

už na základe rozhodnutia príslušného úradu práce a o ŤZP. 
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3.3 Analýza poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto 

 Na zabezpečenie sociálnych služieb mestská časť Bratislava–Staré Mesto 

zriadila samostatnú rozpočtovú organizáciu Seniorcentrum Staré Mesto (ďalej len 

Seniorcentrum SM). Seniorcentrum SM zabezpečuje prevádzku zariadenia pre 

seniorov (ZpS), zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), denného 

stacionára (DS) a terénnu opatrovateľskú službu (TOS) Tabuľka 10.  

 

Tabuľka 10 Zoznam sociálnych zariadení pod správou Seniorcentra SM 

Typ zariadenia Adresa Kapacita (osoby) 

Zariadenie pre seniorov Podjavorinskej 6 57 

Zariadenie opatrovateľskej služby Maróthyho 4 15 

Zariadenie opatrovateľskej služby Vajanského nábr. 17 11 

Zariadenie opatrovateľskej služby Paulínyho 6 15 

Denný stacionár pre seniorov Záhrebská 9 15 

Terénna opatrovateľská služba Záhrebská 9  
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí, MČ Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 
 

3.3.1 Zariadenie pre seniorov 

 V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 

odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a 

poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 

osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, 

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú 

podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť. Ďalej sa v 

zariadení pre seniorov zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.  

 

Tabuľka 11 Údaje o Zariadení pre seniorov, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

počet lôžok 70/65 * 65 65 65 65 

obsadenosť (%) 97,07 89,23 81,11 88,39 87,2 

klientov 63,1 58 52,7 57,5 56,7 

poradovník k 31.12. 48 20 20 22 29 

*Zníženie kapacity  
*Od 1.2.2016 znížená kapacita o 8 miest, t.j. aktuálne 57 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí, MČ Bratislava-Staré Mesto, 2016 
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3.3.2 Zariadenie opatrovateľskej služby 

 V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas 

plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej 

nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa 

poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, 

žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť. 

 

Tabuľka 12 Údaje o Zariadeniach opatrovateľskej služby, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

počet lôžok 42 42 42 42 42 

obsadenosť (%) 84,89 82,77 58,16 62,07 78,2 

klientov 35,6 34,8 24,5 25,9 32,9 

 *poradovník nie je 
 Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí, MČ Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

3.3.3 Denný stacionár  

 V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení 

len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri 

odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna 

rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť. V 

dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej 

osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel 

spolupráce pri sociálnej rehabilitácii. 

 Denný stacionár na Podjavorinskej 6 je určený pre občanov, ktorí sú odkázaní 

na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Jedná sa o sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku. Kapacita denného stacionára je 5 miest. Prevádzka je v 

pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 17:00. Zo zistených údajov a klesajúceho 

trendu využívania tejto služby v ostatných mestských častiach Bratislavy, je potrebné 

prehodnotiť efektívnosť tejto služby.  
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Tabuľka 13 Údaje o Dennom stacionári, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

obsadenosť (%) 79,28 86,66 92,98 58,98 60,2 

klientov 11,9 13 13,9 8,8 9,1 
 *poradovník nie je  
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

 

3.3.4 Terénna opatrovateľská služba 

 Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je 

odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť a základných sociálnych aktivitách.  

 Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa zákona o sociálnych 

službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v 

hodinách alebo podľa jednotlivých úkonov. Terénna opatrovateľská služba je 

poskytovaná občanom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  v ich domácnosti po  

posúdení na odkázanosť na sociálnu službu.  

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa prostredníctvom Seniorcentra Staré 

Mesto v roku 2016 zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby 

financovaného z prostriedkov ESF. Sumu finančných prostriedkov na refundáciu 

nákladov vynaložených na poskytovanie opatrovateľskej služby, v období trvania 

projektu 11/2015 až 7/2018  (celkové obdobie financovania aktivít projektu je 27 

mesiacov od 2/2016 do 4/2018), predpokladáme v celkovej výške 747 360 eur. 

Získanie týchto prostriedkov umožnilo úsporu na vynakladanie finančných 

prostriedkov na opatrovateľskú službu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.   

 Cieľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bude aj naďalej hľadať po 

skončení aktuálneho národného projektu ďalšie iné formy financovania poskytovania 

sociálnych služieb mestskou časťou. 

 

Tabuľka 14 Údaje o terénnej opatrovateľskej službe, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

počet klientov 229 216 218 204 189 

rozvoz obedov 63 63 77 62 84 
 *Žiadatelia sú priebežne uspokojovaní, v podstate je počet rovnaký ako sa služba poskytla 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 
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Tabuľka 15 Štruktúra klientov Seniorcentra SM podľa stupňa odkázanosti k 31.12.2015 

I. stupeň 0 0% 

II. stupeň 1 1% 

III. stupeň 5 5% 

IV. stupeň 32 32% 

V. stupeň 16 16% 

VI. stupeň 45 45% 

Zdroj: Seniorcentrum SM, 2016 

 
Tabuľka 16 Sociálne služby poskytované Seniorcentrom SM, 2016 

Druh sociálnej služby Kontakt Kapacita 

Zariadenie pre seniorov 
Podjavorinskej 6 
811 03 Bratislava 

02/592 04 004 
www.senior-centrum.sk 

57 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
Maróthyho 4 

811 06 Bratislava 
02/544 12 833 15 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
Vajanského nábr. 17 

811 02 Bratislava 
02/529 21 691 12 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
Paulínyho 6 

811 02 Bratislava 
02/544 35 263 15 

Denný stacionár 
Podjavorinskej 6 
811 03 Bratislava 

02/524 99 116 5 

Opatrovateľská služba 
Záhrebská 9 

811 05 Bratislava 

02/526 22 782 
02/526 22 783 

 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

 Ďalšími zariadeniami v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú denné 

centrá a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSoD) tabuľka 

17. 

 

Tabuľka 17 Zariadenia v pôsobnosti oddelenia sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

Typ zariadenia Adresa Kapacita (osoby) 

Denné centrum Gaštanová 19  

Denné centrum Kýčerského 8  

Denné centrum Karadžičova 1  

ZSoD Čajkovského 2 45 

ZSoD Hollého/Záhrebská 9 25/30 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

3.3.5 Denné centrum 

 V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá 

dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
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nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s 

vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä zabezpečuje záujmová činnosť. 

 

3.3.6 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľ, prevádzkuje 2 Zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ZSoD). Zariedenia  zabezpečujú 

sociálnu službu v rámci denného pobytu, poskytujú komplexnú starostlivosť o deti a  

napomáhajú rodičom pri ich návrate do pracovného procesu. Starostlivosť v 

zariadeniach je zabezpečená odborným kvalifikovaným personálom, ktorý svojou 

prácou zaručuje správny telesný a duševný vývin  detí, ako aj rozvíjanie ich 

osobnosti. 

Zariadenia poskytujú: 

 výchovnú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,  (výchovná činnosť zo všetkých 

zložiek výchovy, sebaobsluha, samostatnosť, zručnosť, ranný filter - 

odovzdávanie si informácií o zdravotnom stave dieťaťa, ,,začlenenie sa do 

kolektívu“), 

 opatrovanie s individuálnym prístupom, 

 stravovanie (aj alergikom na bielkovinu kravského mlieka, prípadne celiatikom 

z prinesených potravín), 

 poradenskú činnosť (výchova, výživa, adaptácia na kolektív, nosenie správnej 

obuvi, vhodnosť doplňujúcich očkovaní), 

 otužovanie (každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, primerané oblečenie a tým 

znižovanie chorobnosti), 

 prevenciu proti zubnému kazu (umývanie si zubov). 

 

 Podľa údajov v Tabuľke 18  vyťaženosti a obložnosti miest  v zariadeniach 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  mestskej časti  Bratislava–Staré 

Mesto za roky 2011-2015 sa kapacita javí ako dostačujúca.  

 

Tabuľka 18 Vyťaženosť a obložnosť zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

Čajkovského 2011 2012 2013 2014 2015 

Vyťaženosť miest (%) 100 100 103 104 98 

Obložnosť (%) 74 77 76 74 73 
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Hollého 2011 2012 2013 2014 2015 

Vyťaženosť miest (%) 100 100 102 100 92 

Obložnosť (%) 74 76 79 79 73 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

  

3.3.7 Posudková činnosť 

 V zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto vykonáva posudkovú činnosť na odkázanosť na sociálne 

služby pre svojich obyvateľov. Sociálne služby poskytuje prostredníctvom svojej 

organizácie Seniorcentrum SM. Z praxe vyplýva, že nie všetci posúdení žiadatelia 

poberajú sociálne služby v Starom Meste, ale využívajú aj služby poskytovateľov v 

iných mestských častiach, dokonca aj mimo Bratislavy. Taktiež Seniorcentrum SM 

poskytuje sociálne služby aj obyvateľom z iných mestských častí. 

 Na oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  bolo 

v roku 2015 podaných  535 žiadostí na posúdenie pre poskytovanie sociálnej služby 

tabuľka 19. Počet žiadostí po prvýkrát prekročil hranicu 500 žiadostí. I keď počet 

žiadostí za porovnávané roky (2011-2015) je najvyšší v roku 2015, pri porovnaní 

počtu žiadostí o jednotlivé druhy sociálnej služby v rokoch 2011 až 2015 je počet 

kolísavý, tzn. nemá jednoznačne stúpajúcu tendenciu. Taktiež bolo občanom 

poskytované základné sociálne poradenstvo, týkajúce sa sociálnych služieb. 

 

Tabuľka 19 Prehľad počtu prijatých žiadostí na posúdenie odkázanosti na sociálne služby mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, 2011-2015 

Druh sociálnej služby/rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Zariadenie pre seniorov 168 149 109 170 217 

Zariadenie opatrovateľskej služby 141 126 108 121 156 

Opatrovateľská služba 135 121 162 139 152 

Denný stacionár 12 12 6 4 10 

Spolu 456 408 385 434 535 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

3.3.8 Pochovávanie zomrelých na trovy obce 

 Podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, § 30 ods.2 ak do 96 

hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo ak sa nezistila totožnosť 

mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území 

došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej 

katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 
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 V období 2011-2015 pochovala takto mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

ročne priemerne 18 občanov tabuľka 21, pričom väčšinou sa jedná o osoby bez 

prístrešia a osamelých dôchodcov. 

 

Tabuľka 20 Počet pochovaných zomrelých na trovy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet pochovaných 12 21 19 11 27 

Náklady MČ v EUR 3 000 5 346,64 4 030,65 2 800 6 400 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

3.3.9 Jednorazová finančná pomoc  

 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania 

dôchodcov bolo uskutočňované podľa VZN č.5/2008, VZN č.10/2010, VZN č.4/2011, 

VZN č.5/2015. Od 1.1.2016 sú v platnosti Zásady o poskytovaní peňažnej pomoci 

obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V roku 2011 bolo podaných 262 

žiadostí od 234 žiadateľov, z toho bolo 18 žiadostí zamietnutých.  V kategórií rodiny 

s deťmi bolo podaných 70 žiadostí od 61 žiadateľov, 55 žiadostí bolo podaných u 49 

seniorov, 33 žiadostí podalo 32 občanov so zdravotným postihnutím,  43 žiadostí 

podalo 39 nezamestnaných občanov a 61 žiadostí podalo 53 občanov bez prístrešia. 

Zamietnutých bolo 18 žiadostí. 

 

Tabuľka 21 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase núdze, 
2011 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

 V roku 2012 bolo podaných 205 žiadostí, z toho bolo 11 žiadostí 

zamietnutých.  V kategórií rodiny s deťmi bolo podaných 43 žiadostí, 42 žiadostí 

Kategória 
Počet 

žiadateľov 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma 

Rodiny s deťmi 61 70 - 7 612,43 € 

Seniori 49 55 5 2 886,46 € 

Občania so zdravotným postihnutím 32 33 1 2 068 € 

Nezamestnaní občania 39 43 3 1 615 € 

Občania bez prístrešia 53 61 9 2 298,42 € 

Spolu 234 262 18 16 480,31 € 
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podali seniori, 27 žiadostí podali občania so zdravotným postihnutím, 38 žiadostí 

podali nezamestnaní občania  a 55 žiadostí občania bez prístrešia. 

 

Tabuľka 22 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase núdze, 
2012 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

 

 V roku 2013 bolo podaných 140 žiadostí, z toho 7 bolo zamietnutých. Rodiny 

s deťmi podali 24 žiadostí, 16 žiadostí podali seniori, 23 žiadosti bolo podaných 

občanmi so zdravotným postihnutím, 35 žiadosti podali nezamestnaní občania a 42 

občania bez prístrešia.  

Tabuľka 23 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase núdze, 
2013 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 V roku 2014 bolo podaných 127 žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci. 

Z toho 20 rodiny s deťmi, 21 seniorov, 25 občanov so zdravotným postihnutím a 60 

občanov, ktorí sú nezamestnaní. V každej kategórií sú aj občania bez prístrešia, 

resp. občania, ktorí majú trvalý pobyt Bratislava-Staré mesto a žijú v podnájmoch, 

ubytovniach, útulkoch.  

 

 

Kategória 
Počet 

žiadateľov 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma 

Rodiny s deťmi 43 43 - 2 063,04 € 

Seniori 42 42 5 1 298,46 € 

Občania so zdravotným postihnutím 27 27 - 844 € 

Nezamestnaní občania 38 38 - 940 € 

Občania bez prístrešia 55 55 6 1 182,80 € 

Spolu 205 205 11 6 328,30 € 

Kategória 
Počet 

žiadateľov 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma 

Rodiny s deťmi 22 24 1 952,32 € 

Seniori 16 16 - 512,00 € 

Občania so zdravotným postihnutím 21 23 4 471,00 € 

Nezamestnaní občania 33 35 2 738,00 € 

Občania bez prístrešia 42 42  1 025,40 € 

Spolu 134 140 7 3 698,72 € 
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Tabuľka 24 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase núdze, 
2014 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 V roku 2015 bolo podaných 109 žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci. 

Z toho 21 žiadostí podali rodiny s deťmi, 18 žiadostí seniori,  17 žiadostí občania so 

zdravotným postihnutím a 53 občanov, ktorí sú nezamestnaní. V každej kategórií sú 

aj občania bez prístrešia, resp. občania, ktorí majú trvalý pobyt Bratislava-Staré 

mesto a žijú v podnájmoch, ubytovniach, útulkoch. 

 

Tabuľka 25 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase núdze, 
2015 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

 V 1. polroku 2016 bolo podaných 50 žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci. 

Z toho 6 žiadostí podali rodiny s deťmi, 12 žiadostí seniori,  10 žiadostí občania so 

zdravotným postihnutím a 22 občanov, ktorí sú nezamestnaní. V každej kategórií sú 

aj občania bez prístrešia, resp. občania, ktorí majú trvalý pobyt Bratislava-Staré 

Mesto a žijú v podnájmoch, ubytovniach, útulkoch. 

 

 

 

 

Kategória 
Počet 

žiadateľov 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma 

Rodiny s deťmi 20 21 0 811 € 

Seniori 21 21 1 845,24 € 

Občania so zdravotným postihnutím 25 25 2 671,02 € 

Nezamestnaní občania 60 60 0 1 674 € 

Spolu 126 127 3 4 001,26 € 

Kategória 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma 

Rodiny s deťmi 21 1 794,95 € 

Seniori 18 0 541 € 

Občania so zdravotným postihnutím 17 1 525 € 

Nezamestnaní občania 53 
2 zamietnuté/      
2 nevyplatené 

1 626 € 

Spolu 109 4 3 486,95 € 
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Tabuľka 26 Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase núdze, 
1.polrok 2016 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením č.6/2015   (do 31.7.2015 VZN č.2/2009)  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, schválilo na 

svojich zasadnutiach uzneseniami v rokoch 2011-2015 poskytnutie dotácií z rozpočtu 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre  príjemcov v sociálnej oblasti vo výške 

v jednotlivých rokov uvedenej v tabuľke 27. 

 

Tabuľka 27 Suma schválená zastupiteľstvom na dotácie pre sociálnu oblasť mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-
2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

dotácie v EUR 12 000 7 000 9 000 9 000 9 000 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 

 

3.3.10 Sociálnoprávna ochrana a kuratela - opatrovníctvo 

 V roku 2013 bola mestská časť ustanovená za opatrovníka 3 občanom, ktorí 

boli pozbavení spôsobilosti v celom rozsahu  a 1 osobe, ktorej bola obmedzená 

spôsobilosť na právne úkony. Do 1.polovice roku 2014 bola mestská časť 

opatrovníkom 3 osobám, ktoré boli pozbavené spôsobilosti na právne úkony v celom 

rozsahu, 1 osobe, ktorá bola obmedzená spôsobilosti na právne úkony. V druhom 

polroku 2014 vykonávala mestská časť Bratislava-Staré Mesto funkciu opatrovníka 2 

osobám, ktoré sú  pozbavené spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu a 1 

osobe, ktorá má obmedzenie na právne úkony. 

 V roku 2015 a 1.polroku 2016 je mestská časť opatrovníkom 1 osobe, ktorá je 

pozbavená spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu a je umiestnená v Domove 

sociálnych služieb a 1 osobe, ktorá má obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. 

Kategória 
Počet 

žiadostí 
Zamietnuté 

žiadosti 
Vyplatená  suma 

Rodiny s deťmi 6 1 310 € 

Seniori 12 0 605 € 

Občania so zdravotným postihnutím 10 0 335  € 

Nezamestnaní občania 22 2 835 € 

Spolu 50 3 2 085 € 
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 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vykonáva aj funkciu opatrovníka na 

zastupovanie menovaného a ochranu jeho záujmov v konaní 

pozbavovaní/obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Zúčastňuje sa súdnych 

pojednávaní, spolupracuje so súdmi, vykonáva šetrenia v domácnosti.  

 

3.3.11 Stravovanie dôchodcov 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov 

dodávateľsky v šiestich stravovacích zariadeniach. Príspevok mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto na stravovanie dôchodcov  je 0,75 € alebo 1,50 € na 1 osobu 

a 1 stravný lístok podľa výšky dôchodku v zmysle Zásad o poskytovaní finančného 

príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania. Pri kúpe stravných lístkov je 

potrebné predložiť aktuálny výmer o dôchodku. Dôchodca si môže kúpiť stravné 

lístky aj v plnej cene bez príspevku mestskej časti priamo v príslušnej jedálni, stravné 

lístky sa predávajú len na pracovné dni počas ktorých stravovacie zariadenia 

vydávajú obedy. Do jedálne Milosrdní bratia je možné zakúpiť stravné lístky aj na 

sviatky, teda na celý mesiac. 

Tabuľka 28 Počet dôchodcov poskytujúcim príspevok na stravovanie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 Počet stravníkov 

roky 
zľava         
0,75 € 

zľava                 
1,50 € 

bez zľavy Spolu 

2011 53 38 33 124 

2012 62 38 39 139 

2013 57 38 37 132 

2014 53 34 43 130 

2015 58 34 38 130 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 
Tabuľka 29 Náklady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na stravovanie dôchodcov, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Náklady MČ v EUR 1 3516,44 1 3544,94 2 0924,93 1 5432,71 1 5705,34 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 
 V roku 2011 poskytovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto stravovanie v 6 

zmluvných jedálňach – NsP Milosrdní bratia, Univerzita Komenského (Družba), ZŠ 

Dubová, RC Slovakia-Canteen, Avetis, Marta – MPSVaR.  
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 Stravovanie bolo poskytované 124 dôchodcov z toho zľava 0,75 € bola 

poskytovaná 53 obyvateľom, 1,50 € malo 38 ľudí a za plnú cenu lístku si nakupovalo 

33 dôchodcov. 

 V roku 2012 si dôchodcovia mohli vybrať v 6 zmluvných jedálňach – NsP 

Milosrdní bratia, Univerzita Komenského (Družba), ZŠ Dubová, Avetis, RC Slovakia-

Canteen, Senior Gastro. Zľava 0,75 € bola poskytnutá 62 dôchodcom, 38 malo zľavu 

1,50 € a bez zľavy si nakupovalo 39 dôchodcov. V roku 2012 bolo poskytované 

stravovanie 139 dôchodcom. 

 V roku 2013 bolo poskytované stravovanie pre dôchodcov v 6 zmluvných 

jedálňach  -  NsP Milosrdní bratia, Univerzita Komenského  - Právnická fakulta, ZŠ 

Dubová, Avetis, Prestige Moments, Senior Gastro. Stravovanie v zmluvných 

jedálňach využilo 132 dôchodcov,  0,75 € zľava malo 57, zľavu 1,50 € malo 38 

dôchodcov a lístky bez zľavy si nakupovalo 37 dôchodcov. 

 V roku 2014 sa dôchodcovia zo Starého Mesta stravovali v 6 zmluvných 

jedálňach – NsP Milosrdní bratia, Univerzita Komenského – Právnická fakulta, ZŠ 

Dubová, Prestige Moments, Avent, Senior Gastro. V tomto roku si stravné lístky 

nakupovalo 130 dôchodcov, z toho zľava 0,75 € bola poskytnutá 53, zľavu 1,50 € 

malo 34 dôchodcov a bez zľavy nakupovalo 43 dôchodcov. 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytovala v roku 2015 stravovanie v 6 

zmluvných jedálňach – NsP Milosrdní bratia, Univerzita Komenského – Právnická 

fakulta, ZŠ Dubová, Avent, Senior Gastro, Prestige moments/Čech Catering. 

Stravovanie v zmluvných jedálňach využilo v roku 2015 130 dôchodcov, z toho 0,75 

€ malo zľavu 58 dôchodcov, zľavu 1,50 € malo 34 dôchodcov a 38 dôchodcov si 

nakupovalo bez zľavy. 

 V 1.polroku 2016 poskytovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

stravovanie v 6 zmluvných jedálňach – NsP Milosrdní bratia, Univerzita Komenského 

– Právnická fakulta, ZŠ Dubová, Avent, Senior Gastro, Čech Catering. Možnosť 

zakúpiť si stravné lístky využilo 102 dôchodcov, z toho 58 dôchodcom bola 

poskytnutá zľava 0,75 €,  34 dôchodcom zľava 1,50 € a bez zľavy nakupovalo 39 

dôchodcov. 

 

 

 



Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021 

35 
 

3.3.12 Dávky pre deti v hmotnej núdzi 

 Na základe zákona NR SR č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli  poskytované Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom mestskej časti dotácie na podporu 

výchovy stravovacích návykov dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 1 € 

pre dieťa na deň.  Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením bola poskytovaná v sume 33,20 Eur pre 

jedno dieťa na rok.  

Tabuľka 30 Počet detí, ktorým bola poskytnutá dotácia na stravu a školské potreby mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
2011-2015 

 Dotácie strava Dotácie školské potreby 

2011 28 24 

2012 28 28 

2013 23 23 

2014 19 20 

2015 23 11 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 
* dotácie sú z rozpočtu štátu 

 

Tabuľka 31 Výdavky na deti ktorým boli poskytnuté dotácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Dotácie strava (EUR) 3 900 4 500 2 500 2 950 1 100 

Dotácie školské potreby (EUR) 800 900 1 000 550 300 

Spolu (EUR) 4 700 5 400 3 500 3 500 1 400 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 
*výdavky sú z rozpočtu štátu 

 
 

3.3.13 Sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela 

 V súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poukazuje obec dieťaťu 

príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne, na 

osobný účet dieťaťa, alebo na jeho vkladnú knižku,  ktorú v prospech neho zriadil 

detský domov alebo majetkový opatrovník do zrušenia ústavnej starostlivosti 

právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti 

dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného 

rodinného prostredia. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte 

dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke sa vyžaduje súhlas súdu. 

 Túto oblasť v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravuje VZN č. 5/2009 o 

bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tabuľka 32. 
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Tabuľka 32 Fond na tvorbu úspor § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení 
neskorších predpisov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 k  31.7.2016 

Mesačne (EUR) 89,73 91,63 92,63 96,06 99,50 103,68 

Počet detí 7 9 7 12 5 3 

Celková suma (EUR) 6 603,02 8 796,48 7 780,92 6 436,02 5 572,00 939,12 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

 
 Celková suma za rok sa nerovná súčinu mesačnej sumy, počtu detí a počtu 

mesiacov.  V priebehu roka  niektoré deti dovŕšili 18. rok veku,  ukončili ústavnú 

starostlivosť rozhodnutím súdu a preto sa úspory prestali tvoriť.  

 Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej 

jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. za 

každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v 

detskom domove. Každoročne je zverejňovaná oznámením Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Tieto výdavky sú hradené z rozpočtu mestskej časti. 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je príslušným úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny určená za osobitného príjemcu prídavku na dieťa v prípade,  

ak oprávnená osoba s trvalým pobytom v mestskej časti nezabezpečuje riadne 

plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa, alebo nevyužíva 

prídavok na určený účel, alebo maloleté dieťa oprávnenej osoby spáchalo 

priestupok, alebo mu bolo uložené výchovné opatrenie.  

 
Tabuľka 33 Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 k  31.7. 2016 

Mesačne suma (EUR) 
prídavok na dieťa 

rodičovský príspevok 
- 

 
22,54 

 
23,10 

 
23,52 
203,20 

 
23,52 
203,20 

 
23,52 

Počet detí - 11 7 12 12 4 

Celková suma za rok 
(EUR) 

- 1 440,25 1 587,88 2 956,30 3 845,46 540,96 

Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 

  
 Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu 

rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a 

povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súd ustanoví  

v súlade s § 56 zákona NR SR  č. 36/2005 Z. z. o rodine maloletému dieťaťu 

poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho 

majetok. Obec je ustanovená za poručníka v prípade, ak nebolo možné ustanoviť 

žiadnu inú fyzickú osobu.   

 
Tabuľka 34 Poručníctvo maloletým na základe rozhodnutia súdu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 
k  31.7. 
2016 

Počet detí 1 1 1 1 6 6 
Zdroj: Oddelenie sociálnych vecí mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 2016 
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4 Priority, ciele a opatrenia 

 

4.1 Priority  

 podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí – podpora a rozvoj 

terénnych, doplnkových a nedostatkových podporných sociálnych služieb  

 podpora a rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych 

služieb v zariadení s krátkodobým pobytom  

 zvýšenie kvality a humanizácia poskytovaných sociálnych služieb 

prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania 

zariadení sociálnych služieb  

 vybudovanie medzigeneračného denného centra podľa zákona o sociálnych 

službách 

 informovanosť občanov, osveta, prevencia 

 vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnych služieb 

 komunitné plánovanie sociálnych služieb, komunitné partnerstvá, komunitný 

rozvoj 

 

 

4.2 Ciele a opatrenia 

1. Cieľ Zabezpečenie terénnych, aktivačných a ambulantných 

sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb 

2. Cieľ  Reforma existujúcich a vznik nových rezidenčných 

a doplnkových/podporných služieb 

3. Cieľ  Rozvoj a vznik moderných doplnkových/podporných služieb vo 

vzťahu k základným sociálno-zdravotným službám 

4. Cieľ  Podpora mladých rodín s deťmi v predškolskom a školskom 

veku  

5. Cieľ  Stabilizácia sociálnej situácie v ohrozených skupinách 

obyvateľstva 

6. Cieľ  Informovanosť občanov, osveta, prevencia 
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1. Cieľ Zabezpečenie terénnych, aktivačných a ambulantných 

sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb Opatrenia  

1.1.  Vybudovanie medzigeneračného denného centra podľa zákona 
o sociálnych službách 

1.2.  Zabezpečenie dostatočnej kapacity opatrovateľskej služby 
vzhľadom na aktuálne potreby seniorov 

1.3.  Informovanie o možnostiach poskytnutia služby domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti 

1.4.  Prehodnotenie efektívneho využívania služieb denného stacionára 

1.5.  Podpora transformácie existujúcich denných centier na komunitné 
denné centrá pre aktiváciu seniorov 

1.6.  Podpora a rozvoj rôznych foriem stravovania pre dôchodcov 
vrátane diétneho stravovania, rozvoz stravy do domácnosti 
občanov 

1.7.  Monitoring špecifických potrieb občanov so zdravotným 
postihnutím 

1.8.  Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti starostlivosti o ľudí 
bez domova 

 
 

2. Cieľ Reforma existujúcich a vznik nových rezidenčných 

a doplnkových/podporných služieb Opatrenia  

2.1.  Reforma existujúcich zariadení opatrovateľskej služby – výstavba 
nového zariadenia opatrovateľskej služby na Palárikovej ulici, 
do ktorého sa následne presťahujú aktuálne zariadenia, 
pričom kapacita nového zariadenia ostáva zachovaná s 
počtom miest 42. Výdavky na výstavbu nového zariadenia sú 
kryté vo výške 2 709 600 eur z rozpočtu obce 

2.2.   Reforma existujúceho zariadenia domova dôchodcov – výstavba 
nového zariadenia pre seniorov K Železnej studienke 

 
 

3. Cieľ Rozvoj a vznik moderných doplnkových/podporných služieb 

vo vzťahu k základným sociálno-zdravotným službám Opatrenia  

3.1.  Spracovanie a priebežná aktualizácia katalógu poskytovateľov 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti a s nimi súvisiacich služieb 
(online na webe mestskej časti, ako aj v tlačenej forme) podpora 
rozvoja a využívania tzv. „sociálneho taxíka“ na zlepšenie mobility 
seniorov k lekárovi a na vyšetrenia do zdravotníckych zariadení, 
zvýšenie informovanosti v miestnej komunite 

3.2.   Podpora služby dištančného dohľadu tzv. tiesňovej starostlivosti 

3.3.  Podpora informačných kampaní a iných aktivít zameraných na 
psychickú debarierizáciu spoločnosti 

3.4.  Podpora voľnočasových aktivít seniorov a mladých rodín 
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4. Cieľ Podpora mladých rodín s deťmi v predškolskom a školskom 

veku Opatrenia  

4.1.  Podpora aktivít a organizácií s ponukou kvalitných voľno-časových 
programov zameraných na zmysluplné trávenie voľného času 
mladých ľudí 

4.2.   Podpora a rozvoj tradícií na posilnenie postavenia rodiny v 
komunite, aktivizácie a lokalpatriotizmu 

4.3.  Podpora zriadenia a činnosti komunitných centier pre rodiny s 
deťmi 

4.4.  Podpora voľnočasových aktivít mladých rodín 

 
 

5. Cieľ Stabilizácia sociálnej situácie u ohrozených skupinách 

obyvateľstva Opatrenia  

5.1.  Sociálno-právna ochrana a prevencia v spolupráci s UPSVaR a 
MVO 

5.2.   Peňažná a vecná podpora rodín s nízkym príjmom 

5.3.  Podpora aktivít a organizácií činných v oblasti prevencie a krízovej 
intervencie a liniek pomoci 

5.4.  Zefektívnenie poskytovania peňažnej pomoci v čase hmotnej alebo 
náhlej núdze 

 
 

6. Cieľ Informovanosť občanov, osveta, prevencia 

Opatrenia  

6.1.  Informovanie občanov o aktivitách mestskej časti v tlačenej forme 
ako aj online prostredníctvom webu 

6.2.   Výchova a vzdelávanie formou prednášok, článkov, atď. 

6.3.  Spolupráca s RÚVZ Bratislava v oblasti prevencie 

 
 

 Spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych 

služieb (ďalej len „KPSS“) 

 Každoročne, v 1. kvartáli kalendárneho roku od roku 2019 do roku 2021, 

na jednom zo zasadaní miestneho zastupiteľstva,  bude predložená 

spracovaná informatívna správa o plnení stratégie KPSS. 

 

 Podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu 

 V prípade zmeny zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o sociálnych službách“). 

 Všetky zmeny a aktualizácie musia byť schválené miestnym 

zastupiteľstvom. 
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Zhrnutie 

 

Zo zhodnotenia analýz všetkých poskytovaných foriem sociálnej služby v 

KPSS mestskej časti a na základe evidencie prijímateľov sociálnej služby podľa 

zákona o sociálnych službách vyplýva, že poskytovanie sociálnych služieb mestskou 

časťou Bratislava-Staré Mesto je zabezpečené v potrebnej miere a kapacite pre 

obyvateľa s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a 

aktuálne nie je potreba rozširovať tieto služby, ale je potrebné snažiť sa o ich 

skvalitnenie. 
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Záver 

 
 Výsledkom komunitného plánovania je vždy kompromisné riešenie medzi tým, 

čo potrebujeme a chceme a tým, čo máme k dispozícii a môžeme. Komunitný plán 

môže byť zdrojom zlepšenia a skvalitnenia spolupráce medzi skupinami účastníkov 

komunitného plánovania, dáva príležitosť na hľadanie nových riešení a aktívne 

zapájanie sa občanov do života v komunite. 

 Komunitný plán mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tvorí východiskový 

krátkodobý až strednodobý dokument plánovania zameraného na postupný rozvoj 

sociálnych služieb poskytovaných obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

hodnotí potreby obyvateľov odkázaných na sociálne služby a navrhuje priority, ciele 

a opatrenia pre ich rozvoj. Pritom zohľadňuje špecifiká mestskej časti. 

 Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 

otvorený živý materiál, ktorý reaguje na meniace sa legislatívne, materiálno-finančné 

a personálne prostredie. Preto je potrebné ho priebežne vyhodnocovať 

a aktualizovať. Komunitný plán tak predstavuje ideovú a obsahovú náplň 

programového rozpočtu mesta a je príležitosťou a prepojením volebných programov 

miestnych politikov so skutočnými potrebami občanov – voličov. 
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Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č.169/2016 zo dňa 6. decembra 2016 bol schválený Komunitný plán sociálnych 

služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021 a uznesením Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 79/2018 zo dňa 22. mája 

2018. 


