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Dôvodová správa 
 

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov sa v Komunitnom pláne sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 
roky 2016 - 2020 stanovili hlavné ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, ktoré 
zohľadňujú miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb. Na 
dosiahnutie stanovených cieľov bolo potrebné vypracovať Akčný plán opatrení prioritných 
úloh na roky 2016 - 2020 vyplývajúcich z uvedených špecifík a potrieb obyvateľov mestskej 
časti za účelom zvýšiť dostupnosť a skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej 
pomoci. 

Subjekty, ktoré sa komunitného plánovania zúčastňujú sú prijímatelia sociálnych 
služieb, t. j. ľudia, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej resp. sociálnej situácii a nemôžu ju 
vlastnými silami zvládnuť. Ďalšou skupinou sú poskytovatelia sociálnych služieb. Treťou 
participujúcou skupinou sú zadávatelia sociálnych služieb. 
  Predkladaný materiál obsahuje súhrnné informácie o počte rozhodnutí o odkázanosti 
na sociálne služby, ktoré boli vydané v roku 2018, informácie o počte klientov, ktorým sa 
poskytovala sociálna služba - opatrovateľská služba a služba dovoz obedov, informácie 
o počte žiadateľov, ktorým bol priznaný jednorazový alebo mimoriadny finančný príspevok 
a informácie o počte žiadateľov, ktorým bol priznaný príspevok na stravovanie. Súčasťou 
materiálu je taktiež informácia o plnení prioritných úloh vyplývajúcich z Akčného plánu 
opatrení v roku 2018. 
 
 
 
 
 
Stanovisko komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
 
Komisia sociálno-zdravotná a bytová zo dňa 16. januára 2019 
Komisia sociálno-zdravotná a bytová prerokovala informáciu o stave poskytovania sociálnych 
služieb a plnení prioritných úloh v roku 2018 a materiál vzala na vedomie bez pripomienok. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 9            za: 9            proti: 0            zdržal sa: 0 
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Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb 
a plnení prioritných úloh v roku 2018 

 
 

Rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby vydané v roku 2018 
 

Mesiac Zariadenie pre 
seniorov 

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Opatrovateľská 
služba Denný stacionár 

Január 12 8 12 0 
Február 9 12 10 0 
Marec 6 8 8 1 
Apríl 20 17 12 1 
Máj 25 17 11 1 
Jún 15 12 7 0 
Júl 17 14 8 0 
August 19 17 13 1 
September 14 5 3 1 
Október 14 12 8 1 
November 10 13 9 1 
December 15 14 14 1 
Spolu 176 149 115 8 
Celkový počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby: 448 
 
 
Rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby vydané v rokoch 2014 - 2018 
 

Rok  Zariadenie pre 
seniorov 

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Opatrovateľská 
služba 

Denný 
stacionár 

 
Celkom 

2014 174 100 81 7 362 
2015 129 125 89 5 348 
2016 146 133 86 4 369 
2017 176 143 112 14 445 
2018 176 149 115 8 448 
Spolu 801 650 483 38 1972 
 
 
Opatrovateľská služba 
 

Počet klientov OS 
k 1.1.2018 

Počet klientov OS  
k 31.12.2018 

Počet klientov OS, 
ktorým bola 

poskytnutá služba 
dovoz obedov 
k 31.12.2018 

Počet všetkých 
klientov, ktorým bola 

poskytnutá OS  
v roku 2018 

74 77 36 105 
 
 

Počet opatrovateliek 
k 1.1.2018 

Počet opatrovateliek 
k 31.12.2018 

Priemerný počet klientov na 
1 opatrovateľku v roku 2018 
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25 25 3,19 
 
 
Dovoz obedov 
 

Počet klientov k 1.1.2018 Počet klientov k 31.12.2018 

Počet všetkých klientov, 
ktorým bola poskytnutá 

služba dovoz obedov  
v roku 2018 

49 51 77 
 
 
Opatrovateľská služba a dovoz obedov v rokoch 2014 - 2018 (k 31.12. bežného roka) 
 

Rok Počet klientov OS  
Počet klientov, ktorým 
bola poskytnutá služba 

dovoz obedov  
Počet opatrovateliek  

2014 60 63 20 
2015 64 60 24 
2016 73 80 27 
2017 74 84 25 
2018 77 87 25 
 
 
Jednorazové a mimoriadne finančné príspevky poskytnuté v roku 2018 
 

Počet jednorazových FP Počet mimoriadnych FP Počet FP spolu 
70 22 92 

 
 

Suma jednorazových FP Suma mimoriadnych FP Suma poskytnutých FP spolu 
4.330 EUR 1.580 EUR 5.910 EUR 

 
 
Príspevky na stravovanie dôchodcov poskytnuté v roku 2018 
 

Zmluvné stravovacie zariadenie 
Počet poberateľov 

príspevku na stravu 
k 1.1.2018 

Počet poberateľov 
príspevku na stravu 

k 31.12.2018 
Stredná priemyselná škola K. Adlera 109 100 
Zariadenie pre seniorov Domov 
jesene života - - 

Základná škola Sokolíkova 71 74 
Základná škola Pri kríži 2 1 
Základná škola Nejedlého  9 8 
Základná škola Beňovského  17 12 
NÁRUČ Senior & Junior 1 2 
Zariadenie pre seniorov Domov pri 
kríži 10 10 

Spolu 219 207 
 



5 
 

Poskytnuté príspevky v rokoch 2014 - 2018 (k 31.12. bežného roka) 
 

Rok Počet poskytnutých 
finančných príspevkov  

Suma poskytnutých 
finančných príspevkov  

Počet poberateľov 
príspevku na stravu  

2014 147 8.720 EUR 23 
2015 113 7.010 EUR 25 
2016 116 7.560 EUR 194 
2017 100 6.770 EUR 219 
2018 92 5.910 EUR 207 
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Plnenie prioritných úloh vyplývajúcich z Akčného plánu opatrení v roku 2018 

P.č. Cieľ Aktivity Opatrenia Stav plnenia 
úloh 

1. 

Zvýšenie kvality poskytovaných 
sociálnych služieb 
prostredníctvom zakúpenia 
ďalšieho motorového vozidla na 
rozvoz stravy  

Skvalitnenie poskytovanej služby - 
rozvoz stravy do domácností  

 
Zakúpenie ďalšieho motorového 
vozidla s využitím finančnej 
dotácie 

žiadosť 
neschválená 

2. 

Podpora zotrvania klientov 
v prirodzenom prostredí 
rozvojom terénnej sociálnej 
služby  

Skvalitnenie poskytovania 
opatrovateľskej služby 
zvyšovaním počtu kvalifikovaných 
opatrovateliek podľa požiadaviek 
občanov 

Nábor ďalších opatrovateliek 
a ich stabilizácia primeraným 
finančným ohodnotením  

plnené priebežne 

3. 

Podpora sociálnej služby na 
riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie fyzických osôb 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom 
prostredníctvom zakúpenia 
zdravotníckych pomôcok  

Zapožičanie zdravotníckych 
pomôcok pre fyzické osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom 

Zakúpenie zdravotníckych 
pomôcok alebo získanie darom  plnené priebežne 

4. 

 
Zabezpečenie odľahčovacej 
služby pre seniorov a zdravotne 
postihnutých 
 

Umožniť fyzickej osobe, ktorá 
opatruje, nevyhnutný odpočinok 
na účel udržania jej fyzického 
zdravia a duševného zdravia  

Zabezpečenie odľahčovacej 
služby formou opatrovateľskej 
služby alebo v zariadení 
opatrovateľskej služby 

plnené priebežne 

5. 
Podpora vzdelávacích, 
kultúrnych a voľnočasových 
aktivít pre seniorov  

Realizácia športových aktivít, 
vzdelávacích aktivít, IKT kurzov 
a kurzov prvej pomoci pre seniorov 

Organizovanie aktivít pre 
seniorov     plnené priebežne 
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6. 

Zabezpečovať rozvoj ľudského 
kapitálu ako najdôležitejšieho 
aspektu rozvoja sociálnych 
služieb 

Zabezpečiť odborný a osobnostný 
rast zamestnancov v sociálnych 
službách formou celoživotného 
vzdelávania 

Účasť zamestnancov na 
odborných seminároch a 
školeniach  

plnené priebežne 

7. 

Podporiť uplatňovanie 
štandardov rovnakých 
príležitostí pre osoby so 
zdravotným postihnutím vo 
všetkých oblastiach života 
najmä rozvojom spolupráce s 
MVO pôsobiacimi v MČ  

V súčinnosti s MVO podporiť 
integráciu fyzických osôb so 
zdravotným postihnutím a 
prehlbovanie procesu integrácie 
fyzických osôb so zdravotným 
postihnutím do širšieho 
spoločenského prostredia 

Poskytnutie dotácie občianskym 
združeniam a iným neziskovým 
organizáciám na ich činnosť 

plnené priebežne 

8. 
Zvýšenie informovanosti 
o poskytovaných sociálnych 
službách  

Využívanie miestnych médií a 
sociálnych sietí pre podporu 
informovanosti verejnosti v oblasti 
sociálnych služieb  

Informovanie v Dúbravských 
novinách, Dúbravskej televízii, 
na internetovej stránke a 
Facebooku 

plnené priebežne 

9. Podpora sociálne slabších rodín 
Akcie pre deti zo sociálne slabších 
rodín, realizácia zbierok šatstva, 
školských potrieb, hračiek a pod. 

Organizovanie akcií pre deti 
(odborné exkurzie, Mikulášske 
posedenie a pod.) v spolupráci 
s Miestnym odborom Matice 
Slovenskej 

plnené priebežne 

 
 


