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Dôvodová správa 
 

V zmysle Uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Dúbravka  
č. 109/2015 zo dňa 15.12.2015 je každoročne predkladaná podrobná informácia o stave 
poskytnutých sociálnych služieb obyvateľom mestskej časti za predchádzajúci rok.  
  Predkladaný materiál obsahuje súhrnné informácie o počte rozhodnutí o odkázanosti na 
sociálne služby, ktoré boli vydané v roku 2021, 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 stanovených cieľov vyplývajúcich 
z Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na 
rok 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
Stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 9.2.2022 
 

 
Komisia schvaľuje informačný materiál o stave poskytovania sociálnych služieb a plnení 
prioritných úloh v roku 2021. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
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Informácia o stave poskytovania sociálnych služieb 
a plnení prioritných úloh v roku 2021 

 
 

Rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby vydané v roku 2021 
 

Mesiac Zariadenie pre 
seniorov 

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Opatrovateľská 
služba Denný stacionár 

Január 8 5 6 0 
Február 12 11 9 0 
Marec 10 7 7 0 
Apríl 11 10 10 0 
Máj 14 9 11 1 
Jún 15 12 7 1 
Júl 25 22 13 3 
August 19 12 14 1 
September 9 9 4 0 
Október 16 17 14 2 
November 12 9 10 0 
December 6 5 3 0 
Spolu 157 128 108 8 
Celkový počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby: 401 

 
 
Rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby vydané v rokoch 2014 - 2021 
 

Rok  Zariadenie pre 
seniorov 

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Opatrovateľská 
služba Denný stacionár 

2014 174 100 81 7 
2015 129 125 89 5 
2016 146 133 86 4 
2017 176 143 112 14 
2018 176 149 115 8 
2019 158 159 111 7 
2020 127 122 104 4 
2021 157 128 108 8 
Spolu 1243 1059 806 57 
Celkový počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálne služby: 3165 

 
 
Opatrovateľská služba 
 

Počet klientov OS 
k 1.1.2021 

Počet klientov OS  
k 31.12.2021 

Počet klientov OS, 
ktorým bola 

poskytnutá služba 
dovoz obedov 
k 31.12.2021 

Počet všetkých 
klientov, ktorým 

bola poskytnutá OS  
v roku 2021 

100 88 41 130 
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Počet opatrovateliek 

k 1.1.2021 
Počet opatrovateliek 

k 31.12.2021 
Priemerný počet klientov na 
1 opatrovateľku v roku 2021 

38 39 2,34 
 
 
Dovoz obedov 
 

Počet klientov k 1.1.2021 Počet klientov k 31.12.2021 

Počet všetkých klientov, 
ktorým bola poskytnutá 

služba dovoz obedov  
v roku 2021 

67 68 105 
 
 
Opatrovateľská služba a dovoz obedov v rokoch 2014 - 2021 (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 
2019 88 91 32 
2020 100 103 37 
2021 88 109 39 

 
Jednorazové a mimoriadne finančné príspevky poskytnuté v roku 2021 
 

Počet jednorazových FP Počet mimoriadnych FP Počet FP spolu 
53 20 73 

 
 

Suma jednorazových FP Suma mimoriadnych FP Suma poskytnutých FP spolu 
3.990 EUR 2.280 EUR 6.270 EUR 

 
 
Príspevky na stravovanie dôchodcov poskytnuté v roku 2021 
 

Zmluvné stravovacie zariadenie 
Počet poberateľov 

príspevku na stravu 
k 1.1.2021 

Počet poberateľov 
príspevku na stravu 

k 31.12.2021 
Stredná priemyselná škola K. Adlera 94 54 
ZpS Domov jesene života 0 0 
Základná škola Sokolíkova 107 105 
Spolu 201 159 
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Poskytnuté príspevky v rokoch 2014 - 2021 (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 
2019 89 6.690 EUR 215 
2020 75 6.230 EUR 206 
2021 73 6.270 EUR 159 
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Vyhodnotenie cieľov vyplývajúcich z Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb  
mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 

Cieľ 1: Plnenie priorít KPSS 2015 - 2020 

Špecifický cieľ Opatrenie Vyhodnotenie indikátorov hodnotenia 

1.1 Zvyšovanie kvality pri 
zabezpečovaní obligatórnych 

úloh miestnej samosprávy 

1.1.1 Poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva 

ü Počet vydaných Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu 
službu: 401 

ü Doba vybavenia žiadostí: do 30 dní 

 
1.1.2 Zabezpečenie vzdelávania 
a supervízie pracovníkov MsÚ 

Bratislava-Dúbravka 

ü Počet absolvovaných vzdelávacích programov: 8 
ü Počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie: 4 
ü Počet vykonaných supervízii: 12 
ü Počet zamestnancov, ktorí absolvovali supervíziu: 41 

 

1.1.3 Podpora spolupráce 
s Komisiou sociálno-zdravotnou 

a bytovou MČ Bratislava-
Dúbravka 

ü Počet zasadnutí komisie: 9 
ü Počet mimoriadnych stretnutí: 3 

1.2 Poskytovanie 
a zabezpečovanie sociálnych 

služieb 

1.2.1 Poskytovanie 
a zabezpečovanie poskytovania 

opatrovateľskej služby 

ü Počet prijímateľov opatrovateľskej služby: 88  
(k 31.12.2021) 

ü Počet opatrovateliek: 39 (k 31.12.2021) 
ü Počet prijímateľov, ktorým samospráva prispieva na 

sociálnu službu u neverejného poskytovateľa: 2 

 
1.2.2 Poskytovanie podporných 
služieb v denných centrách MČ 

Bratislava-Dúbravka 

ü Počet členov denných centier: 485 členov 
ü Počet vzdelávacích aktivít: 72 
ü Počet kultúrnych aktivít: 124 
ü Počet športových aktivít: 225 
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Cieľ 2: Komplexný a koordinovaný prístup v riešení sociálnej politiky na území MČ Dúbravka 

2.1: Rozšírenie a koordinovanie 
spolupráce subjektov pre rôzne 

cieľové skupiny osôb 
v nepriaznivej životnej situácii  

2.1.1 Zmapovanie poskytovateľov 
sociálnych služieb a sociálno-

právnej ochrany a aktérov 
sociálnej pomoci 

ü Vytvorená databáza aktérov sociálnej pomoci 
v Dúbravke, zverejnená informácia pre občanov: 
súčasť KPSS 2022-2026 

 
2.1.2 Vytvorenie pracovnej 
skupiny aktérov pôsobiacich 

v sociálnej oblasti 

ü Počet stretnutí pracovných skupín: 3 
ü Počet organizácií: 11 

2.2 Vytvorenie podmienok na 
rozvoj sociálnej politiky MČ 

2.2.1 V záujme komplexného 
a koordinovaného prístupu 

v riešení sociálnej politiky na 
území MČ zjednotenie KPSS 
s ostatnými dokumentami MČ 

Dúbravka, najmä PHRSR a 
rozpočtu 

ü Dokumenty a rozpočet MČ Dúbravka sú vo 
vzájomnom súlade: Uznesenie MZ č. 238/2021 zo dňa 
14.12.2021 schválenie návrhu KPSS mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka 2022-2026 

 

2.2.2 Spolupráca a nastavenie 
systematickej komunikácie 

s jednotlivými zložkami štátnej 
správy a samosprávy a inými 

úradmi (ÚPSVaR, polícia, 
Štatistický úrad, súdy...) pri zbere 
a aktualizácií údajov potrebných 
na vytvorenie kvalitného KPSS 

a pri synergickej spolupráci 
v pomoci občanov 

ü Zoznam subjektov štátnej správy a iných úradov, 
ktoré vlastnia údaje potrebné pre kvalitné služby 
občanov a podieľajú sa taktiež na poskytovaní služieb 
občanov v MČ Dúbravka: súčasť KPSS 2022-2026 

ü Definované potreby MČ Dúbravka voči subjektom 
štátnej správy a iných úradov, ktoré pôsobia 
v sociálnej oblasti: súčasť KPSS 2022-2026 

 2.2.3 Komunitný plán sociálnych 
služieb na roky 2022-2027 

ü Uznesenie MZ č. 238/2021 zo dňa 14.12.2021 
schválenie návrhu KPSS mestskej časti Bratislava-
Dúbravka 2022-2026 



8 
 
 

ü KPSS obsahuje analýzu požiadaviek prijímateľov 
sociálnych služieb, ciele, priority a časový plán 
minimálne pre obligatórne druhy sociálnych služieb, 
ktoré musí mestská časť v zmysle Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy poskytovať: súčasť KPSS 2022-
2026  

ü KPSS zároveň obsahuje kvantifikáciu potrebnej 
kapacity sociálnych služieb v členení na existujúcu 
kapacitu a kvantifikovanú potrebu a určuje finančné, 
personálne a prevádzkové podmienky: súčasť KPSS 
2022-2026 

ü KPSS obsahuje podmienky a spôsob 
zmeny/aktualizácie KPSS: súčasť KPSS 2022-2026 
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	 KPSS obsahuje analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb, ciele, priority a časový plán minimálne pre obligatórne druhy sociálnych služieb, ktoré musí mestská časť v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy poskytovať: súčasť KPSS 2022-2026 
	 KPSS zároveň obsahuje kvantifikáciu potrebnej kapacity sociálnych služieb v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu a určuje finančné, personálne a prevádzkové podmienky: súčasť KPSS 2022-2026
	 KPSS obsahuje podmienky a spôsob zmeny/aktualizácie KPSS: súčasť KPSS 2022-2026



