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Dôvodová správa 
 
V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách má obec zadefinovanú svoju pôsobnosť a 
kompetencie.  
Podľa § 80 bodu i) zákona č. 448/2008 obec zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízko 
prahové denné centrum, nízko prahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s ambulantnou 
sociálnou službou, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný 
stacionár.  
Štatútom hlavného mesta SR Bratislava boli článkom č. 31 a 32 rozdelené pôsobnosti 
mestských častí a Bratislavy v oblasti sociálnych služieb. V zmysle čl 32 bodu 10 písm. j 
mestská časť zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenie opatrovateľskej služby. 
Na úrovni Mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej len „mestská časť“) bol v roku 2016 
miestnym zastupiteľstvom mestskej časti schválený program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2023, kde mestská časť jasne zadefinovala potrebu 
zriadenia zariadenia opatrovateľskej služby v časti špecifických cieľov „Rozvoj infraštruktúry 
sociálnych služieb“ v Opatrení 2.4.1. Rozvoj pobytových zariadení sociálnych služieb.  
Predpokladaná výška nákladov bola vyčíslená na sumu 410 000 eur  na zabezpečenie 
debarierizácie Domova dôchodcov ako aj prestavbu časti priestorov na Pažítkovej ulici, ktoré 
by slúžili ako zariadenie opatrovateľskej služby v kapacite 16 lôžok.  
V roku 2017 bol miestnym zastupiteľstvom mestskej časti schválený Komunitný plán 
sociálnych služieb na roky 2017 – 2021, kde mestská časť vo SWOT analýze definovala 
absenciu zariadenia opatrovateľskej služby ako svoju slabú stránku. V súčasnosti z celkového 
počtu obyvateľstva mestskej časti až 25% obyvateľstva sú seniori, čo vytvára trvalo 
zvyšujúci sa tlak na poskytovanie najmä opatrovateľskej služby a celoročných pobytoch 
služieb v našich zariadeniach pre seniorov. 
 
Miestny úrad v spolupráci s Ružinovským domovom seniorov a Domovom dôchodcov 
pripravil analýzu súčasného stavu a návrh stratégie na uspokojenie potrieb seniorov na 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby. 
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1. Analýza súčasného stavu a prognóza do budúcnosti. 

 
I.  Východiská : 
- Štát jednoznačne podporuje deinštitucionalizáciu = poskytovanie opatrovateľskej 

služby v obci. 
- Pôsobnosť obce  § 80 zákona č 448/2008 o sociálnych službách:  povinnosť 

poskytovať soc. služby v zariadení opatrovateľskej služby. Ide o sociálne služby pre 
všetky vekové skupiny dospelých od stupňa odkázanosti II. 

- Starnutie populácie a rastúci výskyt chorôb súvisiacich s rastúcim vekom a zvyšujúci 
sa výskyt  demencií bude zvyšovať tlak na rast štandardných a špecializovaných 
kapacít určených na starostlivosť o týchto špecifických pacientov 

- Chýbajú prostriedky na zaplatenie kvalitného personálu, v Rakúsku pracuje odhadom 
26 000 opatrovateliek, sociálne služby nie sú prioritou rozpočtu štátnej ani územnej 
samosprávy 

- Chýba zákonná úprava dlhodobej starostlivosti, ktorá by prepájala zdravotnú 
a sociálnu starostlivosť 

- Zdravotné poisťovne nefinancujú adekvátne svoj podiel ošetrovateľskej starostlivosti 
- v súčasnom systéme sociálnych služieb existujú rezervy - lepšie umiestnenie zdrojov 

môže priniesť vyššiu kvalitu služieb, či väčší počet klientov  
- Riziko demografie v mestskej časti: z celkového počtu obyvateľov je 25% seniorov 
- Stúpajúci trend: krízových intervencií, poskytovania fin. príspevkov na opatrovateľskú 

službu zo strany obce, počtu žiadateľov na sociálne služby v obci 
- Dôsledky nedodatočnej kapacity v zariadeniach sociálnych služieb bude nutné 

umiestňovanie občanov v rámci riešenia krízových intervencií mimo územie 
Bratislavy. S tým sú spojené ďalšie náklady obce na poskytnutie finančného príspevku 
neverejným poskytovateľom. 

- Ohrozenie: novela zákona č 448/2008 s negatívnym finančným dopadom na rozpočet 
obce / zmena systému poskytovania dotácie pre zariadenia pre seniorov.  

- Dopad novely: Zníženie finančného príspevku na zariadenia pre seniorov podľa stupňa 
odkázanosti v čase podania žiadosti. Predpoklad zníženia štátnej dotácie o 51%. 

 
Hlavné mesto Bratislava vo svojom Komunitnom pláne sociálnych služieb 2012 v SWOT 
analýze ako ohrozenie konštatovalo časté zmeny legislatívy, nedostatok sociálnych služieb 
ako aj zvyšujúci sa počet osamelých seniorov odkázaných na sociálne služby. 
V súčasnosti Hlavné mesto SR Bratislava dalo vypracovať štúdiu demografického potenciálu 
Hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. V 21. storočí mesto bude patriť k najstarším 
mestským populáciám a to nie len v rámci Slovenska, ale aj širšieho stredoeurópskeho 
priestoru. Počet a podiel seniorov v populácii sa výrazne zvýši a naopak počet aj podiel 
produktívneho obyvateľstva sa výrazne zníži. Výrazne sa zvýši počet aj podiel najstarších 
obyvateľov vo veku nad 80 rokov, ktorí často potrebujú špeciálnu zdravotnú a sociálnu 
starostlivosť, čo bude mať závažné dopady na chod a fungovanie mesta. Prejaví sa to 
prakticky vo všetkých oblastiach verejného života od trhu práce cez sociálne výdavky až po 
služby a infraštruktúru. Odpoveďou samospráv na prezentované demografické údaje môže 
byť len ďalší nárast opatrovateľských služieb v prirodzenom prostredí seniora (mestské časti) 
a zriaďovanie „kamenných“ zariadení pre seniorov, či zariadení opatrovateľskej služby 
(hlavné mesto). O počte a umiestnení takýchto zariadení v hlavnom meste rozhodne 
Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta, ktorý by mal reflektovať demografické 
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údaje. Do platnosti by mal vstúpiť od roku 2019, hlavné mesto už teraz začína prvé prípravné 
práce na jeho realizácii. 
 
 
Prehľad počtu klientov v mestských sociálnych zariadeniach k 30.6.2017 
 

             Bratislava počet občanov 

počet občanov v 

evidencii čakateľov 

počet 

voľných 

miest 

Gérium Ba II Podunajské Biskupice 80 177 0 

Domov seniorov Archa Ba III Nové Mesto Ba  82 119 1 

Domov jesene života Ba IV Dúbravka 198 183 2 

Domov pri kríží Ba IV Dúbravka 176 210 3 

Domov seniorov Lamač Ba IV Lamač  202 122 0 

Petržalský domov seniorov Petržalka Ba V 60 42 0 

Dom tretieho veku Petržalka Ba V 263 147 0 

spolu  7 1061 1000 = 94 % z kapacity 6 

 
 

 
 
 
Prehľad financovania sociálnych služieb za rok 2016 
 

Zariadenia pre seniorov 

Priemerné bežné výdavky na 

jedného prijímateľa/mesiac/€ 

Priemerné skutočné úhrady za soc. 

služby na jedného prijímateľa/mesiac/€ 

do 40 miest 823 211 

od 41 - 100 miest 1071 275 

nad 100 miest 763 187 

 
 

Zariadenia opatrovateľskej služby 

Priemerné bežné výdavky na 

jedného prijímateľa/mesiac/€ 

Priemerné skutočné úhrady za 

soc.služby na jedného 

prijímateľa/mesiac/€ 

Gerium 913 237 

Domov seniorov Archa 1400 278 

Domov jesene života 1223 228 

priemerne 1179 247 

 

Zariadenia opatrovateľskej 

služby Bratislava počet občanov 

počet občanov v 

evidencii čakateľov 

počet 

voľných 

miest 

Gérium Ba II Ružinov 34 51 0 

Domov seniorov Archa Ba III Nové Mesto Ba  23 79 1 

Domov jesene života Ba IV Dúbravka 21 51 1 

spolu 3 78 181 = 226,3% z kapacity 2 
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II.  Krízové intervencie občanov Ružinova 
- Krízová sociálna situácia podľa zákona č 448/2008 je ohrozenie života alebo zdravia 

fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou. 

- V roku 2016  41 prípadov krízovej intervencie s potrebou trvalého umiestnenia 
občana v zariadení pre seniorov.  

- vyriešenie situácie trvalo a stále trvá v rozsahu týždňov až mesiacov.  
- sú to zväčša pacienti nemocníc, bez rodinných príslušníkov s nízkym príjmom cca  

150 – 250 eur/mesiac.  
Tento stúpajúci trend vyriešiť prechodným riešením: 

a) dočasné umiestnenie v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré v súčasnosti nemáme.  
b) alebo umiestnením občana mimo Bratislavy – vzniká povinnosť obce platiť finančný 

príspevok neverejnému poskytovateľovi. 
c) krátkodobé riešenie na nevyhnutný čas zastrešiť opatrovateľskou službou, čo je pri 24 

hodinovej starostlivosti finančne náročné. Tzn. že náklady obce sa začnú pohybovať 
od 2000eur/osoba/ mesiac a viac. 
 
 

 
III.  Neustály dopyt občanov Ružinova po sociálnych službách v zariadení 

opatrovateľskej služby  
Počet žiadateľov o posúdenie odkázanosti na zariadenie opatrovateľskej služby za 
posledné 2 roky : 
- v 2015/ 317 žiadostí. 
- v 2016/ 304 žiadostí. 
- Do 30.6.2017 314 žiadostí. 

 
IV.  Počet prijímateľov s trvalým pobytom v mestskej časti v zariadeniach 

opatrovateľskej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti HLMBA/ máj 2017 
- Archa, Kramáre 2 občania. 
- Domov jesene, Dúbravka 3 občania. 
- Gerium, Ružinov 17 občanov. 

Spolu : 22 občanov, čo je 7% z počtu 304 žiadateľov za rok 2016. 
 

V. Podpora a rozvoj domácej opatrovateľskej služby 

- V 2016 mestská časť na základe žiadosti občanov a nedostatočnej kapacity 
zabezpečila opatrovateľskú službu 18 fyzickým osobám u neverejných 
poskytovateľov. Mestská časť zo zákona vznikla povinnosť poskytnúť finančný 
príspevok neverejným poskytovateľom vo výške 31 115,55 € . Tieto náklady sú 
financované zo zdrojov rozpočtu mestská časť, ktoré sa získali čerpaním 
nenávratného finančného príspevku z Národného projektu Podpora opatrovateľskej 
služby. Zmluva na čerpanie zdrojov z NP POS je uzavretá do 30.4. 2018. Po 
ukončení tejto dotácie je predpoklad nárastu výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 
Ide o situácie, kedy je služba poskytovaná vo verejnom záujme trvalo 
nedostatková. Táto situácia má z demografického pohľadu stúpajúci trend. 

- Dôvod : naplnené kapacity Domova dôchodcov, kt. poskytuje opatrovateľskú službu. 
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Náklady DD /opatrovateľská služba/ rozbory 2016   
 

UKAZOVATE Ľ Skutočnosť 
k 31.12.2016  v € 

Skutočnosť 
k 31.12.2015  v €      

 
Opatrovateľská služba 

 
↑411 672 

 
373 176 

⃰ Z toho z Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) nenávratný  
finančný príspevok vo výške 58 812 € a rozpočtu mestskej časti vo výške 352 860 €.  

 
V evidencii DD/ počet žiadateľov  151/64 občanov 
Počet opatrovaných / mesiac  198 občanov 

 
 

VI.  Stúpajúci trend multimorbidity klientov v RDS a DD  a jeho vplyv na 
zabezpečenie starostlivosti zo strany zariadení pre seniorov. 
 

Neustále stúpa počet chronických závažných ochorení u seniorov v Ružinovskom domove 
seniorov (RDS) a Domove dôchodcov (DD). Zariadenia pre seniorov nie sú zdravotnícke 
zariadenia. V týchto zariadeniach sa v zmysle zákona o sociálnych službách neposkytuje 
zdravotná starostlivosť.  
Tuto starostlivosť poskytuje ošetrujúci/obvodný lekár, na základe zmluvy o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti uzatvorenej medzi ním a poistencom zdravotnej poisťovne (pacient) 
a zodpovedá za zdravotnú starostlivosť. 
 

 RDS v % DD v % 

Výskyt závažných diagnóz 90,5 % 96,03 
Z toho skupina ochorení:  v % Sklenárova v %  Pivoňkova  

kardiovaskulárne  85 96      95** 
ťažké psychiatrické  15 * 54 85 
onkologické  10 35  8 

pľúcne  17 25  5 

diabetes melitus  14,5 2 25 
 
 
Poznámka 
 
Percentá sú vykazované na skutočnú kapacitu RDS Sklenárova – 243 klientov a Pivoňkova na 
skutočnú kapacitu 35 klientov k 31. 05. 2017. 
*RDS ťažké psychiatrické dg  - 15 % na Sklenárovej = klienti so stanovenou dg - F podľa 
MKCH, s terapiou; plus cca 1/3 klientov (cca 80 klientov)  zo Sklenárovej, ktorí odmietajú 
terapiu a intervenciu psychiatra. 
So skutočnej kapacity RDS k 31.05. 2017, t.j. zo 278 klientov 28 nemá žiadnu z nižšie 
uvedených závažných diagnóz. 
 
V Domove dôchodcov veľa klientov  ma kombináciu závažných ochorení. 
** Zo 126 klientov len 5 klientov nemá závažnú diagnózu- majú bežné ochorenia vyplývajúce 
z vysokého veku,  imobilizačný syndróm, inkontinencia II. stupňa, anémia, ochorenia 
pohybového aparátu...  
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Stupňujúca závažnosť týchto ochorení neustále zvyšuje nároky na zamestnancov na 
zabezpečenie opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Dôsledkom tohto stavu je 
nutnosť mať voľnú kapacitu miest na lôžkových oddeleniach RDS a DD pre prípady akútneho 
zhoršenia zdravotného stavu, kedy títo klienti musia byť pod neustálym dohľadom 
pracovníkov. 
 
 
2. Návrhy možností riešenia 
 
I. V horizonte do 2 rokov 

Rozširovanie domácej opatrovateľskej služby prostredníctvom : 
a) vlastných kapacít – využiť príspevok štátu na zamestnanosť pri novo vytvorených 

miestach. 
b) Nedostatkovú službu outsorcovať  iným subjektom a to : 
B1 čiastočne. 
B2 kompletné zastrešenie.  
- V prípade schválenia novely presunúť opatrovateľskú službu pod ZOS / kompenzácia 

straty na dotáciách v RDS a DD. 
 

 
 
II. V horizonte do  5 rokov  
 
a). Vybudovanie a zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS)  
Tento typ zariadenia slúži na poskytovanie sociálnych služieb na dobu určitú, maximálne na 
dobu 1/2 roka. Zariadenie opatrovateľskej služby by bolo dočasným riešením krízových 
intervencií v čase nedostatku kapacít alebo ak hospitalizovaní seniori vo vážnom stave bez 
príbuzných ukončia hospitalizáciu a sú dlhodobo zaradení do zoznamu žiadateľov, nemôžu 
byť z nedostatku kapacít umiestnení. 

- Zriadenie novej služby v našich nebytových priestoroch : 
a) ako PPP projekt. 
b) alebo vo vlastnom manažmente z rozpočtu mestskej časti. 

- Kapacita – 30 klientov. Ekonomická analýza + dispozícia prípadného priestoru môže 
ovplyvniť reálnu kapacitu ZOS. 

- Budúca novela nemení výšku finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v 
zariadení podľa § 71 ods. 6 , čo je 320 EUR/ lôžko/ mesiac. 

 
Za účelom získania podrobnejšej predstavy o možnej výške zriaďovateľských 
a prevádzkových nákladoch ZOS, oslovila mestská časť oslovila obec Báhoň, v ktorej 
zriaďovateľskej pôsobnosti je aj ZOS. Zistený stav: investičné náklady sú neznáme, pretože 
objekt(y) je starší ako 30 rokov (dva 3-izbové byty). Zariadenie bolo dokupované postupne. 
Prevádzkové náklady sú 9000 EUR na klienta a rok. 
Informácie k zriaďovacím a prevádzkovým nákladom iných zariadení nie sú dostupné, 
pretože informácie tohto druhu prevádzkovatelia bežne neposkytujú. 
 
Z ďalších porovnateľných projektov treba spomenúť zariadenie opatrovateľskej služby ako 
projekt Hlavného mesta SR, ktoré v roku 2010 na tento účel prestavalo objekt bývalej 
materskej školy. Náklady na celkovú rekonštrukciu dosiahli výšku 2 100 000,- EUR, pri 
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kapacite 64 lôžok (poznámka: v súčasnosti legislatíva dovoľuje maximálnu kapacitu len 40 
lôžok). Náklady na vybavenie (MTZ) predstavovali ďalších 500 000,- EUR. Ekonomicky 
oprávnené náklady na 1 lôžko ZOS sú cca 890,- EUR. 
 
Podmienkou vybudovania a prevádzky ZOS je tiež vhodná funkčná plocha. Do úvahy 
pripadajú dve možnosti: 
 

• Zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ako prevládajúci spôsob využitia 
funkčnej plochy 

201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu 
202 – občianska vybavenosť lokálneho významu 
 
Ilustračný príklad aktuálne využiteľného pozemku: Borodáčová ul.,  - plocha po vyhorenej 
budove, pozemok parc.č. 1286/38  k.ú. Ružinov, výmera: 1 357 m2, vlastník: Hlavné mesto 
SR Bratislava. 
 

� Zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ako prípustný spôsob využitia 
funkčnej plochy 

101 – viacpodlažná zástavba obytného územia 
501 – zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti 
 
Ilustračný príklad aktuálne využiteľných objektu hospodárske bloky (HB) v lokalitách 
Ostredky, Trávniky, Pošeň (funkčné využitie 101 – viacpodlažná zástavba obytného územia) 
 

 

Druh sociálnej služby  Výška finančného 

príspevku na jedno 

miesto v zariadení na 

mesiac  

Výška finančného príspevku 

na jedno miesto v zariadení na 

rozpočtový rok  

zariadenie 

opatrovateľskej služby 

320 eur 3 840 eur 

 
 

b) Vybudovanie a zriadenie bezbariérového zariadenia pre seniorov pre imobilných 
klientov. 
Podľa § 35 bodu 4 v zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 
prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia. Tzn. , že v RDS a DD nie je 
možné navyšovať kapacitu miest. Demografická prognóza potvrdzuje zvyšovanie potreby 
občanov pre tento typ sociálnej služby. 
 
V súčasnosti sa v RDS a DD nachádzajú klienti vo vysokom veku, premorbídni s ťažkými 
diagnózami. Pobyt v garsónkach v RDS pri tejto štruktúre klientov je vysoko rizikový pre 
kvalitné zabezpečenie opatrovateľských a ošetrovateľských úkonov zo strany zamestnancov. 

- Zriadenie novej služby v našich nebytových priestoroch : 
c) ako PPP projekt. 
d) alebo vo vlastnom manažmente z rozpočtu mestskej časti. 


