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KPSS 2030 – PS Starší obyvatelia 
 

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je strategické plánovanie pre oblasť 
sociálnych služieb, má mapovať potreby na území, spôsob akým sú tieto potreby 
napĺňané a vytýčiť najlepší ďalší smer na riešenie. KPSS je založené na dátach a opiera 
sa o dialogický charakter hľadania riešenia, netýka sa iba sociálnych služieb , ale tiež 
služieb priamo podmienených sociálnymi službami, alebo na ne nadväzujúce. Zákon 
o sociálnych službách určuje niektoré konkrétne požiadavky na obsah strategického 
dokumentu. KPSS má analytickú a strategickú časť.  

Analytická časť poskytuje pohľad na to aké potreby majú obyvatelia na území mesta. 
Strategická časť KPSS Bratislava má ako dokument celomestského charakteru 
pomenovávať:  (Celomestskú) víziu, (Celomestské) strategické ciele, 
(Celomestské) priority, (Celomestské) špecifické ciele, Opatrenia a Aktivity. 

Pri prioritách, špecifických cieľoch a  opatreniach sa uvádzajú aj merateľné 
ukazovatele využívaním metodiky SMART cieľov. (Celomestské) priority a (celomestské) 
špecifické ciele majú obsahovať ciele aké sa napĺňajú v jednotlivých KPSS MČ a KPSS 
Bratislavy. To znamená, že si MČ tak ako Bratislava určia ciele, na ktorých spoločne 
pracujú. KPSS Bratislavy obsahuje realizačné tabuľky podľa už schválených KPSS MČ. 
Strategická časť by mala obsahovať realizačné tabuľky, ktoré budú zľahčovať 
porovnávanie napĺňania určených priorít a cieľov.  

Na konci tohto dokumentu nájdete zoznam skratiek. 
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STRATEGICKÝ CIEĽ 2: 
 

DÔSTOJNÝ, BEZPEČNÝ A ČO NAJSAMOSTATNEJŠÍ ŽIVOT 
STARŠÍCH OBYVATEĽOV PODPORENÝ DOSTUPNOU SIEŤOU 
SS 

KRATKY POPIS CIEĽA Zo socio-demografických ukazovateľov vyplýva, že k 31. 12. 
2020  žilo na území mesta Bratislava celkom 440 948 
obyvateľov, z toho celkom 83 507 obyvateľov vo veku 65 rokov 
a viac. Tento počet vzrástol v období rokov 2010 – 2020 o 24 
748 osôb. Zatiaľ čo v 2010 tvorili obyvatelia Bratislavy vo veku 
65 rokov a viac celkovo 13,6 % všetkých obyvateľov mesta, v 
roku 2020 to bolo 18,9 %. Každý rok sa podiel obyvateľov vo 
veku 65 rokov a viac na celkovom počte obyvateľov 
mesta Bratislava zvýši o cca 0,5 %. (Analýza  AUGUR) Mesto 
Bratislava by preto v roku 2030 malo byť mestom, v ktorom 
sociálna pomoc a podpora adekvátnejšie odpovedá potrebám 
starších obyvateliek a obyvateľom, potrebám ich rodín a ďalších 
podporných sietí. Prostredníctvom napĺňania jednotlivých 
špecifických cieľov HMBA vytvára priestor pre dôstojnejší, 
bezpečný a čo najsamostatnejší život ľudí vo veku 65 rokov a 
viac. K starším obyvateľom pristupuje sociálnymi politikami, 
prostredníctvom ktorých podporuje slobodný výber starnutia 
rôznorodým spôsobom, v rôznorodých prostrediach a podporuje 
systém sociálnych služieb a služieb sociálnej podpory, ktoré 
posilňujú aktérstvo starších obyvateľov.    

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ Pomer výdavkov určených na strategický cieľ 2 z rozpočtu 
HMBA v súlade s opatreniami a aktivitami špecifických cieľov; 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1: SKVALITNIŤ SYSTÉM PODPORY A PREVENCIE OSAMELOSTI, 
VYLÚČENIA  A  PREDČASNEJ  ODKÁZANOSTI 

KRÁTKY POPIS CIEĽA   Jedným zo spôsobov podpory starších obyvateľov je tvorba politík 
aktívneho starnutia, ktorá je predmetom viacerých strategických 
dokumentov. Na národnej  úrovni ide najmä o Národný program  
aktívneho starnutia 2021-2030 (NPAS), na  lokálnej úrovni 
Program aktívneho starnutia HMBA SR 2014 – 2020. Ako vyplýva 
aj z NPAS, významným faktorom podmieňujúcim predpoklady pre 
aktívne a úspešné starnutie je intenzita osobných kontaktov 
starších ľudí.  

Zo Stratégie  dlhodobej starostlivosti SR vyplýva, že odkázanosť 
obyvateľov na SS sa kontinuálne zvyšuje. Keď prostredníctvom 
opatrení v rámci tohto cieľa skvalitníme systém podpory a 
prevencie osamelosti a vylúčenia, zabránime aj predčasnej 
odkázanosti starších ľudí na SS. 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ Nárast počtu proseniorských organizácií na území mesta; 

Nárast počtu proseniorských a dobrovoľníckych organizácií 
zapojených do programu pre podporu a posilnenie organizácií; 

Počet zapojených starších obyvateľov do aktivít realizovaných v 
rámci ŠC; 

OPATRENIA, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa 

Opatrenie 2.1.1: Zvýšenie informovanosti o možnostiach  
podpory a iných službách mesta  

Opatrenie 2.1.2:  Analýza osamelo žijúcich starších ľudí v 
postpandemickom období a infokampaň 

Opatrenie 2.1.3: Program pre podporu a posilnenie 
proseniorských a dobrovoľníckych organizácií 

Opatrenie 2.1.4: Podpora neformálneho celoživotného 
vzdelávania a organizácia aktivít na podporu rozvoja  

Opatrenie 2.1.5: Zapojenie starších obyvateľov 
prostredníctvom posilnenia činnosti Rady  

Opatrenie 2.1.6: Podpora kultúrneho kapitálu starších 
obyvateľov cez spolupráce s kultúrnymi inštitúciami 

Opatrenie 2.1.7: Vybudovanie mestského komunitného 
medzigeneračného centra 

Opatrenie 2.1.8: Pilotná spolupráca so zameraním na 
fungovanie siete denných centier vo vybranej/ných MČ 

Opatrenie 2.1.9: Tvorba koncepcie "Program aktívneho 
starnutia HMBA SR" 

 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/55748.pdf
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OPATRENIE  2.1.1 ZVÝŠENIE INFORMOVANOSTI O MOŽNOSTIACH PODPORY 
A INÝCH SLUŽBÁCH MESTA 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   S cieľom umožniť  starším obyvateľom žiť  čo najdlhšie nezávislý 
spôsob života a plne sa podieľať na všetkých jeho aspektoch, je 
dôležité sprístupniť informácie na rovnakom základe s  inými 
skupinami obyvateľov. Informácie poskytované starším 
obyvateľom o možnostiach podpory a službách mesta musia byť 
adresné, prístupné a  zrozumiteľné, či už ide o informácie 
poskytované v  tlačenej alebo elektronickej podobe.  
Tento cieľ sa dosiahne zvyšovaním digitálnych zručností u 
starších obyvateľov, ich zapojením do testovania nových 
elektronických služieb, ako aj adresnou distribúciou tlačených 
materiálov, či už ide o letáky, bulletiny, mestský časopis in.ba a 
iné.   

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA   

1 500,- €/ročne (spracovanie, tlač, adresná distribúcia a 
aktualizácia tlačovín) (HMBA) 

 

 

 

 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030   

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet distribuovaných letákov;  

Počet distribuovaných bulletinov;  

Počet vstupov do tlačených a elektronických komunikačných 
kanálov mesta;   

Počet adresne distribuovaných časopisov in.ba; 

Počet zapojených starších obyvateľov do testovania 
elektronických služieb HMBA;  

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.1.1 Informovať o ponukách proseniorských, 
dobrovoľníckych organizácií a DC cez elektronické 
a komunikačné kanály HMBA;  

 
• A 2.1.1.2  Informovať o aktívnom starnutí a činnosti 

organizácií v pravidelnej rubrike v in.ba; 
 

• A.2.1.1.3 Spracovanie, tlač, distribúcia a aktualizácia 
informačného bulletinu a letákov;  
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• A.2.1.1.4 Spracovanie, tlač, distribúcia newsletteru;  

 
• A 2.1.1.5 Testovanie elektronických služieb staršími 

obyvateľmi;  
 

OPATRENIE  2.1.2 ANALÝZA OSAMELO ŽIJÚCICH STARŠÍCH ĽUDÍ 
V POSTPANDEMICKOM OBDOBÍ A  INFOKAMPAŇ 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   V súčasnosti neexistuje analýza, ktorá by odpovedala na to aké 
sú dôvody sociálnej (seba)izolácie starších obyvateľov na území 
HMBA a  ktorá by poskytovala pre samosprávu odporúčania pre 
lepšie nastavenie cieľov v tejto oblasti. Ako vyplýva aj z 
analytickej časti KPSS, osamelosť môže byť bariéra v prístupe k 
službám a integrácii. Je preto veľmi dôležité eliminovať pocit 
osamelosti a neužitočnosti. Problém sociálnej izolácie starších 
sa dostal do popredia aj počas trvania celosvetovej pandémie v 
rokoch 2020 a 2021.   

V spolupráci s výskumnou inštitúciou je preto potrebné 
zrealizovať analýzu a získať relevantné údaje, ktoré nám 
následne umožnia presne nasmerovať tak informačnú kampaň, 
ako aj ďalšie opatrenia na cieľovú skupinu osamelo žijúcich 
starších obyvateľov. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA  

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA   

5 000,- €/1x (Spolupráca s výskumnou inštitúciou) (HMBA) 

10 000,- €/2x (Adresná komunikačná kampaň k osamelým 
starším obyvateľom) (HMBA) 

 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2027 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Spracovaná analýza;  

Počet vstupov do verejnej prezentácie výsledkov analýzy; 

Zrealizovaná informačná kampaň; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.2.1 Spolupracovať s výskumnou inštitúciou na 
zadaní výskumu a metódach výskumu, ktoré by boli 
dôveryhodné pre zapojenie starších obyvateľov;  
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• A 2.1.2.2  Prezentovať výsledky analýzy na otvorených 
diskusiách s obyvateľmi ako nástroj na scitlivenie 
verejnosti; 
 

• A 2.1.2.3  Navrhnúť komunikačnú kampaň podľa 
výsledkov analýzy; 

 

OPATRENIE  2.1.3 PROGRAM PRE PODPORU A POSILNENIE PROSENIORSKÝCH 
A DOBROVOĽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Z analytickej časti KPSS vyplynulo, že je potrebné podporovať 
neformálne stretávanie starších obyvateľov, v rámci napr. 
spolkov, dobrovoľníckych združení, komunitných organizácií, 
ktoré zastrešujú napr. susedské aktivity a nevnímajú človeka iba 
cez prizmu veku. Zásada zúčastnenosti, ktorá zahŕňa možnosť 
spolurozhodovania, uplatnenia vedomostí, schopností, 
sociálnych iniciatív, možnosť zakladania hnutí alebo združení 
starších obyvateľov je aj jedným z kľúčových princípov OSN vo 
vzťahu k starším osobám.  

Programom podpory pre proseniorské a dobrovoľnícke 
organizácie mesto posilní postavenie týchto organizácií 
a umožní im budovať lepšie príležitosti pre aktívne trávenie 
voľného času, sociálne začlenenie starších a tiež pre rozvoj 
komunít. Program budovania kapacít týchto organizácií by sa 
mal, okrem finančných dotácií prostredníctvom grantovej výzvy, 
zamerať najmä na ich sieťovanie a spoluprácu, zdieľanie 
príkladov dobrej praxe a komunikačnú podporu. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, proseniorské a dobrovoľnícke organizácie 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA   

5 000,- €/ročne (Program rozvoja organizácií) (HMBA) 

100 000, - €/ročne (Výzva v rámci grantového programu 
Bratislava pre všetkých) (HMBA) 

1 000, - €/ročne (Zapojenie starších obyvateľov do 
dobrovoľníckych programov) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030  

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet zapojených subjektov do programu pre podporu a 
posilnenie organizácií; 

Suma alokovaná pre projekty v rámci výzvy “Medzigeneračná 
solidarita a kvalita života seniorov” grantového programu 
Bratislava pre všetkých; 
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Počet podaných žiadostí vo výzve;  

Počet podporených žiadostí vo výzve;  

Počet aktivít proseniorských a dobrovoľníckych organizácií, 
ktoré sa realizovali vďaka poskytnutiu alebo zdostupneniu 
mestských priestorov; 

Vytvorená a aktualizovaná databáza spolupracujúcich 
subjektov; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.3.1 Pravidelný prieskum potrieb a očakávaní 
proseniorských a dobrovoľníckych organizácií;  
 

• A 2.1.3.2 Zrealizovaný program pre podporu a posilnenie 
proseniorských a dobrovoľníckych organizácií s 
možnosťou zapojenia denných centier  
  

• A 2.1.3.3 Posilnenie podpory pre projekty v oblasti 
medzigeneračnej solidarity a kvality života seniorov a 
senioriek v rámci grantového programu;   
 

• A 2.1.3.4  Zapojenie starších obyvateľov do 
dobrovoľníckych programov; 
 

• A 2.1.3.5  Podpora aktivít proseniorských a 
dobrovoľníckych organizácií poskytnutím alebo 
sprístupnením mestských priestorov;  
 

• A 2.1.3.6  Aktualizovaná databáza spolupracujúcich 
subjektov; 

 

OPATRENIE 2.1.4 PODPORA NEFORMÁLNEHO CELOŽIVOTNÉHO 
VZDELÁVANIA 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Princíp celoživotného vzdelávania by mal byť uplatňovaný 
bez ohľadu na vek a schopnosti jednotlivcov. Z NPAS 
vyplynulo zistenie o minimálnej účasti starších ľudí v 
programoch a aktivitách celoživotného vzdelávania (len 1,5 % 
starších osôb v roku 2018 v porovnaní s 5 % priemerne v 
EÚ28) a ako rizikový faktor do budúcnosti, okrem iného, tlak 
na zvýšenie fyzickej aktivity starších ľudí, ich politickej a 
občianskej angažovanosti či participácie v spoločensky 
prospešných činnostiach, bez zabezpečenia dostupnosti 
programov a aktivít celoživotného vzdelávania. S cieľom 
zvýšiť účasť starších obyvateľov v programoch a aktivitách 
celoživotného vzdelávania má mesto ďalej spolupracovať s 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/rada-vlady-slovenskej-republiky-prava-seniorov-prisposobovanie-verejnych-politik-procesu-starnutia-populacie/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2021-2030.pdf
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univerzitami tretieho veku, Centrom aktívneho starnutia a 
ďalšími aktérmi. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA   

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA   

5 000, - €/ročne (Letná bratislavská univerzita seniorov) 
(HMBA) 

30 000, - €/ročne (Celomestský športový deň pre starších) 
(HMBA)  

 

 

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet podporených aktivít neformálneho vzdelávania 
a samovzdelávania starších obyvateľov; 

Počet spoluprác v oblasti celoživotného vzdelávania a 
podpory fyzickej aktivity starších obyvateľov; 

Zrealizovaná Letná bratislavská univerzita seniorov; 

Zrealizovaný celomestský športový deň pre starších 
obyvateľov; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.4.1 Podporovať neformálne vzdelávanie a 
samovzdelávanie starších obyvateľov;  
 

• A 2.1.4.2  Motivovať a zvýšiť počet rôznorodých 
záujemcov o štúdium na univerzitách tretieho veku;  
 

• A 2.1.4.3  Každoročne podporovať Letnú bratislavskú 
univerzitu seniorov a zapájať sa aktívne do tvorby 
programu; 
 

• A 2.1.4.4  Podpora aktívneho starnutia a fyzickej 
aktivity v spolupráci s Centrom aktívneho starnutia a 
ďalšími subjektami;  
 

•  A 2.1.4.5  Zorganizovať celomestský Športový deň pre 
starších obyvateľov; 
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OPATRENIE  2.1.5 ZAPOJENIE STARŠÍCH OBYVATEĽOV PROSTREDNÍCTVOM 
POSILNENIA ČINNOSTI RADY SENIOROV 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   A Postavenie Rady upravuje Štatút. Vychádzajúc z obmedzení 
obdobia poznačeného pandemickými opatreniami 
a nemožnosťou Rady zasadať pravidelne osobne, je potrebné 
zefektívniť činnosť Rady posilnením digitálnych zručností jej 
členov a členiek a vytvoriť tak možnosti online zasadnutí pre 
širší okruh zástupcov a zástupkýň. Pravidelným 
prehodnocovaním fungovania Rady a jej inštitucionálneho 
základu (Štatút, Rokovací poriadok, menovanie členov) sa 
posilní participácia zástupcov cieľovej skupiny starších 
obyvateľov v Rade a tým aj koordinácia účasti starších na 
riadení vecí verejných.  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA , Rada seniorov 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA   

1 000,- €/ročne (Pravidelné zasadnutia Rady HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030  

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet realizovaných zasadaní Rady; 

Počet aktívne sa zapájajúcich členov a členiek Rady; 

Počet členov a členiek Rady s technickým vybavením 
a možnosťou zasadať online; 

Aktualizovaný Štatút Rady;  

Vypracovaný Rokovací poriadok Rady; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.5.1 Realizovať pravidelné zasadnutia Rady 
s prizvaním zástupcov magistrátu, MČ a mestských 
inštitúcií; 
 

• A 2.1.5.2  Aktívna účasť členov a členiek Rady pri tvorbe 
Akčných plánov ku KPSS;  
 

• A 2.1.5.3  Priebežne prehodnocovať potrebu aktualizácie 
Štatútu a tvorby Rokovacieho poriadku Rady; 
 

• A 2.1.5.4 Zvyšovať digitálne možnosti členov a členiek 
Rady z dôvodu online zasadnutí;  
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OPATRENIE  2.1.6 PODPORA KULTÚRNEHO KAPITÁLU STARŠÍCH 
OBYVATEĽOV CEZ SPOLUPRÁCE S KULTÚRNYMI 
INŠTITÚCIAMI  

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Príležitosti pre plný rozvoj potenciálu starších obyvateľov úzko 
súvisí aj s prístupom ku kultúrnym možnostiam, ktoré im mesto 
ponúka. Z  NPAS vyplýva dôležitosť podpory architektonickej 
aj finančnej dostupnosti kultúrnych podujatí a aktivít pre staršie 
osoby.  V rámci analytickej časti KPSS pritom starší obyvatelia 
mesta vyjadrili nespokojnosť s tým, že nemajú vo svojom okolí 
dostatok kultúrnych príležitostí, príp. že im nezostávajú 
finančné prostriedky na tieto aktivity.  

Keďže v súčasnosti neexistuje jednotný systém zliav pre 
starších je potrebné zmapovať možnosti a nadviazať 
spoluprácu s príslušnými kultúrnymi inštitúciami s cieľom 
podporiť kultúrny kapitál starších obyvateľov. Fyzickú 
prístupnosť verejných služieb, vrátane kultúrnych inštitúcií sa 
mesto zaviazalo zlepšovať odstraňovaním bariér v dokumente 
Bratislava 2030. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, Príspevkové organizácie HMBA 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA   

0,-  €  (Spolupráca s kultúrnymi organizáciami) 

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Publikovaný a aktualizovaný prehľad zliav pre starších; 

Zrealizované spolupráce medzi mestom a kultúrnymi 
inštitúciami; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.6.1 Zmapovať možnosti zliav pre starších 
obyvateľov v príspevkových kultúrnych organizáciách 
mesta a ďalších inštitúciách a spolupracovať pri ich 
sprehľadňovaní zliav v pripravovanom Bratislavskom 
mestskom konte; 
 

• A 2.1.6.2  Nadviazať spoluprácu so SNG, SNM, SND a 
pod. v oblasti podpory kultúrneho kapitálu starších 
obyvateľov; 
 

https://www.bratislava2030.sk/
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• A 2.1.6.3  Zvýšiť informovanosť starších obyvateľov o 
kultúrnych a spoločenských podujatiach v meste; 

 

OPATRENIE  2.1.7 VYBUDOVANIE MESTSKÉHO KOMUNITNÉHO 
MEDZIGENERAČNÉHO CENTRA 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Z analytickej časti KPSS vyplynula dôležitosť podpory 
stretávania sa obyvateľov mesta ako prevencie izolácie. 
Potrebnosť podpory medzigeneračného stretávania, 
prepájania osôb zdravých a znevýhodnených a podpory 
poradenských a vzdelávacích aktivít pre starších obyvateľov, 
OZZ, rodín s deťmi a ďalších skupín sú významnými faktormi 
pre vznik a fungovanie komunitných centier v meste (pozn. v 
zmysle “slúžiť komunite obyvateľov”, nie vo význame služby 
podľa zákona o SS). 

Zámerom je vytvoriť miesto pre medzigeneračnú spoluprácu, 
zdieľanie voľného času medzi starými rodičmi a vnúčatami, 
staršími a mladšími, priestor, kde by mali možnosť prehlbovať 
vzťahy a vymieňať si navzájom skúsenosti. Bezbariérové 
centrum by okrem funkcií vzdelávania, zvyšovania 
kompetencií, sieťovania aktérov malo spĺňať aj funkciu 
informačného a poradenského bodu, kde starší obyvatelia 
dostanú všetky potrebné informácie o SS.   

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, MČ, EŠIF, PO  

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

200 000,-  €/ 1x (Zabezpečenie priestoru) (HMBA) 

67 600,-  €/ročne (Prevádzkové a personálne náklady) 
(HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2024-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Memorandum o spolupráci medzi HMBA a vybranou MČ; 

Príprava a otvorenie centra; 

Počet realizovaných poradenských, preventívnych 
a vzdelávacích aktivít; 

Počet účastníkov na aktivitách; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.7.1  Návrh spolupráce pre vybranú MČ a 
vytvorenie Memoranda o spolupráci pri zriadení a 
prevádzkovaní centra;   
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• A 2.1.7.2  Zabezpečenie priestoru;   

 
• A 2.1.7.3  Nadizajnovanie programu pre verejné aktivity  

proseniorských organizácií, organizácií zastupujúcich 
záujmy OZZ a iných organizácií; 
 

• A 2.1.7.4  Vytvorenie priestoru pre poradenské, 
preventívne a vzdelávacie aktivity; 
 

• A 2.1.7.5 Vyhodnocovanie dopadov a účelu využitia; 

 

OPATRENIE  2.1.8 PILOTNÁ SPOLUPRÁCA SO ZAMERANÍM NA FUNGOVANIE 
SIETE DENNÝCH CENTIER VO VYBRANEJ/NÝCH MČ 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   V DC sa podľa zákona o SS poskytuje SS počas dňa fyzickej 
osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom 
alebo vnučkou. V DC sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo 
a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Kompetenciu zriaďovať DC 
majú jednotlivé MČ. Mesto podporí funkciu denných centier pri 
organizovaní vzdelávacích, umeleckých, rekreačných a 
športových aktivít, ktorá vyplýva aj z NPAS cez prieskum, 
sieťovanie a prepájanie jednotlivých DC, cez podporu zapojenia 
cieľových skupín do vytvárania programu a bude napomáhať k 
nárastu počtu zapojených starších obyvateľov a OZZ do aktivít 
DC. Taktiež je z hľadiska zapojených cieľových skupín 
potrebné realizovať audity bezbariérovosti priestorov. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, MČ 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

0,-  € (Pilotná spolupráca so zameraním na fungovanie DC vo 
vybraných MČ) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Nízka priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2024-2030    

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Realizovaný prieskum;  

Realizovaný audit bezbariérovosti; 

Vytvorená databáza kontaktov; 

Nárast počtu zapojených obyvateľov do vybraných DC; 

https://www.employment.gov.sk/files/sk/ministerstvo/rada-vlady-slovenskej-republiky-prava-seniorov-prisposobovanie-verejnych-politik-procesu-starnutia-populacie/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2021-2030.pdf
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Nárast počtu zapojených OZZ do vybraných DC; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.8.1  Prieskum stavu DC, záujmu o ich rozvoj v 
spolupráci s vybranými MČ v súčinnosti s Radou a 
organizáciami zastupujúcimi záujmy starších a OZZ; 
 

• A 2.1.8.2 Audit bezbariérovej prístupnosti vybraných 
objektov a okolia DC; 
 

• A 2.1.8.3. Vytvorenie systému kontaktov za účelom 
sieťovania vybraných DC; 
 

• A 2.1.8.4. Aktívne zapájanie starších obyvateľov, OZZ a 
organizácií zastupujúcich ich záujmy do vytvárania 
programovej ponuky vybraných DC; 

 

OPATRENIE  2.1.9 TVORBA KONCEPCIE  "PROGRAM AKTÍVNEHO STARNUTIA 
HMBA SR"  

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   V roku 2014 bol MsZ schválený Program aktívneho starnutia 
hlavného mesta SR Bratislavy 2014 – 2020 (PAS HMBA 2014-
2020). Bol to prelomovo prvý koncepčný dokument 
samosprávy, ktorý mal za cieľ komplexne riešiť situáciu starších 
ľudí v meste. Limitmi tohto dokumentu sa stalo rovnako 
zaradenie zodpovedných a spolupracujúcich subjektov, ktorí 
nemali vedomosť o začlenení do tohto dokumentu, a tiež 
prenos zodpovednosti za odpočet na členov Rady, čo 
znemožnilo odpočtovanie nastavených opatrení. Ako 
nevyhnutnosť sa ukazuje vytvoriť pokračovanie koncepcie, 
ktorá nebude mechanickou aktualizáciou PAS HMBA 2014-
2020, ale dokumentom zohľadňujúcim kompetencie mesta, 
dohodnuté spolupráce a zodpovednosť jednotlivých útvarov 
magistrátu. Súčasne bude vychádzať z KPSS 2030, Bratislava 
2030 a bude reagovať na aktuálne prognózy demografického 
vývoja nielen v sociálnej oblasti.  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA   

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

10 000,-  €/2x (Spracovanie koncepcie participatívnou formou 
za účasti proseniorských a dobrovoľníckych organizácií a MČ) 
(HMBA)  

 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/55748.pdf
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/55748.pdf
https://www.bratislava2030.sk/
https://www.bratislava2030.sk/
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MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Spracovanie a schválenie dokumentu;    

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.1.9.1 Spracovanie koncepcie participatívnou formou 
za účasti organizácií a MČ;  
 

• A 2.1.9.2  Schválenie koncepcie MsZ; 
 

• A 2.1.9.3 Implementovanie a pravidelné odpočtovanie 
koncepcie ; 

 

  



 
 
 

  

 

15 
 

ŠPECIFICKÝ CEĽ 2.2.: ZDOSTUPNIŤ MOŽNOSTI STARNÚŤ V DOMÁCOM PROSTREDÍ 

KRÁTKY POPIS CIEĽA   Napriek nezvrátiteľným demografickým trendom a narastajúcej 
potrebnosti rozvoja DOS konštatovanej už v KPSS 2020-2021 a 
NPRSS 2030, správa o výsledku kontroly DOS z roku 2020 
(NKÚ) hovorí o stagnácii v oblasti rozvoja DOS, ktorá 
zvyšujúcemu sa počtu starších obyvateľov znemožňuje 
preferované starnutie v domácom prostredí. V registri BSK bolo 
k 31.12.2021 na území HMBA 12 verejných a 14 neverejných 
PoSS. Kapacita prvých je niekde na úrovni 1000 miest, 
konkrétne 712 miest identifikovaných v analytickej časti KPSS. 
Presná kapacita DOS pri väčšine NePoSS nie je známa, jej odhad 
je na úrovni 30-50 miest. Podľa normatívov (Višek, Pruša, 2012) 
je pritom potrebných v Bratislave od 5 010 do 6 263 miest. 
Zvyšujúce sa požiadavky na DOS tiež vedú k nárastu potreby 
odborne spôsobilého personálu a tomu zodpovedajúcemu 
finančnému ohodnoteniu.  

Tieto trendy vyžadujú integrovanú sociálnu politiku na úrovni 
mesta v oblasti opatrení, ktoré DOS zdostupnia a posilnia 
spolupráce verejných a NePoSS tak, aby mal starší obyvateľ 
možnosť výberu terénnej a ambulantnej SS, ktorá má v zmysle 
zákona o SS prednosť pred pobytovými službami. Tento fakt by 
sa mal odraziť na upevnenej spolupráci, na zvýšenom počte 
schválených rozhodnutí na DOS, ale predovšetkým v ich širšej 
palete. Zvýšeným počtom PoSS a zvýšením kapacít DOS sa 
posilní právo na výber služby a jej formy. 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ Nárast kapacity DOS v hodinách;  

Nárast kapacity odľahčovacej služby;  

OPATRENIA, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa 

Opatrenie 2.2.1 Zvýšenie dostupnosti informácií o DOS  

Opatrenie 2.2.2 Skvalitnenie fungovania organizácií 
poskytujúcich DOS  

Opatrenie 2.2.3: Zdostupnenie výkonu DOS v potrebných 
časoch, miestach, úkonoch, finančných rámcoch  

Opatrenie 2.2.4: Podpora pre fyzické osoby, ktoré svojim 
príbuzným a blízkym poskytujú starostlivosť v domácom 
prostredí  

  

 

 

 

 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-fin.pdf
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1407476/Spr%C3%A1va+o+v%C3%BDsledku+kontroly+Opatrovate%C4%BEsk%C3%A1+slu%C5%BEba.pdf/470c73f6-a795-4afe-990f-c7ff1c106287
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 OPATRENIE  2.2.1 ZVÝŠENIE DOSTUPNOSTI INFORMÁCIÍ O DOS  

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Prehľadne zdieľané informácie o DOS dostupné na magistráte, 
MČ, ale aj u NePoSS majú zabezpečiť vytvorenie 
spolupracujúceho systému medzi jednotlivými aktérmi. Takisto 
majú zabezpečiť právo PSS na výber PoSS a zároveň 
zverejňovaním štatistík a dostupných údajov ukázať, že ide 
o fungujúcu službu. Fungujúci systém DOS predstavuje stav, v 
ktorom je presne zmapovaný aktuálny stav poskytovania DOS a 
podmienok opatrovania a z analýz vyplývajúce praxe vedú k 
stavu, kedy starší obyvateľ má možnosť výberu a nie je 
diskriminovaný cenou. Aktuálny systém financovania DOS v 
podmienkach samosprávy pritom aj podľa správy NKU (2020) 
má byť v spoluprácach samospráv prehodnotený.   

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, MČ, ESIF 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

10 000 ,-  € /3x (Analýza poskytovania DOS) (HMBA) 
10 000,-  €/2x (Analýza o pokrytí potrieb a o pracovných 
podmienkach zamestnancov vo vybraných MČ)(HMBA) 

500,-  €/ročne (Vzdelávacie semináre) (HBBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030   

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet distribuovaných informačných materiálov; 

Počet zverejnených výsledkov analýz a vyhodnotenie podpory 
DOS (§ 13 ods. 6 zákona o SS); 

Počet prijatých a zapracovaných odporúčaní na pracovnej 
skupine; 

Počet zrealizovaných seminárov a počet (zaškolených) 
účastníkov;  

Počet zapojených MČ do vytvorených príležitostí spolupráce; 

Počet zapojených MČ do diskusií o zjednotenom postupe pri 
riešení problémov; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.2.1.1 Pravidelná analýza poskytovania DOS za 
účelom získania dát o rozsahu pokrytia potrieb 
a potrebnosti DOS;  
 

• A 2.2.1.2 Analýza platových podmienok opatrovateliek a 
opatrovateľov DOS; 
 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1407476/Spr%C3%A1va+o+v%C3%BDsledku+kontroly+Opatrovate%C4%BEsk%C3%A1+slu%C5%BEba.pdf/470c73f6-a795-4afe-990f-c7ff1c106287


 
 
 

  

 

17 
 

• A 2.2.1.3 Zmapovať príklady dobrých praxí vo väčších 
slovenských a zahraničných mestách a prezentovať ich 
spolupracujúcim partnerom; 
 

•  A 2.2.1.4 Zabezpečiť  fungovanie PS medzi odbornými 
zástupcami mesta a MČ s cieľom vzájomného 
informovania, koordinácie a metodickej podpory;  
 

• A 2.2.1.5 Zrealizovať semináre pre MČ za účasti hostí;  
 

• A 2.2.1.6 Posilniť advokačnú činnosť HMBA voči MPSVR 
SR a iným subjektom štátnej a verejnej správy v oblasti 
DOS; 

 

OPATRENIE  2.2.2 SKVALITNENIE FUNGOVANIA ORGANIZÁCIÍ POSKYTUJÚCICH 
DOS 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   K 31. 12. 2021 podľa registra BSK bol celkový počet 
poskytovateľov DOS 26, z toho verejných 12 a neverejných 14 
(3 za účelom dosahovania zisku). Na základe kontaktovania sa 
zistilo, že zo 14 neverejných PoSS minimálne 5 z nich (jeden 
subjekt za účelom dosahovania zisku) prestali vykonávať 
činnosť a ďalší ju vykonávajú len v obmedzenom rozsahu. 
Doteraz nebolo možné zistiť PoSS podľa pôsobnosti. Platí, že 
na území mesta t. č. nefunguje dostatočný počet silných 
organizácií, čo má za následok znížený počet neobslúžených 
starších obyvateľov. Želaným stavom pritom je naplnenie 
opatrenia NPRŽPOZP 11.1.3 Podporovať rozvoj DOS 
prostredníctvom NePoSS a dosiahnuť stav siete profesionálne 
fungujúcich organizácií, pre ktoré pracuje dostatočný počet 
opatrovateliek/ov, ktorých financovanie prebieha 
transparentne a plynule s jasnými pravidlami pre všetky 
strany.  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, MČ, NePoSS DOS - ESIF/ ESF, PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

280 000,-  € /ročne (Podpora spolufinancovania DOS) (HMBA)    

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030   
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MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Zrealizovaný prieskum potrieb; 

Vytvorená a aktualizovaná databáza spolupracujúcich 
organizácií; 

Počet novopôsobiacich NePoSS na území HMBA; 

Počet zapojených organizácií do programu rozvoja; 

Podiel NePoSS financovaných HMBA, resp. MČ a NePoSS 
pôsobiacich na území HMBA; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.2.2.1 Prieskum potrieb organizácií poskytujúcich 
DOS;  
 

• A 2.2.2.2 Program pre podporu a posilnenie organizácií 
poskytujúcich DOS; 
  

• A 2.2.2.3 Zabezpečiť lepšiu plynulosť a transparentnosť 
financovania DOS v spolupráci s NePoSS a MČ; 
 

• A 2.2.2.4 Vytvorenie účinného a včasného systému 
kontroly s cieľom prevencie finančných ťažkostí 
organizácií; 

 

OPATRENIE  2.2.3 Zdostupnenie výkonu DOS v potrebných časoch, miestach, 
úkonoch, finančných rámcoch 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Cieľom tohto opatrenia je, aby v spoluprácach HMBA s 
vybranými MČ boli realizované a mapované riešenia aj nad 
rámec doteraz zaužívaného poskytovania DOS. Mesto v týchto 
prípadoch poskytuje DOS aj v potrebných časoch cez víkend v 
rozsahu 5 – 10 % z celkovej poskytovanej služby. MČ 
spolupracujúce s HMBA na tomto opatrení sa podieľajú na 
financovaní služieb aj nad rámec počtu hodín, ktoré sú 
poskytované aktuálne a obligatórne verejnými PoSS. Počet 
neuspokojených dopytov v budúcnosti je znížený oproti 
dnešnému stavu. Toto môže byť podporené aj častejším 
vydávaním rozhodnutí na terénne a ambulantné služby, resp. 
Sociálnym poradenstvom smerom k terénnym a ambulantným 
službám v situácii žiadosti o pobytovú SS (§ 13 ods. 6 zákona). 
Vytvorená je SSKI v období vzniku životnej situácie vyžadujúcej 
SS (Opatrenie 2.3.2).  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   MČ, HMBA, NePoSS - ESIF, PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 

300 000,-  €/ročne (Pilotná spolupráca s vybranými MČ) 
(HMBA) 
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OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

3 000,-  €/ročne (Vzdelávania v opatrovateľských činnostiach) 
(HMBA)  

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2024-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet zapojených MČ; 

Určené pravidlá posúdenia krízovej situácie; 

Priemerná doba poskytnutia služby od vydania rozhodnutia o 
poskytnutí služby (krízová situácia); 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.2.3.1  Návrh spolupráce pre vybranú MČ pri 
poskytovaní DOS s určenými kritériami kvality a nad 
rámec obligatórneho poskytovania pri riešení krízových 
životných situácií;  
 

• A 2.2.3.2  Zrealizovanie pilotnej spolupráce a 
zabezpečenie dostupnosti DOS;  
 

• A 2.2.3.3 Zlepšenie kvalifikačných predpokladov 
prostredníctvom odbornej prípravy a vzdelávania 
opatrovateliek a opatrovateľov SS;   

 

OPATRENIE  2.2.4 PODPORA PRE FYZICKÉ OSOBY, KTORÉ SVOJIM PRÍBUZNÝM 
A BLÍZKYM POSKYTUJÚ STAROSTLIVOSŤ V DOMÁCOM 
PROSTREDÍ 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Zákon o SS pozná niekoľko SS, ktoré sú v skupine podporných 
služieb (§ 12 ods. 1 písm. e). Medzi nimi je odľahčovacia služba 
poskytovaná pre obyvateľov, ktorí sa starajú o osobu 
nepretržite celý rok (24/7) a poberajú peňažný príspevok na 
opatrovanie. Táto služba umožňuje nevyhnutný odpočinok pre 
udržanie fyzického a duševného zdravia a prevenciu pred jeho 
zhoršením, najviac na 30 dní v roku. Počet poberateľov 
príspevku na opatrovanie v Bratislave bol podľa analytickej 
časti KPSS k 31.6.2021 2 015, pričom tretina z nich sú 
poberatelia dôchodkových dávok, kde sa dá predpokladať 
zvýšená miera potrebnosti odľahčovacej služby. Tento počet 
poberateľov príspevku predstavuje len približne 3% z celkového 
počtu poberateľov príspevku na opatrovanie v SR (január 2022, 
63 161). 

Podľa aktuálnych informácií sa v HMBA zabezpečuje 
odľahčovacia služba len pobytovou formou v ZOS a na úrovni 
zhruba 10-15 pobytov ročne. V dôsledku rozšírenia kapacity 



 
 
 

  

 

20 
 

odľahčovacej služby a podporou vzniku seba-skúsenostných 
skupín pre osoby, ktoré svojim príbuzným a blízkym poskytujú 
starostlivosť v domácom prostredí, môže dôjsť k uľahčeniu 
starostlivosti o starších ľudí v rodinnom prostredí a súčasné 
zníženie náporu na pobytové a iné SS.  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, MČ, PoSS - ESIF, PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

30 000,-  €/ročne (Rozšírenie výzvy grantového programu 
Bratislava pre všetkých) (HMBA)  

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2024-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Nárast počtu subjektov poskytujúcich odľahčovaciu službu na 
území mesta; 

Počet žiadostí o poskytnutie odľahčovacej služby a počet 
požadovaných dní (ročne); 

Počet prijímateľov odľahčovacej služby a počet poskytnutých 
dní (ročne);  

Počet zrealizovaných seminárov a počet účastníkov; 

Výška finančnej podpory v grantovej výzve Bratislava pre 
všetkých;  

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.2.4.1 Semináre a vzdelávacie aktivity na posilnenie 
pripravenosti mesta a MČ realizovať podporné služby 
prostredníctvom odľahčovacej služby;  
 

• A 2.2.4.2 Zvýšenie kapacity odľahčovacej služby 
pobytového typu zo strany PoSS v ZSS; 
 

• A 2.2.4.3 Informovanie verejnosti o možnosti využiť 
odľahčovaciu službu a podpora zvýšenia záujmu o jej 
využitie; 
 

• A 2.2.4.4 Podpora opatrovateľov rozšírením grantovej 
výzvy “Medzigeneračná solidarita a podpora života 
senioriek a seniorov” v rámci grantového programu 
Bratislava pre všetkých;  
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ŠPECIFICKÝ CEĽ 2.3: ZABEZPEČENIE DOSTUPNEJ A NA SEBA NADVÄZUJÚCEJ 
SIETE TERÉNNYCH A AMBULANTNÝCH SS 

KRÁTKY POPIS CIEĽA   Nástrojom na podporu nezávislého života starších ľudí s istou 
mierou odkázanosti a OZZ  je funkčná sieť terénnych a 
ambulantných služieb SS. Rozvoj týchto služieb pritom závisí od 
spoluprác MČ a mesta a spoluprác MČ navzájom. Podľa registra 
BSK je k 31.12.2021 počet napríklad denných stacionárov 5, počet 
PoSS monitorovania a signalizácie potreby pomoci na území BSK 
0. Cieľom preto je v spolupráci s MČ a ďalšími partnermi posilniť a 
rozšíriť sieť terénnych a ambulantných SS, ktoré pomáhajú 
starším obyvateľom a OZZ integrovať sa do blízkej komunity, 
aktivizujú ich podľa schopností a možností a podľa individuálnych 
potrieb. Zámerom je napríklad sprostredkovať terénnu SS ľuďom 
v krízovej situácii, sprostredkovať monitorovanie a signalizáciu 
potreby pomoci, ktoré umožňujú starnutie v domácom prostredí a 
najmä podporiť MČ v rozvoji miest pre nové ambulantné a 
terénne SS, ktoré majú zmapovanú potrebu, vývoj a trend vo 
vlastnej praxi (tiež Špecifický cieľ 6.2).  

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ Počet miest, o ktoré budú terénne a ambulantné služby ročne 
rozšírené; 

Medziročné porovnanie novoprijatých prijímateľov SS v denných 
stacionároch v príslušnom kalendárnom roku; 

OPATRENIA, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa 

 Opatrenie 2.3.1: Zvýšenie informovanosti o terénnych a 
ambulantných službách a posilnenie spolupráce 

Opatrenie 2.3.2: Program podpory v krízovej situácii 
prostredníctvom krátkodobej terénnej sociálnej služby krízovej 
intervencie  

Opatrenie 2.3.3: Sprostredkovanie služieb monitorovania a 
signalizácie potreby pomoci 

Opatrenie 2.3.4:  Zvýšenie kapacity ambulantných služieb 

   

OPATRENIE  2.3.1 ZVÝŠENIE INFORMOVANOSTI O TERÉNNYCH 
A AMBULANTNÝCH SLUŽBÁCH A POSILNENIE SPOLUPRÁC 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Prehľadne zdieľané informácie o všetkých druhov terénnych a 
ambulantných SS, ktoré sú dostupné na magistráte, MČ, ale aj 
u NePoSS majú zabezpečiť vytvorenie spolupracujúceho systému 
medzi jednotlivými aktérmi sociálnej politiky na úrovni mesta. 
Takisto majú zabezpečiť právo PSS na výber PoSS s primárnou 
ponukou pre terénne a ambulantné služby (§ 13 ods. 6 zákona 
o SS). V rámci zvýšenej informovanosti je potrebné objasniť 
verejnosti aj podstatu rôznych typov služieb, aby sa ľudia 
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zorientovali a mohli efektívnejšie využívať dostupnú ponuku. 
Samozrejmosťou má byť zoznam aktívnych PoSS dostupných pre 
poskytnutie služby pre obyvateľov, ktorí sa obracajú na systém. 
Potrebné je sledovať aj dôvod, prečo tá-ktorá služba je využívaná 
nedostatočne. Často to môže byť ich vzájomná nadväznosť,  resp. 
nadväznosť na iné formy kompenzácií (nedopĺňajú sa, alebo sa 
priamo vylučujú), prípadne vysokoprahovosť SS. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA; MČ;  NePoSS – ESIF, PO  

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

1 500,-  €/ročne (tlač, distribúcia a aktualizácia tlačovín) (HMBA) 

5 000,-  €/4x (Mapovanie a vyhodnocovanie nadväznosti SS) 
(HMBA)  
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet seminárov a počet účastníkov;  

Vytvorená a aktualizovaná databáza poskytovateľov 
ambulantných a terénnych služieb; 

Grafický prehľad vzájomných vzťahov medzi jednotlivými SS; 

Počet prijatých odporúčaní; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.3.1.1 Zvýšenie dostupnosti informácií pre obyvateľov a 
rodinných príslušníkov o možnosti využívania ambulantných 
a terénnych služieb informačnými kanálmi mesta, vrátane 
informácií o DOS;  
 

• A 2.3.1.2 Vytvorená a aktualizovaná databáza 
poskytovateľov ambulantných a terénnych služieb; 
 

• A 2.3.1.3. Zrealizovať semináre pre MČ za účasti hostí o 
možnostiach terénnych a ambulantných SS a poskytovania 
základného sociálneho poradenstva a spolupráce; 
 

• A 2.3.1.4. Pravidelné mapovanie a vyhodnocovanie 
nadväznosti jednotlivých typov ambulantných a terénnych 
SS; 
 

• A 2.3.1.5. Analýza vzájomných vzťahov: vyhodnotenie 
nadväznosti jednotlivých typov ambulantných a terénnych 
SS v spolupráci s užívateľmi, MČ a NePoSS; 
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• A 2.3.1.6 Odporúčania k plánovaniam SS vzhľadom na 
nadväznosť; 

 

OPATRENIE  2.3.2 PROGRAM PODPORY V KRÍZOVEJ SITUÁCII 
PROSTREDNÍCTVOM KRÁTKODOBEJ TSSKI 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   Z analytickej časti KPSS 2020, pracovných stretnutí s MČ ako aj 
podnetov obyvateľov vieme, že v poslednom období pribúda 
počet osamelo žijúcich ľudí, ktorí sú v dôsledku zdravotných 
problémov a bariér uväznení vo vlastnom domove, nevedia 
(hanbia sa) požiadať o pomoc alebo odmietajú pomoc 
a v súvislosti s vekom a pridruženými ochoreniami často ani 
nemusia správne odhadovať vážnosť situácie. Takýchto 
obyvateľov mesta je potrebné včas identifikovať, zachytávať a 
podporovať prostredníctvom krátkodobej TSSKI. Nielen pre 
jednotlivca, ale aj pre jeho okolie býva často ťažké vyrovnať sa so 
zložitou situáciou a poznať adekvátny postup riešení. Obyvatelia 
Bratislavy v tejto situácií potrebujú upokojiť, usmerniť a „zoznámiť 
sa“ s novou situáciou čo najrýchlejšie. Cieľom opatrenia je preto 
poskytnúť krátkodobú alebo príležitostnú pomoc prostredníctvom 
krátkodobej TSSKI. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT    HMBA; MČ;  NePoSS - ESIF, PO  

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

85 200,-  €/ročne (Personálna podpora terénneho programu) 
(HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2024-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Počet spolupracujúcich MČ na tomto programe; 

Počet prijímateľov služby; 

Priemerná doba poskytovania služby;    
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AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.3.2.1 Nadizajnovanie služby na základe spolupráce s 
vybranými partnermi a výsledkov analýzy (2.1.2);  
 

• A 2.3.2.2 Špecifikácia programu krátkodobej TSSKI podľa 
potrieb PSS; 
 

• A 2.3.2.3 Zvolenie pilotnej oblasti a partnerov pre spustenie 
tejto služby s vybranou/nými MČ; 
 

• A 2.3.2.4 Otvorenie diskusie o možnostiach podpory a 
pomoci opusteným starším ľuďom prostredníctvom 
rozšírenia odborných programov;  
 

• A 2.3.2.5 Evaluácia programu a jeho prípadné rozšírenie; 

 

OPATRENIE  2.3.3 SPROSTREDKOVANIE SLUŽIEB MONITOROVANIA 
A SIGNALIZÁCIE POTREBY POMOCI 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Pre uvedený druh SS nie je t. č. na území HMBA registrovaný 
žiadny PoSS. Podľa § 52 zákona o SS ide o poskytovanie 
nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej alebo elektronickej 
komunikácie s osobou, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav 
prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na 
centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na 
základe vyslaného signálu potreby pomoci. Sprostredkovaním 
tejto služby má byť zabezpečený pocit istoty a bezpečia, čo 
umožnení zotrvať starším obyvateľom v domácom prostredí. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA; MČ;  NePoSS - ESIF, PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

20 000,-  € /3x  (Sprostredkovanie služby) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Nízka priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2024-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet subjektov poskytujúcich službu; 

Počet žiadostí o poskytnutie služby v medziročnom porovnaní; 

Počet prijímateľov služby ročne; 
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AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.3.3.1 Zisťovanie záujmu o tento typ SS vo vybraných 
MČ; 
 

• A 2.3.3.2 Zvolenie pilotnej oblasti a partnerov pre 
spustenie tejto služby;  
 

• A 2.3.3.3 Sprostredkovanie nákupu technického 
zariadenia a uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb s 
vybraným poskytovateľom; 
 

• A 2.3.3.4 Návrh prevádzkového poriadku SS signalizácia 
a monitorovanie potreby pomoci; 
 

• A 2.3.3.5 Evaluácia služby a jej prípadné rozšírenie; 

 

OPATRENIE  2.3.4 ZVÝŠENIE KAPACITY AMBULANTNÝCH SLUŽIEB 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA   V čase vypracovania správy sa na území HMBA SS v dennom 
stacionári poskytuje SS 5 subjektom, z toho 2 verejní PoSS a 3 
neverejní PoSS s celkovou kapacitou 69 miest.  Cieľom tohto 
opatrenia je zmapovanie potreby a vytvorenie modelu ambulantnej 
služby previazanej na požičiavanie pomôcok (Špecifický cieľ 6.2).  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA; MČ;  PoSS - ESIF, PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

200 000,-  €/1x (Zabezpečenie priestorov) (externé) 

42 600,-  €/ročne (Prevádzka a mzdové náklady) (HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ    Nárast počtu registrovaných subjektov; 

Počet žiadostí o poskytnutie služby v medziročnom porovnaní; 

Počet prijímateľov služby ročne; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.3.4.1 Zmapovanie potreby starších obyvateľov a ich 
príbuzných; 
 

• A 2.3.4.2 Výber lokality a vyhodnotenie nadväznosti na iné 
SS; 
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• A 2.3.4.3 Rekonštrukcia/ výstavba priestorov pre účely 
prevádzky; 
 
 

• A 2.3.4.4 Registrácia subjektov v registri SS PoSS;  
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.4: PODPORIŤ VZNIK NÍZKOKAPACITNÝCH POBYTOVÝCH SLUŽIEB  

KRÁTKY POPIS CIEĽA   Na území HMBA bolo k 30.6.2021 registrovaných 25 PoSS v ZPS s 
kapacitou 1 902 miest a 11 PoSS v ZOS s kapacitou 226 miest. K 
31.12.2021 bolo v mestských ZPS v zoznamoch čakateľov 1 377 
čakateľov na SS a v mestských ZOS 292 čakateľov. Pri ZPS a ZOS 
zriadených MČ, BSK a NePoSS nemáme k dispozícii spoľahlivé dáta 
ohľadom evidencií čakateľov. Z dostupných zverejnených zdrojov je v 
evidenciách čakateľov ďalších 504 záujemcov o umiestnenie. Z 
uvedeného dôvodu je potrebné presnejšie zmapovať a objektivizovať 
potreby rozšírenia kapacít v ZPS a ZOS na území HMBA. 

Zrejmým trendom oproti výstavbe veľkokapacitných služieb je 
podpora vzniku nízkokapacitných pobytových služieb a vzniku 
sociálno-zdravotných pobytových služieb pre obyvateľov mesta v čo 
najkratšom čase a v čo najvyššej kvalite pri rešpektovaní výberu PSS. 
Tento cieľ je možné dosiahnuť za strategickej spolupráce s partnermi 
MČ, so súkromným sektorom a úzkou finančnou a odbornou 
spoluprácou s BSK. Spoločným cieľom by mala byť podpora vzniku a 
zriaďovanie potrebných služieb za využitia príležitosti z POaO.  

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ 

Využitie investičných možností z PO na území mesta; 

Stratégia spolupráce; 

OPATRENIA, ktoré 
vedú k naplneniu cieľa 

Opatrenie 2.4.1  Zmapovanie a objektivizácia potrieb starších 
obyvateľov na území Bratislavy smerom k rozvoju potrebných 
pobytových SS 

Opatrenie 2.4.2  Zabezpečenie nových pobytových SS 
prostredníctvom rozvoja spoluprác  

Opatrenie 2.4.3  Zriadenie nízkoprahovej pobytovej SS pre starších 
obyvateľov v krízovej situácii v sieti odborných spoluprác  

Opatrenie 2.4.4  Podpora zvýšenia kapacity ŠZ pre ľudí s 
demenciami rôzneho typu v spolupráci s NePoSS a BSK 

 

OPATRENIE  2.4.1 ZMAPOVANIE A OBJEKTIVIZÁCIA POTRIEB STARŠÍCH 
OBYVATEĽOV NA ÚZEMÍ BRATISLAVY SMEROM K ROZVOJU 
POTREBNÝCH SS 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

K 30.6.2021 je registrovaná kapacita v ZPS na území HMBA s 
celkovým počtom 1 902 miest a kapacita v ZOS s celkovým počtom 
226 miest. Potrebné je však overenie skutočnej potreby miest v 
konkrétnych podmienkach lokalít MČ ako nutná podmienka pre 
zahájenie prípravy investičnej akcie a zaistenie externých zdrojov na 
výstavbu zariadení pobytového a/alebo ambulantného typu (KPSS 
2020-21).  
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ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA; MČ;  PoSS - ESIF, PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

10 000,-  €/3x (Zmapovanie a objektifikácia potrieb v lokalitách) 
(HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2025 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Zrealizovaný prieskum;   

Vytvorená a odprezentovaná koncepcia rozvoja nízkokapacitných 
pobytových SS; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.4.1.1 Realizácia prieskumu rýchlosti uspokojovania potrieb 
starších obyvateľov odkázaných na pomoc v konkrétnych  
lokalitách zaťažených demografickým starnutím;  
 

• A 2.4.1.2 Tvorba koncepcie rozvoja nízkokapacitných 
pobytových SS a sociálne-zdravotných pobytových služieb 
previazaných na iné SS v konkrétnych lokalitách;  
 

• A 2.4.1.3 Vyhodnocovanie koncepcie v spolupráci s partnermi; 
 

• A 2.4.1.4  Posilnenie advokačnej činnosti HMBA a  MČ vo 
vzťahu k implementovaniu PO; 

 

 

OPATRENIE 2.4.2 ZABEZPEČENIE NOVÝCH POBYTOVÝCH SS PROSTREDNÍCTVOM 
ROZVOJA SPOLUPRÁC 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Súčasné trendy a aj zákon o SS umožňuje budovanie zariadení s 
maximálnou kapacitou 40 miest. Vzhľadom na demografický vývoj je 
žiadúce, aby nové služby tohto typu na území HMBA spĺňali 
štandardy a požiadavky súčasnej doby a nové zariadenia vytvárali 
podmienky čo najviac približujúce sa domovu, resp. domácemu 
prostrediu. Predpokladom rozšírenia kapacity služieb v  ZPS na území 
HMBA je aj spolupráca so súkromným sektorom a odbornými 
partnermi na MČ a BSK (KPSS 2020-21).  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, MČ, NePoSS - PO 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 

0,-  € (KV: POaO) 
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FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2025 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Nárast kapacity nízkokapacitných pobytových SS minimálne 120 
miest;   

Nárast koncepčných spoluprác s NePoSS a súkromným sektorom;   

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.4.2.1.1 Aktívne mapovanie potenciálnych poskytovateľov a 
podpora poskytovateľov nových SS v ZSS v radoch NePoSS; 
 

• A 2.4.2.1.2 Príprava stratégie spolupráce so súkromným 
sektorom s dôrazom na riešenie potrieb starších obyvateľov 
mesta;   
 

• A 2.4.2.1.3 Vytypovanie vhodných lokalít v súlade s územným 
plánom a demografickými prognózami;  
 

• A 2.4.2.1.4 Podpora projektovej prípravy; 
 

• A 2.4.2.1.5 Podpora výstavby nízkokapacitných ZSS, resp.  
sociálno-zdravotných pobytových služieb;  

 

OPATRENIE  2.4.3 ZRIADENIE NÍZKOPRAHOVEJ POBYTOVEJ SS PRE STARŠÍCH 
OBYVATEĽOV V KRÍZOVEJ SITUÁCII V SIETI ODBORNÝCH 
SPOLUPRÁC 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Návrhom členov pracovnej skupiny Starší obyvatelia je zriadenie 
nízkoprahovej pobytovej služby zo strany mesta, v ktorej budú 
riešené situácie čiastočne naviazané aj na opatrenie 2.5.3. a v ktorej 
budú PSS v prípade záujmu odborne podporení a systematicky 
pripravovaní na umiestnenie do celoročných ZSS. Išlo by o podporu 
modelu sociálno-zdravotnej pobytovej služby (POaO), ktorej 
súčasťou bude posilnená opatrovateľská a ošetrovateľská 
starostlivosť so zabezpečenou psychologickou podporou a 
poradenstvom pre PSS aj personál služby. V takomto prostredí bude 
možné  správne diagnostikovanie a posúdenie PSS, ktorému sa 
neskôr poskytne adekvátna SS, na ktorú bude primerane adaptovaný 
a pripravený.  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA - POaO 
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PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA 

400 000,-  € /1x (Investícia do výstavby/ prestavby) (externé) 

379 080 ,-  € /ročne (Prevádzkové a mzdové náklady) (HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2025 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Registrovaná SS prepojená v sieti odborných spoluprác;  

Počet prijímateľov SS (ročne);  

Počet odborných spoluprác (ročne);     

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.4.3.1 Dizajnovanie služby v spolupráci s Oddelením 
dostupného bývania, Oddelením prevencie a znižovania rizík 
pre ohrozené skupiny a sociálnymi úsekmi ZSS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 
 

• A 2.4.3.2 Príprava kvalifikovaného pracovného tímu na prácu s 
PSS so špecifickými potrebami so zameraním na adaptačný 
proces PSS na trvalú SS;  
 

• A 2.4.3.3 Spolupráca s Oddelením prevencie a znižovania rizík 
pre ohrozené skupiny na zdostupňovaní možností liečby 
závislostí v rôznorodých podobách a odborná podpora 
personálu zariadení; 
 

• A 2.4.3.4 Vytypovanie vhodných lokalít v súlade s územným 
plánom a možnosťami odborných podporných služieb; 
 

• A 2.4.3.5 Projektová príprava; 
 
 

• A 2.4.3.6 Výstavba / prestavba priestorov potrebných na 
službu a registrácia služby;  
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OPATRENIE  2.4.4 ZVÝŠENIE KAPACITY ŠPECIALIZOVANÝCH ZARIADENÍ PRE ĽUDÍ 
S DEMENCIAMI RÔZNEHO TYPU V SPOLUPRÁCI S NEPOSS A BSK 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

V existujúcich ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
(Výročné správy), pozorujeme narastajúci dopyt po ŠZ, ktoré sú 
odborne pripravené na starostlivosť o ľudí s demenciami rôznej 
etiológie. Obzvlášť narastá dopyt po ŠZ pre ľudí s Alzheimerovou 
chorobou. Z tohto dôvodu by sme s BSK veľmi radi spolupracovali na 
zvýšení kapacity ŠZ na území mesta, ktoré poskytujú SS fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 a má zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba, a pod.  

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

BSK, HMBA, MČ - PO, EŠIF 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

0,-  € (KV: POaO) 

 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet zriadených ŠZ;  

Zvýšenie počtu miest v ŠZ minimálne o 60;  

AKTIVITY OPATRENIA   • 2.4.4.1 Transparentne a systematicky komunikovať potrebu 
vytvárania ŠZ pre ľudí s rôznymi typmi demencií na území 
HMBA; 

• 2.4.4.2  Podpora vzniku zriadení tohto typu zo strany BSK 
alebo NePoSS za intenzívnej spolupráce mesta; 
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ŠPECIFICKÝ CEĽ 2.5: ZEFEKTÍVNIŤ FUNGOVANIE A ZVYŠOVAŤ KVALITU   EXISTUJÚCICH 
POBYTOVÝCH SS V ZPS A ZOS V SPRÁVE HMBA 

KRÁTKY POPIS CIEĽA   
 

Podľa analytickej časti KPSS k 30.6.2021 poskytovalo pobytové SS v 
ZPS na území HMBA celkovo 25 PoSS, z toho 14 verejných a 11 
NePoSS. Najviac ZPS sa nachádza v MČ Dúbravka (6), ďalej Ružinov 
(5), Staré mesto a Petržalka (3). Ostatné MČ majú dve (Rača, Nové 
Mesto, Podunajské Biskupice), jedno (Lamač, Devínska Nová Ves) 
alebo žiadne ZPS. SS v ZOS poskytovalo na území HMBA 11 PoSS, z 
toho 6 verejných a 5 NePoSS.  Tri ZOS sa nachádzajú v MČ Záhorská 
Bystrica, dve v Dúbravke, Petržalke a Novom Meste. Ružinov a Staré 
mesto majú po jednom zariadení tohto typu.  Hlavným cieľom pritom 
je, aby tieto pobytové SS boli staršiemu obyvateľovi poskytnuté v čo 
najkratšom čase, na základe jasných, jednotných a transparentných 
pravidiel, pričom by malo platiť, že starší obyvatelia majú k dispozícií 
pred pobytovou SS prednostne voľbu terénnej a ambulantnej SS vo 
svojej MČ, rozumie tomu ako ju vybaviť a takisto rozumie akým 
spôsobom vybaviť službu pobytovú. Malo by platiť, že rovnako MČ, 
zdravotnícke zariadenia a ďalšie dotknuté subjekty majú presnú 
vedomosť o možnostiach pobytových SS v správe mesta, MČ a 
NePoSS, poznajú postup vybavovania pobytovej SS a spolupracujú 
podľa jasných pravidiel aj v prípade krízových umiestnení.  

Želaným stavom takisto je, aby ZSS ďalej podporovali samostatnosť a 
sebestačnosť PSS, zapájali ich do organizovania služieb a pri 
ošetrovateľsko-opatrovateľskej starostlivosti spolupracovali s rodinou 
a príbuznými. V čo najväčšej možnej miere by ZPS a ZOS na území 
mesta, vrátane veľkokapacitných zariadení, mali pracovať s 
komunitnými prvkami starostlivosti. ZOS na území mesta ďalej napĺňajú 
funkciu dočasnej služby a umožňujú aj odľahčovaciu službu pre rodiny, 
ktoré poskytujú starostlivosť blízkej osobe v domácom prostredí. 
Cieľovým stavom je, aby priestory a budovy, v ktorých sa poskytujú 
pobytové SS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spĺňali podmienky 
prístupnosti a bezpečnosti a sú pripravené na zvládanie rôznych rizík 
ako napr. pandémia. Disponujú priestormi pre spoločné aktivity, 
poskytujú potrebné zázemie pre zamestnancov, budovy spĺňajú 
štandardy šetrenia energií a sú adaptované na prebiehajúcu klimatickú 
zmenu. 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ 

Počet spolupracujúcich ZPS a ZOS na realizácii opatrení; 

Objem finančných prostriedkov získaných z mimorozpočtových 
zdrojov HMBA;  

Priemerná doba od podania žiadosti do poskytnutia služby v ZPS 
(medziročný prepočet); 

Počet žiadostí o poskytnutie pobytovej SS v ZOS, ktoré boli (a neboli) 
uspokojené;  
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Priemerná doba od podania žiadosti do poskytnutia služby v ZPS a 
ZOS (medziročný prepočet); 

OPATRENIA, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa 

Opatrenie 2.5.1 Zvýšenie informovanosti o pobytových SS v ZPS a 
ZOS  

Opatrenie 2.5.2 Podpora NePoSS v ZPS a ZOS 

Opatrenie 2.5.3 Podpora implementácie podmienok kvality do praxe 
PoSS v ZPS a ZOS   

Opatrenie 2.5.4 Implementácia zjednotenej žiadosti o poskytovanie 
pobytových SS v ZPS a ZOS 

Opatrenie 2.5.5 Podpora zapojenia PSS do správy chodu ZPS a ZOS 

Opatrenie 2.5.6 Vytvorenie a aplikovanie systému riešenia 
bezodkladných umiestňovaní do ZPS a ZOS 

Opatrenie 2.5.7 Zefektívniť fungovanie ZOS 

Opatrenie 2.5.8 Podpora prvkov komunitnej starostlivosti vo 
veľkokapacitných ZPS penziónového typu  

Opatrenie 2.5.9 Sprístupnenie a prispôsobenie budov a ZPS a ZOS 
klimatickej zmene a potrebám ľudí s rôznymi typmi zdravotných 
znevýhodnení   

Opatrenie 2.5.10 Dizajn pilotu pre Integrované centrum sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti 

 

OPATRENIE  2.5.1 ZVÝŠENIE INFORMOVANOSTI O POBYTOVÝCH SS 
V ZARIADENIACH PRE SENIOROV A ZOS 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Odozvy zo ZPS, ZOS, MČ a aj skúsenosti pracovníčok SSV HMBA 
ukazujú, že obyvatelia HMBA častokrát nemajú informácie o 
dostupných SS a tom, ako a kde je možné si tieto služby zabezpečiť. 
Cieľom opatrenia je poskytovať informácie o pobytových SS na 
území mesta, prehľadne a zrozumiteľne zhrnuté v pravidelne 
aktualizovanom informačnom bulletine. Bulletin je dostupný v 
digitálnej aj tlačenej verzii vrátane verzie ľahko čitateľného textu pre 
obyvateľov, MČ, všeobecných lekárov, zdravotnícke zariadenia atď. 
a tieto informácie sa využívajú pri základnom sociálnom 
poradenstve. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 

1 500,-  €/ročne (aktualizácia, tlač, distribúcia tlačovín, vrátane 
tlačovín pre opatrenie 2.5.2) (HMBA) 
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ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet distribuovaných informačných bulletinov v ročnom náklade; 

Zrealizované informačné semináre;  

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.1.1 Spracovanie, tlač, distribúcia a aktualizácia 
informačného bulletinu a letákov; 
 

• A 2.5.1.2 Zrealizovať diskusné semináre pre MČ za účasti 
hostí o možnostiach pobytových SS a poskytovania 
základného sociálneho poradenstva;  

 

OPATRENIE 2.5.2 PODPORA NEVEREJNÝCH POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB V ZARIADENIACH PRE SENIOROV A ZARIADENIACH 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

K 30.6.2021 bolo na území HMBA registrovaných 11 NePoSS v ZPS a 6 
NePoSS v ZOS. HMBA úzko spolupracuje s NePoSS, ktorí SS poskytujú 
v ZPS, v ktorých sú umiestnení starší obyvatelia s trvalým pobytom v 
HMBA. Okrem metodických stretnutí, mesto spolupracovalo v roku 
2021 celkovo s 27 subjektami v Bratislave a mimo Bratislavy pri 
finančnej podpore ich prevádzky, informovaní a zvládaní pandémie C-
19 a získavaní potrebných informácií o chode zariadení. 
Prostredníctvom tohto opatrenia dôjde ku kontinuálnej podpore 
prijímateľov celoročnej pobytovej SS, ktorí majú v čase podania 
žiadosti o zabezpečenie SS trvalý pobyt na území HMBA. V 
spoluprácach s NePoSS pritom dochádza aj k riešeniu ďalších potrieb 
mesta, napr. bezodkladných umiestňovaní obyvateľov Bratislavy.  

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA, PoSS 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

0,-  €  (nacenené v rámci opatrenia 2.5.1) (HMBA) 

 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 
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OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet uzatvorených zmlúv s NePoSS v ZPS na území mesta;  

Počet spoluprác pri riešení potrieb mesta (ročne);  

Metodický pokyn pre NePoSS o postupe pri získavaní FPP;   

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.2.1 Vytvorenie programu metodickej a informačnej 
podpory existujúcich NePoSS v ZSS, najmä ZPS; 
 

• A 2.5.2.2 Koncepčná spolupráca pri riešení potrieb mesta v 
spolupráci s NePoSS;  

 

OPATRENIE 2.5.3 PODPORA IMPLEMENTÁCIE PODMIENOK KVALITY DO PRAXE 
POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNCH SLUŽIEB V ZARIADENIACH PRE 
SENIOROV A ZARIADENIACH OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Zákon o SS zaviedol povinnosť PoSS plniť podmienky kvality 
poskytovanej SS podľa prílohy č.2. Zavedenie, plnenie a hodnotenie 
podmienok prostredníctvom metodiky implementácie štandardov 
kvality v podmienkach ZPS je jedným zo základných nástrojov 
zvyšovania kvality života PSS, ich sociálneho začlenenia a 
odborného poskytovania SS s posilnením ľudsko-právneho rozmeru 
a orientácie na potreby a preferencie prijímateľa.  

Cieľom opatrenia je v súlade s predpokladanou aktualizáciou 
legislatívy spracovať metodiky implementácie týchto štandardov do 
praxe ZPS a ZOS v správe HMBA.  

 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA, MČ, PoSS 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

0,-  € (Špecifický cieľ 2.5 a 2.6) (HMBA) 

  

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Aktívna podpora zo strany mesta pri napĺňaní podmienok kvality; 

Participatívne vytvorená metodika štandardov kvality; 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/metodika-verzia-3.12-komplet.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/metodika-verzia-3.12-komplet.pdf


 
 
 

  

 

36 
 

Rozpočtové zdroje alokované na napĺňanie podmienok kvality;   

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.3.1 Vytvorenie metodík implementácie štandardov 
kvality v podmienkach ZPS v správe mesta;  

 

OPATRENIE  2.5.4 IMPLEMENTÁCIA  ZJEDNOTENEJ  ŽIADOSTI  O  POSKYTOVANIE 
POBYTOVÝCH  SOCIÁLNCH  SLUŽIEB 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Uľahčenie a zjednodušenie vybavovania dlhodobej starostlivosti 
prostredníctvom zjednotenej žiadosti o SS v mestských ZSS.  
Zjednotená žiadosť je pre žiadateľov zrozumiteľná, jednoduchá, 
vyžadujú sa v nej len informácie  stanovené zákonom o sociálnych 
službách nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní SS. 
Žiadosť je pre žiadateľov dostupná v tlačenej forme (MČ, MGMA, v 
ZSS), na webových stránkach mesta a priamo v ZSS. Navrhnutá je 
aj pilotná digitalizácia formulára žiadosti, aby mali žiadatelia 
možnosť ju vyplniť online. Žiadosť bude ponúknutá aj MČ v rámci 
vytvárania spolupráce, jednotných postupov, formulárov a pre 
uľahčenie žiadateľom pri žiadaní o SS. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA, MČ, PoSS 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

30 000,-  €/1x (Vývoj a pilot digitálnej žiadosti) 

5 000,-  €/4x (Priebežná údržba a rozširovanie systému) (HMBA) 

 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet novo evidovaných a vyplnených štandardizovaných žiadostí; 

Zrealizovaný pilot digitalizácie žiadosti; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.4.1 Vytvorenie a zavedenie zjednotenej žiadosti v ZSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a MČ;  
 

• A 2.5.4.2  Podpora informovanosti potencionálnych 
žiadateľov o novej žiadosti; 
 

• A 2.5.4.3 Vyhodnotenie zavedenej žiadosti a úprava podľa 
potrieb PoSS a starších obyvateľov;  
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• A 2.5.4.4 Príprava pilotnej digitalizácie žiadosti s vybranými 
partnermi;  

 

 

OPATRENIE  2.5.5 PODPORA ZAPOJENIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DO 
SPRÁVY CHODU ZARIADENÍ PRE SENIOROV A ZARIADENÍ 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

V súčasnosti ZPS a ZOS využívajú nasledovné formy zapájania PSS 
do chodu zariadenia: Rady/ výbory prijímateľov, stravovacie 
komisie,  dotazníky spokojnosti, či schránka na podnety. Okrem 
týchto inštitútov je pritom dôležité posilňovať vnímanie a vôbec 
rozpoznávanie práv ľudí, posilňovať ich rozhodovanie a edukovať 
práva PSS a ich rodín vytváraním samostatného priestoru pre tieto 
aktivity. Cieľom tohto opatrenia preto je, aby PSS boli dostupnou 
formou informovaní o aktuálnom dianí v ZPS a ZOS a pokiaľ je to 
možné, aktívne sa podieľali na rozhodovaní o jeho chode. V 
zariadeniach by mal byť vytvorený a na základe návrhov neustále 
aktualizovaný systém participácie PSS na správe chodu zariadení, 
napr. prostredníctvom výboru obyvateľov, dotazníkových 
prieskumov, anonymného zberu podnetov zo strany zriaďovateľa 
alebo edukačných seminárov. V takomto systéme PSS poznajú 
svoje práva a majú informácie o možnostiach pomoci v prípade 
porušovania týchto práv. Dostupné pre nich sú okrem kontaktov na 
osoby v zariadení aj osoby zodpovedné za túto agendu na strane 
zriaďovateľa, ktorý aktívne podporuje zapojenie PSS do správy 
chodu zariadení.  

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

5 000,-  €/1x (Informovanie PSS o právach PSS) (HMBA) 

2 000,-  €/5x (Vzdelávanie PSS a zamestnancov ZPS) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita  

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet distribuovaných informačných materiáloch o právach PSS;  

Počet zrealizovaných seminárov k téme práv a participácie PSS; 

Počet účastníkov seminárov z radov PSS;  
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Počet účastníkov seminárov z radov zamestnancov; 

Správa z mapovania stavu a možností zapojenia PSS do správy 
chodu ZPS a ZOS zrealizovaná zriaďovateľom; 

Správa o zisteniach a prehľad návrhov PSS ohľadom chodu 
zariadení;  

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.5.1 Zmapovať aktuálne spôsoby zapojenia PSS do 
správy chodu ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta;  
 

• A 2.5.5.2 Zozbierať názory a návrhy PSS k možnostiam ich 
zapojenia do správy chodu zariadení; 
 

• A 2.5.5.3 Zmapovať spôsob spracovania a vyhodnocovania 
dotazníkov kvality a spokojnosti a poskytnúť zariadeniam 
metodickú podporu pri príprave, spracovaní a 
vyhodnocovaní týchto dotazníkov; 
 

• A 2.5.5.4 Zvýšiť povedomie PSS a ich rodinných príslušníkov 
o právach,  kontrolných orgánoch a mechanizmoch a 
možnostiach pomoci v prípade porušovania práv 
prostredníctvom informačného bulletinu a seminárov; 
 

• A 2.5.5.5 Na základe zozbieraných a odprezentovaných 
návrhov prípadný vznik alebo aktualizované fungovanie 
mechanizmov zapojenia PSS do správy chodu zariadení;  
 

• A 2.5.5.6 V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi zariadení 
zmapovať možnosti komunitných lídrov;  
 

• A.2.5.5.7 Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
ochrany ľudských práv, participácie, posilnenie kompetencií 
rešpektujúceho prístupu; 
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OPATRENIE  2.5.6 VYTVORENIE A APLIKOVANIE SYSTÉMU RIEŠENIA 
BEZODKLADNÝCH UMIESTŇOVANÍ DO ZARIADENÍ PRE 
SENIOROV A ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Navrhnúť a aplikovať jasný systém spolupráce pri bezodkladnom 
umiestňovaní PSS, ktorý sprehľadní kompetencie a tok 
komunikácie všetkých zúčastnených subjektov.  Systém zabezpečí 
PSS dostatočne dlhý čas v pobytovom ZSS na nájdenie a 
presunutie sa do najvhodnejšej dlhodobej SS, resp. prirodzeného 
prostredia s dobre nastavenými podpornými službami ak to je 
možné. Súčasťou tohto systému je sociálne poradenstvo pre PSS a 
pomoc pri vybavovaní administratívnych náležitostí.  Systém bude 
definovať aj princípy spolupráce pre prijímanie PSS, ktorí majú 
rodinu, ale tá neprejavuje záujem o riešenie ich krízovej situácie. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA, MČ, BSK, PoSS  

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

20 000,-  €/ročne (Podpora riešení krízových prípadov) (HMBA) 

1 000,-  €/ročne (vzdelávanie) (HMBA)  

 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet riešených bezodkladných prípadov podľa dohodnutého 
postupu;   

Počet bezodkladne prijatých PSS do ZSS; 

Počet záväzných postupov prijatých na pracovnej skupine; 

Štvrťročne vyhodnocovaný individuálny plán s jasne vymedzeným 
začiatočným stavom, želaným stavom a kalendárom aktivít; 

AKTIVITY OPATRENIA   V oblasti spolupráce so zainteresovanými subjektami: 

• A 2.5.6.1 Vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z aktérov 
mesta, MČ, ZPS a zdravotníckych zariadení za účelom 
konsenzu na podmienkach a okolnostiach riešenia 
bezodkladných umiestnení; 
 

• A 2.5.6.2 Stanovenie pravidiel a záväzného postupu ako 
výsledok činnosti pracovnej skupiny; 
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• A 2.5.6.3  Informačná kampaň pre zainteresované strany o 
postupe riešení; 
 

• A 2.5.6.4 Spolupráca s PoSS v ZPS a ZOS na riešení 
krízových prípadov a spolupráca s odbornými lekármi, 
psychiatrami, centrami pre liečbu závislostí a pod. pre 
vhodné nastavenie liečby; 
 

• A 2.5.6.5 Vyhodnotenie funkčnosti záväzného postupu pri 
riešení bezodkladných umiestnení a jeho aktualizácia; 
 

• A 2.5.6.6 Rozvíjať ďalšie kapacity ZSS pre potreby 
bezodkladných umiestnení; 
 

• V oblasti priamej práce s PSS; 
• A 2.5.6.7 Vzdelávanie zamestnankýň SS a podpora riešení 

krízových prípadov; 

 

• A 2.5.6.8 Vytvorenie odborného multidisciplinárneho tímu 
zameraného na bezodkladne prijatých PSS podľa princípov 
case manažmentu; 
 

• V oblasti legislatívnej opory a možností rozvoja: 
• A 2.5.6.9 Využitie možnosti advokačnej činnosti HMBA voči 

MPSVR SR;  

 

OPATRENIE  2.5.7 ZEFEKTÍVNIŤ FUNGOVANIE ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKÝCH 
SLUŽIEB 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

ZOS sú určené na poskytovanie SS na určitý čas osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť 
DOS. Vzhľadom na aktuálne nedostatočnú dostupnosť DOS preto 
dochádza k zvýšenému záujmu o umiestnenie v ZOS, v ktorých 
PSS a jeho rodina častokrát hľadá dlhodobé riešenie. Tieto 
zariadenia by však v krátkom časovom intervale mali byť schopné 
zabezpečiť miesto pre preklenutie len ťažkej situácie PSS, u 
ktorých napríklad v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu 
došlo k obmedzeniu samostatnosti a sebestačnosti. Hlavným 
účelom ZOS je teda v maximálnej miere usilovať o návrat PSS do 
domáceho prostredia s odbornou podporou a zapojením rodiny, 
komunity a terénnych a ambulantných SS. Až v druhom rade, keď 
nie je reálne obnovenie samostatnosti a návrat prijímateľa do 
domáceho prostredia, v spolupráci s rodinou ZOS aktívne 
zabezpečujú umiestnenie prijímateľa do trvalej pobytovej služby v 
ZPS alebo inom ZSS. ZOS majú podľa tohto princípu napĺňať 
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funkciu dočasnej služby a umožňovať prípadne aj odľahčovaciu 
službu pre rodiny, ktoré poskytujú starostlivosť staršiemu 
obyvateľovi alebo obyvateľovi so zdravotným znevýhodnením v 
domácom prostredí.  

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA, MČ, PoSS 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

0,-  € (nefinančné opatrenie) (HMBA) 

 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet PSS, ktorí sa po pobyte v ZOS mohli vrátiť do domáceho 
prostredia;  

Priemerná dĺžka pobytu PPS potrebná pre stabilizáciu stavu PPS a 
návrat do domáceho prostredia; 

Počet PSS, ktorých sa počas ich pobytu v ZOS podarilo zabezpečiť 
miesto v ZPS;  

Priemerná dĺžka pobytu PPS v ZOS do trvalého umiestnenia v ZPS; 

Počet PSS ktorým, bola v ZOS poskytnutá odľahčovacia služba;  

Priemerná dĺžka pobytu pri odľahčovacej službe; 

Priemerná dĺžka pobytu PPS potrebná pre stabilizáciu stavu PPS a 
prechod do ZPS; 

Počet záväzných postupov prijatých na pracovnej skupine; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.7.1 Zmapovať podmienky mesta a MČ upravujúce 
poskytovanie SS v ZOS; 
 

• A 2.5.7.2 Vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z PoSS v ZOS 
na území mesta za účelom koordinácie služieb v ZOS; 
 

• A 2.5.7.3 Implementovať výstupy a dohody z pracovnej 
skupiny do koordinovanej praxe; 
 

• A 2.5.7.4 Vytvoriť interné pravidlo na spôsob umiestňovania 
PSS zo ZOS do ZPS;  
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OPATRENIE  2.5.8 PODPORA PRVKOV KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI VO 
VEĽKOKAPACITNÝCH ZPS PENZIÓNOVÉHO TYPU 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Veľkokapacitné ZPS vznikli z pôvodných domovov, resp. penziónov 
pre dôchodcov1. V nadväznosti na legislatívne zmeny sa menil 
charakter poskytovaných SS a v priebehu času aj veková štruktúra 
a potreby PSS. Celková paradigma služieb sociálnej starostlivosti, 
aktuálne kladie dôraz na zavádzanie prvkov komunitnej 
starostlivosti2 a vyžaduje tak čiastkovú alebo celkovú 
transformáciu existujúcich veľkokapacitných zariadení.   

Cieľom opatrenia preto je odbornou prácou so zamestnancami 
zariadení a postupným zavádzaním prvkov komunitnej 
starostlivosti transformovať systém poskytovaných SS tak, aby 
výraznejšie podporoval samostatnosť a sebestačnosť PSS a 
odpovedal na potreby starších obyvateľov v prostredí týchto 
zariadení.  

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA, PoSS, MČ - ESIF, PO 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

372 000 -  € / priebežne (Skvalitnenie oddelení komplexnej 
starostlivosti) (HMBA) 

100 000 -  €/ priebežne (Zabezpečenie prístupnosti a zvyšovanie 
mobility) (HMBA) 

20 000,-  €/priebežne (Exkurzie a vzdelávania) (HMBA) 

500 €/ ročne (Informačné kampane pre PSS) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Účasť PoSS na NP DI PTT; 

Počet stretnutí transformačných tímov;  

Spracovanie transformačných plánov; 

Cezhraničná spolupráca INTERREG; 

Počet zorganizovaných exkurzií a vzdelávaní;   

Počet účastníkov v ZPS využívajúcich prvky komunitnej 
starostlivosti; 

 
1 po zmene zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
2 Tieto zmeny vychádzajú zo záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 
starostlivosti v Slovenskej republike ako aj Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť v sociálnych službách. 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/rodina-soc-pomoc/soc-sluzby/narodny-akcny-plan-prechodu-z-institucionalnej-komunitnu-starostlivost-systeme-socialnych-sluzieb-roky-2016-2020.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/rodina-soc-pomoc/soc-sluzby/narodny-akcny-plan-prechodu-z-institucionalnej-komunitnu-starostlivost-systeme-socialnych-sluzieb-roky-2016-2020.pdf
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Počet vzdelávacích seminárov pre zamestnancov ZPS; 

Objem kapitálových výdavkov určených na posilnenie komunitných 
prvkov starostlivosti;  

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.8.1 Zanalyzovať stav vo veľkokapacitných 
zariadeniach penziónového typu z hľadiska skladby PSS, 
dispozície a personálneho stavu poskytovaných SS 
prostredníctvom transformačných plánov; 
 

• A  2.5.8.2 Skvalitniť oddelenia celodennej starostlivosti a v 
prípade potreby transformovať existujúce kapacity;   

 

• A 2.5.8.3 Vyčleniť kapitálové výdavky na prebudovanie 
zariadení s cieľom posilniť prvky komunitnej starostlivosti;  
 

• A 2.5.8.4 Zmapovať ukážkové projekty PoSS so zameraním 
na komunitnú starostlivosť v slovenských a zahraničných 
mestách; 
 

• A 2.5.8.5 Zrealizovať exkurziu v zahraničných zariadeniach s 
cieľom výmeny skúseností a inšpirácie príkladmi dobrej 
praxe; 
 

• A 2.5.8.6 Posilnenie priestoru na spoločné komunitné 
aktivity v ZSS za spolupráce s miestnymi organizáciami, 
spolkami a komunitou; 
 

• A 2.5.8.7 Zrealizovať sériu vzdelávaní zamestnancov 
zameraných na komunitné prvky a ich aplikáciu do praxe; 
 

• A 2.5.8.8 Informačná kampaň pre PSS a verejnosť o 
komunitných prvkoch starostlivosti v ZSS; 
 

• A 2.5.8.9 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na potrebné 
rekonštrukcie priestorov s cieľom posilnenia komunitných 
prvkov; 
 

• A 2.5.8.10 Vytvoriť podmienky pre transformáciu ZSS 
zapojených do DI – vytypovanie pozemkov a vhodných 
objektov; 
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OPATRENIE 2.5.9 SPRÍSTUPNENIE A PRISPÔSOBENIE BUDOV ZPS A ZOS V SPRÁVE 
MESTA KLIMATICKEJ ZMENE A POTREBÁM ĽUDÍ S RÔZNYMI 
TYPMI ZDRAVOTNÝCH ZNEVÝHODNENÍ 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo väčšine prípadov 
sídlia v budovách, ktoré boli postavené v 80.tych a 90.tych rokoch, 
ako bytové domy a následne boli prispôsobované potrebám PSS. 
Rekonštrukcie sa realizovali podľa potrieb v rámci rozpočtových 
zdrojov. Aktuálny stav budov je preto rôznorodý. Cieľom opatrenia je 
zrealizovať diagnostiku aktuálneho stavu jednotlivých budov a 
spracovať plán opráv budov ZSP a ZOS. Následne spracovávať 
projektovú dokumentáciu a každoročne vyhrádzať rozpočtový balík a 
tiež aktívne vyhľadávať finančné prostriedky v rámci externého 
financovania na realizáciu rekonštrukcií. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT    HMBA  

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

5 000,-  €/7x, 10 000,-  €/1x (diagnostika budov vrátane auditov 
prístupnosti) (HMBA) 

30 000,-  €/ročne (Príprava a spracovanie projektovej dokumentácie) 
(HMBA) 

500 000,-  €/ročne (Realizácia opráv a rekonštrukcií, nákup 
kompenzačných pomôcok) (HMBA,EŠIF) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Počet auditov prístupnosti;  

Spracované diagnostické správy aktuálneho stavu budov;  

Spracovaný plán opráv a rekonštrukcií ZPS a ZOS na obdobie 2024 - 
2030; 
Počet spracovaných projektových dokumentácií pre opravy a 
rekonštrukcie; 

Ročný objem kapitálových výdavkov určených na tento typ 
rekonštrukcií; 

Suma finančných prostriedkov získaná z externých zdrojov; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.9.1 Zozbieranie podkladov, zabezpečenie dodávateľa a 
spracovanie diagnostických správ aktuálneho stavu budov 
ZPS a ZOS vrátane auditov prístupnosti; 
 

• A 2.5.9.2 Zozbieranie podkladov, spracovanie a schválenie 
Plánu opráv a rekonštrukcií ZPS a ZOS na obdobie 2024 – 
2030; 
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• A 2.5.9.3 Príprava a spracovanie projektov a projektových 
dokumentácií pre opravy a rekonštrukcie; 
 

• A 2.5.9.4 Spracovanie, podanie a administrácia projektov 
externého financovania;   
 

• A 2.5.9.5 Realizácia opráv a rekonštrukcií podľa plánu opráv; 
 

• A 2.5.9.6 Nákup kompenzačných prístrojov a pomôcok podľa 
výstupov realizovaných auditov a potrieb PSS; 

 

 

OPATRENIE  2.5.10 DIZAJN PILOTU PRE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNEJ 
A ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Súčasný decentralizovaný systém služieb pre seniorov má za 
následok, že systém sociálno-zdravotníckej starostlivosti nie je 
vzájomne koordinovaný, čoho dôsledkom je, okrem iného, 
nedostatočná dostupnosť a kvalita poskytovaných služieb v 
niektorých lokalitách. 

Cieľom opatrenia je vytvorenie systému Centier integrovaných 
sociálno - zdravotných služieb HMBA s pilotným testovaním v 
rámci vybranej MČ, ktoré by zahŕňali koordinované, adresné a 
flexibilné služby pre seniorov na úrovni mestských častí v rozsahu: 
Domáca opatrovateľská služba, Prepravná služba, Monitorovanie a 
signalizácia potrebnej pomoci, Denný stacionár, Denné centrum, 
Zariadenia pre seniorov, Požičovňa pomôcok, Sociálne 
poradenstvo, Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.  

Centralizácia uvedených služieb zabezpečí efektivitu a dostupnosť 
služieb dlhodobej, koordinovanej sociálno - zdravotnej 
starostlivosti pre seniorov aj s ohľadom na prognózu 
demografického vývoja starnutia populácie v nasledujúcich rokoch 
a z toho vyplývajúcej zvýšenej potreby po stabilnom sociálno – 
zdravotnom systéme. 

ZODPOVEDNÝ 
SUBJEKT   

HMBA MČ,BBSK, BSK, PoSS 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 

20 000,-  €/1x (Príprava konceptu v spolupráci s BBSK) (HMBA, 
ESIF) 
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PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

ÚROVEŇ PRIORITY Stredná priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Zrealizovaný pilot; 

AKTIVITY OPATRENIA   • A 2.5.10.1 Príprava pilotu "Integrované centrum sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti" v spolupráci s vybranými MČ, 
BBSK, BSK a NePoSS;   

• A 2.5.10.2 Exkurzia a nadviazanie spolupráce v BBSK a 
zahraničnými mestami za účelom výmeny skúseností; 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.6: 
ĽUDSKÉ ZDROJE 

PODPOROVAŤ ROZVOJ PERSONÁLNYCH KAPACÍT V ZPS 
A ZOS V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA 

KRÁTKY POPIS CIEĽA   Zriaďovateľ aj štatutárne zástupkyne ZPS a ZOS v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta dlhodobo čelia viacerým personálnym výzvam. 
Príkladmi takýchto výziev je nedostatok kvalifikovaných 
zdravotníckych a odborných zamestnancov, ich vysoká fluktuácia 
alebo nedostatok vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav PSS, 
príp. Sociálny stav pri  PSS bez rodinných príbuzných. Mzdová 
inventúra za roky 2017-2020 vypracovaná hlavným ekonómom 
mesta tiež poukázala na existujúce neprimerané rozdiely v 
nastavení mzdových politík medzi jednotlivými zariadeniami v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

Cieľom navrhovaných opatrení je stabilizovať personálne kapacity 
v ZPS a ZOS, zaviesť formy motivačných nástrojov odmeňovania a 
prostredníctvom systému vzdelávania systematicky rozvíjať 
odbornosť zamestnancov. Systémom týchto opatrení je možné 
zvýšiť kvalifikovanosť zamestnancom, skvalitniť poskytované SS a 
znížiť fluktuáciu zamestnancov. Fluktuácia má okrem iného za 
následok zníženie kvality poskytovaných SS, častá výmena 
zamestnancov má za následok vyššie požiadavky na zaškolenie a 
u PSS zvykanie si na nových zamestnancov a pod.  

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ 

Zníženie fluktuácie zamestnancov (v % v medziročnom 
porovnaní); 

Zvýšenie kvalifikovanosti zamestnancov; 

OPATRENIA, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa 

Opatrenie 2.6.1 Zabezpečenie plnenia personálnych 
štandardov, zmapovanie a skvalitnenie systému odmeňovania 
zamestnancov  v ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
HMBA  

Opatrenie 2.6.2 Zavedený systém vzdelávania zamestnancov 
ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  

Opatrenie 2.6.3 Zmapovanie a postupné zavádzanie 
motivačných nástrojov v oblasti podpory ubytovania pre 
zamestnancov, dopravy do zamestnania a sprístupňovania 
kultúry 

Opatrenie 2.6.4  Podpora personálnej politiky vo vzťahu k 
prijímaniu nových zamestnancov, ktorých je krízový 
nedostatok, najmä zdravotníckych pracovníkov 

Opatrenie 2.6.5  Posilniť možnosti zdravotnej starostlivosti v 
ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta    
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OPATRENIE  2.6.1  ZABEZPEČENIE PLNENIA PERSONÁLNYCH ŠTANDARDOV, 
ZMAPOVANIE A SKVALITNENIE SYSTÉMU ODMEŇOVANIA 
ZAMESTNANCOV  V ZPS A ZOS V ZRIAĎOVATEĽSKEJ 
PÔSOBNOSTI HMBA 

KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA   

Maximálny počet PSS na jedného zamestnanca a minimálny 
percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 
zamestnancov je potrebné v ZSS spĺňať z hľadiska štandardov 
stanovených prílohou č. 1 zákona č. 448/20083. Neplnenie 
personálnych štandardov spôsobuje problémy pri organizovaní 
služieb zamestnancov, neumožňuje zamestnancom riadne čerpať 
dovolenky, v prípade výpadkov zamestnancov ohrozuje riadne 
zabezpečenie poskytovania služieb PPS a celkovo zvyšuje záťaž a 
prispieva k vysokej fluktuácii zamestnancov. 

Cieľom opatrenia je naplniť tieto personálne štandardy, skvalitniť 
mzdové podmienky, zmapovať a konzultovať aktuálne nastavenie 
odmeňovania so zámerom poskytovať čo najkvalitnejšie SS pre 
PSS. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT   HMBA 

PREDPOKLADANÁ 
VÝŠKA POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV 
NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA  A 
PREDPOKLADANÉ 
ZDROJE KRYTIA 

631 800,-  €/ročne (Posilnenie odborného personálu) (HMBA) 

289 375,-  €/ročne (Skvalitnenie odmeňovania) (HMBA) 

 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE   2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ    

Zverejnené aktuálne organizačné štruktúry ZPS a ZOS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA; 

Počet zamestnancov ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
HMBA (medziročné porovnanie); 

Nastavený transparentný systém odmeňovania pre ZSS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA; 

Prijaté pravidlá odmeňovania zamestnancov ZPS a ZOS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA; 

AKTIVITY OPATRENIA  A 2.6.1.1 Monitoring personálnej a kvalifikačnej úrovne 
zamestnancov v ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti 

 
3 Príloha č.1 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách stanovuje maximálny počet prijímateľov sociálnej 
služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom 
počte zamestnancov. 



 
 
 

  

 

49 
 

mesta prostredníctvom 
pravidelne aktualizovaných organizačných štruktúr;     
 

 A 2.6.1.2 Postupné zvyšovanie počtu zamestnancov s 
cieľom poskytovať kvalitné SS a zabezpečiť zastupiteľnosť 
kľúčových zamestnankýň;     
 

 A 2.6.1.3 Konzultovanie platových úrovní na totožných 
pozíciách a klasifikáciách podľa zákona č. 553/2003 Z. z.; 
 

 A 2.6.1.4 Na základe aktualizovanej mzdovej inventúry 
spracovať návrhy skvalitňovania politiky odmeňovania 
zamestnancov ZPS a ZOS a navrhnúť odporúčania pre 
systém odmeňovania;  

 
 A 2.6.1.5 Vyrovnanie prípadných platových nerovností v 

odmeňovaní zamestnankýň a zamestnancov ZSS v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na totožných pracovných 
pozíciách a skvalitnenie platových podmienok kľúčových 
zamestnancov;   

  
  

OPATRENIE  2.6.2   ZAVEDENÝ SYSTÉM VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV 
KRÁTKY POPIS OPATRENIA    Kvalita poskytovaných služieb v ZPS a ZOS sa odvíja aj od 

kvalifikačnej a odbornej úrovne ich zamestnancov. Cieľom 
opatrenia je zabezpečovať kontinuálne vzdelávanie všetkých 
kategórií zamestnancov - riadiaci zamestnanci, odborní 
zamestnanci, obslužný a pomocný personál - v nadväznosti na 
potreby PSS, aktuálne poznatky a vývojové trendy v tejto 
oblasti, vrátane metód využívajúcich moderné informačné 
technológie. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT    HMBA 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA    

14 000,-  €/ročne (Posilnenie supervízie zamestnancov) (HMBA) 

140 000,-  €/ročne (Vzdelávanie zamestnancov) (HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE    2023-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ     Plány rozvoja a vzdelávania zamestnancov; 

Plány supervízie zamestnancov priamej pomoci; 

Zvýšenie rozpočtu za účelom rozvoja a vzdelávania 
zamestnancov;   
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AKTIVITY OPATRENIA    • A 2.6.2.1 Využitie advokačnej činnosti HMBA voči 
MPSVaR a MZ SR;  
 

• A 2.6.2.2 Identifikácia potrieb vzdelávania a 
systematizácia prehľadu vzdelávania v ZSS v správe 
mesta; 
 

• A 2.6.2.3 Posilniť vzdelávanie zamestnancov v 
starostlivosti, ktorá odpovedá aktuálnej skladbe a 
stavom PSS v ZPS; 
 

• A 2.6.2.4 Posilniť vzdelávanie pre sestry a 
fyzioterapeutov prostredníctvom organizovania a 
podpory účasti na kreditových vzdelávacích 
podujatiach;     
 

• A 2.6.2.5 Zmapovať potrebu vyhradenia času 
na samovzdelávanie u kľúčových zamestnancov ZPS 
a identifikovať nástroj pre tento motivačný prvok;    
 

• A 2.6.2.6 Vytvorenie plánov vzdelávania zamestnancov;  
 

• A 2.6.2.7  Posilniť systém supervízií v ZSS; 
 

• A 2.6.2.8 Manažérska podpora pre stredný a vyšší 
manažment ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta; 
 

• A 2.6.2.9  Vybudovať kvalitné odborné knižnice;  
 

• A 2.6.2.10 Monitorovanie a vyhodnotenie efektívnosti 
nastaveného systému vzdelávania;  
 

• A 2.6.2.11 Zvýšiť príspevok bežných výdavkov na 
kapitolu vzdelávania v ZPS a ZOS v správe mesta  a 
podpora realizácie vzdelávacích aktivít; 

  
 

OPATRENIE  2.6.3   ZMAPOVANIE A POSTUPNÉ ZAVÁDZANIE MOTIVAČNÝCH 
NÁSTROJOV V OBLASTI PODPORY UBYTOVANIA PRE 
ZAMESTNANCOV, DOPRAVY DO ZAMESTNANIA 
A SPRÍSTUPŇOVANIA KULTÚRY 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA    Rozpočtové možnosti HMBA limitujú možnosti mzdových 
podmienok a odmien pre zamestnancov ZPS a ZOS, čoho 
dôsledkom je, že ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA 
nedokážu ponúkať dostatočne atraktívne mzdové podmienky. 
Cieľom opatrenia je zavedením systému benefitov kompenzovať 
nižšie mzdy a motivovať uchádzačov o prácu zamestnať sa v 
mestských zariadeniach. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT    HMBA 
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PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA   A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA    

104 690,-  €/ročne (Benefity pre zamestnancov) (HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE    2023-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ     Suma finančných prostriedkov poskytnutých ako príspevok na 
dopravu do zamestnania; 

Počet voľných alebo zľavnených vstupov na kultúrne podujatia 
organizované HMBA; 

Počet voľných alebo zľavnených vstupov na športoviská v správe 
STARZ; 

Pravidlá prerozdeľovania vstupov do kultúrnych a športových 
inštitúcií mesta pre zamestnancov ZPS a ZOS v správe HMBA; 

Postup pre prideľovanie ubytovania pre zamestnancov ZPS, ZOS 
a iných ROPO HMBA; 

AKTIVITY OPATRENIA    • A 2.6.3.1 Zmapovanie potenciálne voľných kapacít 
(bytových jednotiek) v budovách ZPS v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta;  
 

• A 2.6.3.2 Spracovanie zámeru rekonštrukcie voľných 
bytových jednotiek v ZPS na ubytovacie kapacity pre 
personál ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta;      
 

• A 2.6.3.3 V spolupráci s útvarmi HMBA navrhnúť 
a implementovať systém prerozdeľovania 
ubytovacích jednotiek pre ZPS v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta;   
 

• A 2.6.3.4 Každoročne vyčleniť rozpočtové prostriedky na 
vyplácanie príspevku na dopravu do zamestnania;     
 

• A 2.6.3.5 Rokovať s príspevkovými kultúrnymi 
organizáciami mesta o organizačnom 
zabezpečení voľných vstupov pre zamestnancov ZPS a 
ZOS v správe mesta;      
 

• A 2.6.3.6 Rokovať so STARZ o organizačnom 
zabezpečení zvýhodnených vstupov pre zamestnancov 
ZPS a ZOS v správe mesta;      
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• A 2.6.3.7 Vypracovať systém prerozdeľovania vstupov do 
kultúrnych a športových inštitúcií mesta pre 
zamestnancov ZPS a ZOS v správe mesta;   

 
   

 OPATRENIE  2.6.4  PODPORA PERSONÁLNEJ POLITIKY VO VZŤAHU 
K PRIJÍMANIU NOVÝCH ZAMESTNANCOV, KTORÝCH JE 
KRÍZOVÝ NEDOSTATOK, NAJMÄ ZDRAVOTNÍCKYCH 
PRACOVNÍKOV 

KRÁTKY POPIS OPATRENIA     ZSS na území mesta sa dlhodobo boria s nedostatkom 
zdravotníckych a odborných pracovníkov ochotných pracovať v 
SS. Výnimkou nie sú ani ZSS v správe mesta. Vedenie ZPS a 
ZOS poukazuje na výrazné rozdiely v nastavení tabuľkových 
platov pre zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve a SS. 
Súčasne blízkosť HMBA k Rakúsku, otvorený trh práce a výrazne 
lepšie mzdové podmienky odčerpávajú zdravotníckych 
zamestnancov z domáceho pracovného trhu. Značná časť 
zdravotníckeho personálu pôsobiaca v ZPS a ZOS je v 
dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku a v aktuálnych 
podmienkach chýbajú pracovníci, ktorí by odchádzajúcich 
zamestnancov mohli nahradiť. Cieľom opatrenia je z pozície 
HMBA presadzovať vyrovnanie systémových nerovností medzi 
zdravotníckymi zamestnancami v zdravotníctve a SS, vytvoriť a 
realizovať náborovú kampaň na zdravotníckych a odborných 
zamestnancov a takto zabezpečiť pokrytie potreby týchto 
zamestnancov v ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti HMBA. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT    HMBA 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH FINANČNÝCH 
ZDROJOV NA REALIZÁCIU 
OPATRENIA A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA      

8 000,-  €/1x, 6 000,-  €/ 7x (Náborová kampaň) (HMBA) 
 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE    2023-2030 

MERATEĽNÝ UKAZOVATEĽ     Realizovaná náborová kampaň; 

AKTIVITY OPATRENIA    • A 2.6.4.1  Advokačná činnosť HMBA vo vzťahu k MZ SR a 
MPSVR SR;  
 

• A 2.6.4.2 Nadviazanie spolupráce so strednými 
zdravotníckymi školami, VŠ odbor ošetrovateľstvo a 
sociálna práca ako aj spolkami medikov prostredníctvom 
pracovnej skupiny, príp. memoranda o spolupráci;  
 

• A 2.6.4.3 Náborová kampaň na zamestnávanie sestier v 
ZPS a ZOS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 
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• A 2.6.4.4 Podpora personálnej politiky vo vzťahu k 

prijímaniu nových zamestnankýň a zamestnancov 
vlastnými náborovými aktivitami s možnosťou 
zamestnávania personálu zo zahraničia;   

 
 

OPATRENIE  2.6.5   POSILNIŤ MOŽNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
KRÁTKY 
POPIS OPATRENIA    

 Podľa aktuálneho zákona o SS sa v ZPS poskytujú SS a 
zdravotná starostlivosť v presne vymedzenom rozsahu. 
Každý PSS má svojho všeobecného aj odborných lekárov, 
pričom toto najmä pri PSS s vysokým stupňom odkázanosti 
vo veľkokapacitných zariadeniach komplikuje starostlivosť o 
PSS.  Cieľom opatrenia je preskúmať možnosti zazmluvnenia 
všeobecného lekára  a najzásadnejších odborných lekárov a 
zjednodušiť prístup PSS k zdravotnej starostlivosti, ideálne v 
prostredí zariadenia. 

ZODPOVEDNÝ SUBJEKT    HMBA 

PREDPOKLADANÁ VÝŠKA 
POTREBNÝCH 
FINANČNÝCH ZDROJOV NA 
REALIZÁCIU OPATRENIA   A 
PREDPOKLADANÉ ZDROJE 
KRYTIA      

162 000,-  €/ ročne (Právne zmapovanie možností 
všeobecného lekára a mzdové náklady) (HMBA) 

ÚROVEŇ PRIORITY Vysoká priorita 

OBDOBIE REALIZÁCIE    2023-2030 

MERATEĽNÝ 
UKAZOVATEĽ     

Pripomienky HMBA k novele zákona o zdravotnej 
starostlivosti; 

Pripomienky HMBA k zákonu o dlhodobej starostlivosti; 

Právna analýza možnosti zazmluvnenia lekára HMBA; 

AKTIVITY OPATRENIA    • A 2.6.5.1 Advokačná činnosť HMBA vo vzťahu k MZ SR 
a MPSVR SR so zapojením štatutárov ZPS a ZOS  na 
území mesta;  
 

• A 2.6.5.2 Právne zmapovanie 
možností zazmluvneného lekára HMBA; 
 

• A 2.6.5.3 Sprístupnenie všeobecných lekárov a sestry 
pre ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa 
výsledkov právnej analýzy;   
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   Zoznam použitých skratiek 
 

• BSK = Bratislavský samosprávny kraj 
• DC = denné centrum  
• DeS = denný stacionár  
• DOS = domáca opatrovateľská služby 
• FPP = finančný príspevok na prevádzku  
• HMBA = Hlavné mesto Bratislava  
• IS SoS = informačný systém sociálnych služieb  
• KPSS = komunitný plán rozvoj sociálnych služieb 
• MČ = mestská časť 
• MPSVR SR = ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny  
• MZ SR = Ministerstvo zdravotníctva 
• Národný plán rozvoja sociálnych služieb = NPRSS 
• NePoSS = neverejní poskytovatelia sociálnych služieb  
• NPAS = Národný program aktívneho starnutia na roky 2021-2030 
• NPRŽPOZP - Národný program rozvoja životných podmienok pre osoby so 

zdravotným postihnutím na roky 2021-2030 
• ODB = Oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova  
• OSP = Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a  ľudí so znevýhodnením  
• OZZ = osoby so zdravotným znevýhodnením 
• POaO = plán obnovy a odolnosti 
• PoSS = poskytovatelia sociálnych  
• PoSS = poskytovatelia sociálnych služieb 
• PS = pracovná skupina 
• PSS = prijímatelia sociálnych služieb 
• RO = rozpočtová organizácia 
• ROPO = rozpočtové a príspevkové organizácie 
• SNB = Sekcia nájomného bývania 
• SR = Slovenská republika 
• SS = sociálna služba 
• SSKI = sociálne služby krízovej intervencie 
• SSV = Sekcia sociálnych vecí  
• ŠZ = špecializované zariadenie 
• VŠ = vysoká škola 
• Zákon o SS = Zákon 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 

• ZOS = zariadenia opatrovateľskej služby  
• ZPS = zariadenie pre seniorov 
• ZSS = zariadenia sociálnych služieb 

Pojmy 

• Ľudia so skúsenosťami s drogami, nie “závislí” a nie “ľudia užívajúci drogy”   
• Obyvatelia Bratislavy, nie Bratislavčanky a Bratislavčania 
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• Prijímatelia sociálnych služieb, nie klienti  
• Starší obyvatelia, namiesto seniori 
• Zvýšiť/ znížiť / skvalitniť/ nie rozvinúť  

  
 

 


