
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
________________________________________________________

Materiál na zasadnutie
Miestnej rady 
dňa 20. 03. 2018

Informácia 

o činnosti oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu
 Bratislava–Nové Mesto a Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 za rok 2017

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladá: Materiál obsahuje:
JUDr. Ing. Ľubomír Baník Informáciu o činnosti
prednosta MÚ BNM oddelenia sociálnych služieb

a Zariadenia starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa 
za rok 2017 

Spracovateľ:
Mgr. Iveta Marčíková
vedúca oddelenia
sociálnych služieb

Na rokovanie prizvať:
Mgr. Ivetu Marčíkovú 
vedúcu oddelenia
sociálnych služieb

Marec 2018



     V súlade so schváleným Vecným plánom zasadnutí Miestnej rady Mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti  Bratislava  – Nové Mesto na rok 
2018  predkladáme  informáciu  o činnosti  oddelenia  sociálnych  služieb  a  Zariadenia 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detských jaslí) za rok 2017.

     V informácii je vyhodnotená činnosť oddelenia v členení:

1. Referát opatrovateľskej služby.
2. Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí.
3. Činnosť denných centier – DC.
4. Činnosť Komunitného centra.
5. Posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu 

a  sociálnoprávna  ochrana  detí  a  sociálna  kuratela,  ktorá  sa  vykonáva  v súlade 
so zákonom č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6. Agenda sociálnych pohrebov.
7. Činnosť Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle). 
8. Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru.



1  . Referát opatrovateľskej služby  

Referát opatrovateľskej služby, oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu, poskytoval službu tým 
občanom s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto, ktorí sa ocitli v nepriaznivej 
sociálnej  a zdravotnej  situácii  a boli  na  takúto  službu  odkázaní.  Opatrovateľská  služba  bola 
poskytovaná mobilným aj imobilným klientom, v ich prirodzenom prostredí, v byte alebo dome. 
V  roku  2017  bola  poskytnutá  služba  :  139  občanom,  z toho  104  ženám  a 35  mužom. 
Priemerný počet opatrovaných predstavoval 83 obyvateľov.

Veková štruktúra opatrovaných : 
Rok narodenia Počet 

opatrovaných
v roku 2016

Počet 
opatrovaných
v roku 2017

1910 – 1919             3            2
1920 – 1929           68          58
1930 – 1939           51          65
1940 – 1949             8          13
1950 – 1959             2            1

Z uvedeného vyplýva, že 58 klientov prekročilo vekovú hranicu  89 rokov.

Počet opatrovaných podľa stupňa odkázanosti:
Stupeň počet  r. 2016 Počet r. 2017
   II.         10         13
  III.         36         27
  IV.         29         37
   V.         13         10
  VI.         44         52 
  
V hodnotenom  období  bolo  prešetrených  a zavedených  56  nových  služieb.  Sociálna  služba  bola 
vykonávaná v teréne, teda v domácnostiach obyvateľov mestskej časti, formou kontaktov s nimi, ale 
aj s ich  rodinnými  príslušníkmi.  Pracovníci  referátu  spolupracovali  so  sociálnymi  sestrami 
zdravotníckych zariadení a ich, ošetrujúcimi lekármi, ktorí tiež avizovali nutnosť poskytovať pomoc, 
formou opatrovateľskej služby.
V 33 prípadoch bolo poskytovanie  opatrovateľskej  služby ukončené  dohodou na  základe žiadosti, 
prevažne z dôvodu umiestnenia klientov v niektorom zo zariadení, poskytujúcich pobytové sociálne 
služby. V hodnotenom období zomrelo 9 opatrovaných klientov, čo je o 8 menej ako v roku 2016.
Koordináciu  opatrovateliek,  vrátane  vybavovania  písomnej  agendy  zabezpečovali  dve  sociálne 
pracovníčky a vedúca referátu. Tieto denne kontrolovali (počas roka jedna vykonala  2 112 kontrol 
výkonu  opatrovateliek),  odborne  koordinovali  a často  spoločne  s výkonnými  opatrovateľkami 
aj službu vykonávali.
Opatrovateľskú  službu  priamo  v domácnostiach  poskytovalo  13 opatrovateliek,  z toho  10  na plný 
úväzok. Táto služba bola zameraná na úkony, ktoré si občania vopred dohodli a to najmä pomoc pri 
osobnej  hygiene,  kúpaní,  obliekaní,  prezliekaní,  výmene  plienok,  hygiene bezvládneho klienta  pri 
lôžku,  poskytovanie  spoločnosti,  dohľadu,  sprevádzanie  osamelých  k lekárovi,  na  vyšetrenia 
do nemocnice, príprava a podávanie stravy, donáška jedla, nákupy, pranie, žehlenie, bežné upratovanie 
a ďalšie úkony podľa potreby.
V roku  2017  bolo  vykonaných  87  sociálnych  šetrení  v domácnostiach,  a to  na  základe  podnetov 
zo zdravotníckych  zariadení,  od  susedov,  známych,  ale  i samotných  občanov,  ktorí  túto   pomoc 
potrebovali.



Referát  opatrovateľskej  služby  zabezpečil  pre  4  osamelých  klientov umiestnenie  do  zariadení 
opatrovateľskej služby na dobu určitú, a neskôr aj do zariadení,  poskytujúcich celoročné pobytové 
služby.
V hodnotenom období bolo v rámci opatrovateľskej služby rozvezených do domácností v okrajových 
častiach  mestskej  časti,  ktoré  boli  vzdialené  od  denných  centier  a zastávok  mestskej  hromadnej 
dopravy celkom 8 301 obedov. Boli to najmä: Koliba, Kramáre, Nobelova ul., Bojnická ul. a Mierová 
Kolónia. 
Finančné prostriedky pre opatrovateľskú službu boli rozpočtované vo výške 183 000,- Eur, upravené 
boli  vo výške 209 864,-  Eur  a za  rok 2017 boli  čerpané vo výške 174 312,93 Eur.  Príjmová časť 
rozpočtu dosiahla výšku 24 973,- Eur.
Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2017 boli vo výške 5, 58 Eur na jednu hodinu výkonu.

V roku 2017 bola zabezpečená opatrovateľská služba pre všetkých žiadateľov. 
Terénna opatrovateľská služba patrila medzi priority mestskej časti. Konečným efektom poskytovania 
tejto  služby  bolo  umožnenie  samostatného  plnohodnotného  života  seniorom  a ľudom  s ťažkým 
zdravotným postihnutím v ich prirodzenom domácom prostredí.

Mestská  časť  Bratislava  –  Nové  Mesto,  ako  poskytovateľ  opatrovateľskej  služby  je 
od 07. 04. 2017  na  základe  zmluvy  o spolupráci  s Implementačnou  agentúrou  Ministerstva  práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) zapojená do Národného projektu Podpora 
opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“). 

IA MPSVR SR sa v zmluve o spolupráci zaväzuje, že bude poskytovateľovi opatrovateľskej 
služby  refundovať  finančné  prostriedky  za  výkon  opatrovateľskej  služby  prostredníctvom 
nenávratného finančného príspevku  (ďalej len „NFP“).              

V projekte  je  zo  strany  IA MPSVR  SR  preplácaný  NFP na  výkon  jednej  opatrovateľky 
vo  výške  507,00€  na  plný  úväzok  a   253,00  €   na  polovičný  úväzok.  Výkon  a realizácia 
opatrovateľskej služby pre účely NP POS začala dňom 01.05.2017.  Finančné prostriedky sa refundujú 
v mesačných  intervaloch,  dva  mesiace  spätne.  Zmluva  je  uzatvorená  na  dobu  určitú,  a to  do 
31.07.2018, z toho realizácia a výkon opatrovateľskej služby bude prebiehať do 30.04.2018. 

V tabuľke uvádzame počet zapojených opatrovateliek do NP POS v období od mája 2017 do 
decembra 2017:

mesiac Počet opatrovateliek zapojených do 
NP POS na plný úväzok  

Počet opatrovateliek zapojených do 
NP POS na polovičný úväzok  

Máj 7 2
Jún 7 2
Júl 8 2
August 8 2
September 8 2
Október 8 2
November 9 2
December 9 2

V roku  2017  bol  poskytnutý  na   „Národný  projekt  Podpora  opatrovateľskej  služby“ 
nenávratný  finančný  príspevok  vo  výške  26 864  EUR,  ktoré  sa  použili  na  mzdové  výdavky 
pracovníkov opatrovateľskej služby.

2. Poskytovanie jednorazových finančných výpomoci



Jednorazové finančné výpomoci boli v roku 2017 poskytované podľa platných Zásad  poskytovania 
finančných  výpomocí  obyvateľom Mestskej  časti  Bratislava  –  Nové  Mesto,  ktoré  boli  schválené 
Miestnym zastupiteľstvom Mestskej  časti  Bratislava-Nové Mesto dňa 17.  3.  2011 uznesením číslo 
2/16, v znení úpravy, schválenej dňa 16. 6. 2011 uznesením číslo 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného 
uznesením číslo 9/19 dňa 14. 2. 2012 s účinnosťou od 1. 3. 2012.

Pre  rok  2017  boli  na  poskytovanie  týchto  finančných  výpomocí  v  rozpočte  schválené  finančné 
prostriedky vo výške 134 500,- €, z toho 105 000,- € na jednorazové finančné výpomoci pri narodení 
dieťaťa  a 29 500,-  €  pre  tri  kategórie  obyvateľov a  to:  pre  rodiny  s deťmi  vo výške  13  000,-  €, 
pre dôchodcov 11 000,- € a pre nezamestnaných 5 500,- €.

Jednorazové finančné výpomoci - vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2017

Kategória Rozpočet 2017   Čerpanie 
   rozpočtu

Zostatok  Plnenie
   v %

Rodiny   13 000,- €     8 440,- €   4 560,- €   64,92
Narodené deti 105 000,- €   97 600,- €   7 400,- €   92,95
Dôchodcovia   11 000,- €     5 610,- €   5 390,- €   51,00
Nezamestnaní     5 500,- €     1 170,- €   4 330,- €   21,27
S p o l u 134 500,- € 112 820,- € 21 680,- €   83,88

1. Rodiny

Kategória Počet Suma
Individuálne priznané       -         - 
Školské potreby   166      5 810,- €
Detská rekreácia      -        -
Vianočné sviatky     45      2 630,- €
Narodené deti   488    97 600,- €
S p o l u   699  106 040,- € 

2. Dôchodcovia 
                                                        
Kategória Počet Suma
Individuálne priznané        3     450,- €
Vianočné sviatky    168  5 160,- €
S p o l u    171  5 610,- €

3.  Nezamestnaní

Kategória Počet Suma
Individuálne priznané     4    370,- €
Vianočné sviatky   20    800,- €
S p o l u   24 1 170,- €

S u m a r i z á c i a :



    
Kategória Počet Suma
Individuálne priznané         7        820,- €
Školské potreby      166     5 810,- €
Detská rekreácia        -          -
Vianočné sviatky      233     8 590,- €
Narodené deti      488   97 600,- €
S p o l u      894 112 820,- €

V  roku  2017  bolo  poskytnutých  894  jednorazových  finančných  výpomocí  v  celkovej  hodnote 
112 820,-  €.  Z  celkového  počtu  bolo  7  výpomoci  v  sume  820,-  €  poskytnutých  individuálnym 
posúdením  sociálnej  situácie.  Jednorazová  finančná  výpomoc  na  zakúpenie  školských  potrieb 
a školskej tašky, pri nástupe dieťaťa do prvej triedy základnej obecnej školy vo výške á 35,- € bola 
vyplatená pre 166 rodín, v celkovej sume 5810,- €. Ďalších 233 finančných výpomoci v sume 8 590,-€ 
bolo  vyplatených  k Vianociam  2017.  Pri  narodení  dieťaťa  bolo  poskytnutých  487 finančných 
príspevkov celkom v sume 97 400,-  € a prvému narodenému dieťaťu v roku 2017 v Univerzitnej 
nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch bol poskytnutý finančný dar  200,- €.
Z celkovej sumarizácie jednorazových finančných výpomocí vyplýva, že v porovnaní s rokom 2016 
bolo poskytnutých o 140 výpomocí  v sume 11 355,- € menej.

3. Činnosť denných centier



      V súlade s § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 
Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy,  ako aj  Štatútom Mestskej  časti  Bratislava – Nové Mesto  
sa starostlivosť  o seniorov,  ťažko zdravotne  postihnutých  obyvateľov  a obyvateľov  s nepriaznivým 
zdravotným  stavom,  poskytovala  prostredníctvom  ôsmych  denných  centier,  ktoré  sú  metodicky, 
organizačne, ale aj hospodársky riadené oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava-
Nové Mesto.

        Hlavným poslaním denných centier bolo podnecovať aktivitu cieľovej skupiny, začleňovať ich 
do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne a spoločenské 
potreby  a podporovať  ich  osobné  záujmy  a záľuby.  Činnosti  a aktivity  boli  organizované 
a zabezpečované v spolupráci a spolufinancované s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto. Ich dôležitou úlohou bolo poskytovanie stravovania formou obeda.
 
        V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je zriadených týchto osem denných centier :

1.DC Chemická č. 1 - Mierová kolónia
2.DC Nobelova č. 30 - Domovinka
3.DC Vajnorská č. 51
4.DC Športová  č. 1
5.DC Račianska č. 89 - Zlatý dážď
6.DC Sibírska č. 37
7.DC Stromová č. 18 - Kramáre
8.DC Jeséniova č. 51 - Koliba

V týchto bolo zaregistrovaných cca 854 členov, ktorí   obvykle každé tri  roky menujú samosprávu 
a výbor, ktorý rozhoduje o ich aktivitách. Všetky denné centrá počas celého roka organizovali svoju 
činnosť,  zameranú  nielen  na  zájazdy,  ktorých  sa  v hodnotenom  období  uskutočnilo  9,  ktoré boli 
financované  z rozpočtu  mestskej  časti,  ale  aj  koncerty,  divadlá,  besedy,  cvičenia,  kurzy,  výstavky 
a pod. 

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto v súlade s ustanoveniami §§ 12, a 58 zákona č. 448/2 008 Z. z. 
o sociálnych  službách  v znení  neskorších  právnych  predpisov  zabezpečovala  a  poskytovala 
stravovanie ako podpornú sociálnu službu pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti, a to 
konkrétne dôchodcom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvek 
iným  príjmom  okrem  poberaného  dôchodku  a invalidným  dôchodcom,  ktorí  sú  poberateľmi 
invalidného  dôchodku  a zároveň  nedisponujú  akýmkoľvek  iným  príjmom  okrem  poberaného 
dôchodku a ktorých zdravotný stav neumožňoval prípravu stravy podľa potvrdenia lekára. 
Stravovanie  zabezpečovala  firma  GUTTY do 5  denných  centier,  ako  výdajných  centier  a v rámci 
opatrovateľskej služby, kde sa uskutočňoval dovoz stravy do domácností. Rozvoz stravy od januára 
do konca roka 2017 zmluvne vykonávala firma GUTTY, s ktorou na základe verejného obstarávania 
bola uzatvorená zmluva v roku 2017.

V hodnotenom roku bolo zabezpečených a odobratých celkom 32 570 obedov. Obedy v roku 2017 
odobralo  2 317  občanov.  Z našej  strany  sa  pristúpilo  k vyhodnoteniu  kvality  poskytovaných 
stravovacích služieb formou dotazníka. Poberatelia obedov označili obedy čo do množstva a kvality za 
vyhovujúce s možnosťou iba minimálnych zmien.  Za skutočne odobraté  obedy stravujúci  zaplatili  
v roku 2017 celkom 83 413,70 €. Mestská časť firme GUTTY uhradila za tieto obedy celkovú sumu 
97 710,- €.  
V roku 2017 poskytla mestská časť príspevky na stravovanie pre skupinu seniorov, ktorých dôchodok 
nepresiahol sumu 400 € v celkovej výške 9 238,30 €,  

Spoločenské príležitosti



Pracovníčky oddelenia sociálnych služieb počas roka 2017 spolupracovali  pri  zabezpečovaní  akcii  
a Denné  centrá  aj  samostatne  organizovali  pre  občanov  Mestskej  časti  Bratislava–Nové  Mesto 
nasledovné akcie a podujatia:
Výročnú členskú schôdzu, Medzinárodný deň žien, Veľkú noc v Tržnici, Deň matiek, Športový deň 
novomestského  seniora,  Senior  Juniáles,  Jablkové  hodovanie,  Príspevok  k rekreačno  kultúrnemu 
pobytu v Chorvátsku, Babička a dedko mestskej časti, Mesiac úcty k starším a Vianočné posedenie.

Záver roka, ako už býva zvykom, pracovníci oddelenia zorganizovali a pripravili dňa 21. 12. 2017
posedenie pri štedrej večeri s osamelými seniormi, na ktorom sa zúčastnilo 101 seniorov a pozvaní
hostia. 
Ďalšie akcie sa týkali návštev divadelných predstavení  a kultúrnych podujatí.  

Seniori DC navštívili mestá: Komárno, Rajecké Teplice, Slovenská Lupča, Oponice, Šaštín, Rapovce, 
Piešťany, Skalica a iné slovenské mestá a kúpeľne a termálne strediská. 
Finančné  prostriedky  jednotlivých  zariadení  sociálnych  služieb  boli  rozpočtované  
vo  výške  193  607  EUR  a zvýšené  na  202 835  EUR.  Za  rok  2017  boli  čerpané  
výške  178 886,10  EUR  na:  mzdy  a odvody,  energie,  všeobecný  materiál,  všeobecné  služby, 
telekomunikačné služby,  internet,  interiérové vybavenie,  pracovné odevy a obuv,  prepravné,  knihy, 
noviny, časopisy, občerstvenie na akciách a stravovanie. 

V hore  uvádzaných  výdavkoch  sú  zahrnuté  i výdavky  na  Sociálnu  výdajňu   ako  aj  
na Komunitné centrum.



4. Činnosť Komunitného centra , Ovručská 5

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ Bratislava-
Nové Mesto, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. Je otvorené v prospech 
celej komunity, pričom túto predstavujú všetci obyvatelia mestskej časti.
V roku 2017 boli prijaté dotácie z BsK vo výške 2 000 EUR a zo ŠR dotácia vo výške 8 000 
EUR na projekt „Bezpečie -  most,  ktorý spája naše komunity“.  Finančné prostriedky boli 
použité  na mzdy pre lektorov,  zabezepečenie  IT techniky,  tonerov, všeobecného materiálu 
a interiérového vybavenia.

Projekt: Bezpečie- most, ktorý spája naše komunity podporený z MVSR/ BSK /BANM
Projekt bol zameraný pre deti zo ZŠ v Bratislave vo veku od 11-13 rokov. Kládol sa dôraz na 
prevenciu voči kriminalite. Deti absolvovali prednášky o nástrahách na internete a nástrahách 
šikanovania. Zároveň prebiehal tréning pamäti v Komunitnom centre aj v denných centrách 
v Bratislave-Novom  Meste.  Pre  seniorov  boli  organizované  aj  prednášky  s projekciou 
o nekalých  praktikách  obchodníkov  („šmejdov“).  Projektu  sa  zúčastnilo  590  detí  a  260 
seniorov.

V minulom roku boli v KC okrem uvedených aktivít organizované tieto akcie :
jazykové  kurzy  pre  deti,  dospelých  a  seniorov  (AJ,  NJ),  pohybové  terapie  (joga,  pilates, 
zumba), tréning pamäti pre seniorov, Nordic walking, Ergoterapia – štrikovaním, doučovanie 
detí zo ZŠ (AJ, SJ), kreatívne piatkové poobedia pre deti zo ZŠ (kreatívna sobota), stretnutia 
Baťovcov,  histaminikov,  premietanie  filmov,  cestopisy,  psychologické  poradenstvo, 
metodické stretnutie zástupcov a riaditeľov ZŠ BANM, RATA – ABA prednášky a semináre 
pre rodičov detí s poruchou autistického spektra, CVI Sibírska – Centrum včasnej intervencie 
– seminár pre študentov/ Ergoterapia pre rodičov a deti, stretnutie ľudí k téme : Posilňovanie 
komunít v Európe (spolupráca s Nadáciou Milana Šimečku), Dobrovoľnícky deň s rôznymi 
aktivitami (umývanie okien, presádzanie kvetov).



Posudková činnosť 

Povinnosti  a  pôsobnosť oddelenia  sociálnych služieb vyplýva najmä zo zákona č.  448/2008 Z.  z.  
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a  Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Medzi hlavné činnosti patrí najmä:
 1.  Posudková činnosť s     vydaním sociálnych a lekárskych posudkov,     posudkov     

     o     odkázanosti na sociálnu službu, ako aj rozhodnutí o     odkázanosti na sociálnu službu  .

Prehľad žiadostí o             posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
V roku 2017 bolo evidovaných a vybavených 534 žiadostí, čo bolo o 11 žiadostí menej ako v roku 
2016.

Lekárska a     sociálna posudková činnosť  

Sociálna služba Počet vydaných 
lekárskych posudkov 

rok 2016

Počet vydaných 
lekárskych posudkov 

rok 2017 
opatrovateľská služba 114 110
zariadenie pre seniorov 232 232
zariadenie opatrovateľskej  služby 196 196
denný stacionár 3 3
Spolu: 545 534
Počet vydaných lekárskych posudkov:  534
Z toho :

a) opatrovateľská služba  

Stupeň odkázanosti I. II. III. IV. V. VI. Spolu
Počet 0 0 8 28 32 45 113

Spolu vydaných lekárskych posudkov = 113

b) zariadenie pre seniorov  

Stupeň odkázanosti I. II. III. IV. V. VI. Spolu 
Počet 0 0 0 50 62 102 214

Spolu vydaných lekárskych a sociálnych posudkov =  214

c)  zariadenie opatrovateľskej služby

Stupeň odkázanosti I. II. III. IV. V. VI. Spolu 
Počet 0 0 18 56 58 66 198
      Spolu vydaných lekárskych a sociálnych posudkov =  198

d)  denný stacionár

Stupeň odkázanosti I. II. III. IV. V. VI. Spolu
Počet 0 0 0 4 3 2 9

Spolu vydaných lekárskych a sociálnych posudkov =  9



2. Riešenie záškoláctva (zanedbanie povinnej školskej dochádzky) a     požívania alkoholu   
u     maloletých a     mladistvých   

V roku  2017  bolo  nahlásených  a riešených  13  prípadov  zanedbania  povinnej  školskej  dochádzky 
maloletých  a mladistvých,  ktoré  boli  následne  odstúpené  na  ÚPSVaR,  a 2  prípady  intoxikácie 
alkoholom maloletými, ktoré boli riešené rozhodnutiami o priestupku v súlade s platnou legislatívou.

3. Určenie a     uvoľnenie osobitného príjemcu prídavkov na deti.  

V zmysle Štatútu hlavného mesta SR čl. 32 ods. 4. písm. a) a b) a § 12a ods. 2 zákona  600/2003 Z. z. 
o prídavku na dieťa a   o zmene a doplnení  zákona č.  461/2003 Z.  z.  o sociálnom poistení  v znení 
neskorších  predpisov  bola  mestská  časť  určená  osobitným  príjemcom  -  prijímateľom  prídavku 
na dieťa a príplatku k prídavku, ktorého vyplácanie bolo oprávnenej osobe zastavené  rozhodnutím 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité v prospech detí 
na nákup potravín a oblečenia.
Príjem  a výdaj  –  účelné  využitie  zastavených  prídavkov  na  deti,  prijatých  na  účet  MČ, 
vyplývajúce z určenia  osobitného príjemcu

Príjem            Výdaj - využitie Zostatok 
     

Rok 2017 987,84 € 987,84 € 0,00 €

V roku 2017 mestská časť zabezpečila účelné použitie finančných prostriedkov – prídavkov na deti  
v sume 987, 84 €.
 V roku 2017 boli  prídavky určené  5  deťom rozhodnutím ÚPSVaR  ale  zároveň v priebehu roka 
2017došlo k uvoľneniu osobitného príjemcu u 1 dieťaťa.  

V roku 2017 oddelenie vykonalo 6 šetrení vo veci prešetrenia  pomerov  a spôsobu života 
u rodín za účelom osvojenia dieťaťa,  5 šetrenia pre podozrenie z tyrania blízkej a zverenej 
osoby,  3  šetrenia  na  základe  uskutočňovania  náhradnej  starostlivosti  pestúnmi,  bolo 
predložených 26 stanovísk, oznámení a  správ notárskym úradom, polícií, súdom a ÚPSVaR. 

6. Agenda sociálnych pohrebov

V roku 2017 bolo realizovaných 31 sociálnych pohrebov / kremácií v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve,   za ktoré bola uhradená suma 9002, 14 €.
K  31.12.2017  bolo  neukončených  28  dedičských  konaní.  Zabezpečenie  sociálnych  pohrebov 
predstavuje administratívny proces s mnohými úkonmi. Od prijatia prvotnej informácie o úmrtí, cez 
zisťovanie  a lustráciu   príbuzných  zomrelého,  resp.  získania  čestného  prehlásenia  od  príbuzných 
o odmietnutí usporiadania pohrebu, komunikácia s PZ SR pri zabezpečovaní kontaktu s pozostalými, 
kontaktovanie  zdravotníckych  zariadení  a iné  kroky  vedúce  k ustáleniu  okruhu  príbuzných.  Po 
samotnej realizácii sociálnej kremácie / pohrebu nasleduje zistenie notára – ako súdneho komisára,  
ktorý  bude  dedičstvo  po  poručiteľovi  prejednávať.  Nasleduje  predbežné  šetrenie  dedičstva  a 
prihlásenie pohľadávky – nákladov za sociálny pohreb mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto, ako 
vybavovateľa pohrebu, do dedičstva. Po právoplatnom ukončení dedičského konania nasleduje fáza 
vymáhania pohľadávok pri zistení aktív u dedičských konaní a ručenie do výšky zdedeného majetku, 
resp. prevzatie nepatrného majetku  poručiteľa a odpis pohľadávok.



7. Činnosť Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
V roku 2017 prešlo zariadenie  starostlivosti  o deti  do troch rokov veku dieťaťa  značnými 
zmenami.  V nadväznosti  na  zákon  č.  40/2017  Z.  z.,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  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 a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli s účinnosťou od 1. 
3. 2017 Detské jasle na Robotníckej ul. č. 11, Bratislava preklasifikované na sociálnu 
službu s názvom Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého 
poskytovatelia  podliehajú  registrácii  na  príslušnom  vyššom  územnom  celku.  Predmetné 
zariadenie muselo spĺňať požiadavky stanovené v citovaných právnych predpisoch. 

Finančné prostriedky na činnosť tohto zariadenia boli naplánované vo výške 185 665 EUR 
a navýšené na 254 858 EUR. K 31.12.2017 boli  čerpané v sume 230 587,42 EUR, čo je 
plnenie na 90,5%. V tejto čiastke sú zahrnuté všetky výdavky na energie, materiál, cestovné 
náhrady  tuzemské,  interiérové  vybavenie,  služby,  štúdie,  expertízy,  posudky,  potraviny 
a mzdové prostriedky.

V hodnotenom  zariadení  bola  činnosť  v roku  2017  zameraná  na  rozsiahlu  rekonštrukciu 
kuchyne,  detských  spálni  a šatní,  práčovne,  žehliarne,  kúpeľne  na  kojeneckom  oddelení, 
doplnenie umývadiel a zábran na detských záchodoch. Kuchyňa bola vymaľovaná a zakúpené 
boli  2 šporáky,  3 drezy,  3  stoly,  police,  regály,  3  chladničky,  kuchynský  robot  a  komplet 
kuchynské  náčinie.  Ďalej  boli  zakúpené  žalúzie  do  detských  spálni,  herní  a  kancelárie, 
postieľky matrace, paplóny a vankúše, koberce a nábytok do kancelárie a skrine do šatní pre 
zamestnancov.  Vybudované  bolo  nové  pieskovisko  a zabezpečený  odvoz  biologického 
kuchynského odpadu. Záhradu detských jaslí upravoval EKO podnik - VPS.
Kapacita zariadenia bola 45 miest. Táto bola určená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
Bratislava  posúdenia  priestorov  a  stavebno-dispozičného  riešenia.  Služby  na  troch  oddeleniach 
poskytovalo 17 pracovníkov, z toho 9 odborných sestier, 6 technický pracovníci, vedúci pracovník a 
odborný administratívny pracovník.

V roku 2017 boli pre deti zorganizované nasledovné aktivity

- pri príležitosti dňa matiek bolo usporiadané posedenie pre mamičky s programom
- pri  príležitosti  MDD  bol  zorganizovaný  karneval,  na  ktorý  rodičia  detí  a  pracovníčky 

zaradenia pripravili pre každé dieťa karnevalovú masku
- dňa 6. 12. 2017 prišiel deti potešiť Mikuláš s anjelom a čertom
- raz mesačne sa konali oslavy narodenín a menín detí za účasti rodičov 
- pre rodičov a sestry boli vykonané 2 dva odborné semináre a prednášky na tému výchova detí
- SČK vykonával školenia na pozíciu opatrovateľky a sestričky v zariadení

Pri zabezpečovaní činnosti Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej 
ul. 11, sa i napriek značným nákladom v súvislosti s vykonanými opatreniami pristupovalo maximálne 
efektívne a hospodárne.



8. Sociálna výdajňa potravín a     spotrebného tovaru  

Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru bola zriadená v septembri 2012. V roku 2017 
boli poskytované služby v Sociálnej výdajni pre cca 200 obyvateľov Mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto.  V roku 2017 bola otvorená štyri  dni  v týždni.  Tovar zabezpečovala mestská časť 
v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a obchodnými reťazcami. Klientom Sociálnej výdajne 
bolo v hodnotenom roku vydaných 44 814 ks mliečnych výrobkov, 68 251 kg/ks ovocia a zeleniny 
a cca  28  tis.  kg/ks  ostatných  druhov  potravín.  Zabezpečovaný  bol  aj spotrebný  tovar  v cca  290 
debničkách.  Zásobovanie tovarom a administratívnu činnosť zabezpečoval  Miestny úrad Bratislava 
-Nové Mesto. V hodnotenom roku bol na činnosť sociálnej výdajne schválený rozpočet vo výške 
25 790 EUR, upravený bol na 14 529,10 EUR a čerpanie bolo vo výške 9 721,40 EUR a to na 
mzdy a odvody, snímač čiarových kódov TANGRAM, všeobecný materiál a prepravné.


