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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
s c h v a ľ u j e    

 
 

-predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“ realizovaného 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 
poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni Kód výzvy : IROP-PO2-SC211-
2018-27, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 
 
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 
-zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, t.j.  
49 856,78 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
 

      -zabezpečenie     financovania     prípadných     neoprávnených    výdavkov   z     rozpočtu         
       Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto    
                     

 

a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami 
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Dôvodová správa 

 

 

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program vydal 27. výzvu na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu poskytovania 

nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

v zariadeniach na komunitnej úrovni  Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27. 

Ide o ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v rámci Prioritnej osi č.2,  

Investičnej priority : 

2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, 

regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, 

podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym 

a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné  

So špecifickým cieľom: 

 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na 

komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej 

úrovni. 

 V súvislosti s touto výzvou je našou ambíciou predložiť žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „Zariadenie pre seniorov“  

 

Pri tvorbe projektu sme vychádzali z rozvojových dokumentov MČ, ktoré v akčných plánoch 

stanovili cieľ vybudovania zariadenia pre seniorov. Projekt reaguje  na nárast starnúceho 

obyvateľstva, vytvorením zariadenia pre seniorov s asistenciu  a zároveň zachováva možnosť 

viesť samostatný život. Preto predkladáme projekt „ Zariadenie pre seniorov“, ktorý má 

ambíciu prispieť  k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť poskytovanie verejných služieb s 

dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

regiónov, miest a obcí. Vybudovanie zariadenia pre seniorov s energetickými opatreniami, 

vrátane jeho  materiálno- technického vybavenia, s maximálnou kapacitou  12 miest, vytvára 

predpoklad pre poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej báze tak, aby prijímatelia 

sociálnych služieb boli vo svojom prirodzenom prostredí a mohli viesť nezávislý život. 
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Zariadenie je umiestené v centrálnej polohe MČ Bratislava- Nové Mesto, Kalinčiakova 7768, 

par.č.1280/46,-55,-57k.ú. NM, v zástavbe s dostupnosťou všetkých služieb. Klientom umožní 

viesť  individuálny život s dostupnou individuálnou odbornou asistenciou podľa vlastného 

rozhodnutia, v prirodzenom prostredí MČ v kontakte s rodinou a s komunitou. Realizáciou 

projektu naplníme tematický cieľ  -podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a 

akejkoľvek diskriminácii. Projekt tvoria  3 hlavné aktivity, navzájom prepojené, samotná 

výstavba zariadenia pre seniorov, energetické opatrenia a jeho  materiálno- technické 

vybavenie, ktorými  naplníme investičnú prioritu-Investície do zdravotníckej a sociálnej 

infraštruktúry, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska 

zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k 

sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na 

komunitné prostredníctvom IROP, prioritnej osi 2. ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám, dosiahneme na cieľ  poskytovania sociálnych služieb na komunitnej úrovni. 

 

Mestská časť poskytuje pre seniorov širokú škálu sociálnych služieb ale pobytové zariadenie 

v našej ponuke chýba, čo preukázali analýzy PRO mestskej časti a aj Komunitný plán 

sociálnych služieb. Denne sa stretávame s dôchodcami v denných centrách. poznáme ich 

radosti, starosti i každodenné trápenia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pomôcť aj v tomto smere 

a využiť možnosť získania NFP na vybudovanie zariadenia pre seniorov. Našu činnosť 

zameriavame na zlepšenie kvality života našich seniorov, organizujeme pre nich  poznávacie 

zájazdy, kultúrne predstavenia, rôzne prednášky o zdraví, finančnej gramotnosti, správnom 

stravovaní ale aj prednášky ohľadom „šmejdov“  a právne a sociálne  poradenstvo . Pre 

samotných seniorov je veľmi dôležité, aby seniori prežívali obdobie staroby čo možno najviac 

aktívne. Aktivity v staršom veku prinášajú vyššiu kvalitu života seniorov a pre spoločnosť 

znamenajú úsporu finančných prostriedkov. Dôchodkový vek so sebou prináša obdobie 

najväčších životných kríz. Senior stráca určité sociálne úlohy, stráca skôr nadobudnuté 

kontakty, menia sa jeho perspektívy a hodnotový systém. Veľkým prelomom je tiež odchod 

detí z rodiny. Človek žijúci pracovným a rodinným životom sa musí preorientovať na inú 

činnosť – kultúru, šport, vlastné záujmy. Tieto zmeny by mali byť postupné, dobrovoľné a 

nenásilné. V tomto období je starší človek konfrontovaný s meniacim sa sociálnym prostredím 

– strata blízkej osoby, partnera, priateľov, známych. Mení sa finančná situácia, životný 

štandard, môže prísť k zmene doterajšieho životného priestoru a prostredia – môže to byť 

spôsobené zhoršením zdravotného stavu, kedy starší človek už nie je schopný postarať sa sám 

o seba a kvalita jeho života je narušená. Pozornosť budeme venovať najmä oblasti zabezpečenia 



 5 

starších občanov, ktorých život v starobe sa jednak bude predlžovať, jednak ich bude pribúdať 

v absolútnom aj relatívnom vyjadrení. Podľa analýzy budú mať seniori vyššiu kvalifikačnú a 

vzdelanostnú štruktúru, predpokladáme,  že  takíto obyvatelia zostanú vo väčšej miere aktívni 

aj v poproduktívnom veku, budú sa viac zapájať do vecí verejných.  Projektom chceme pomôcť 

rozšíriť kapacitu zariadení , nakoľko do 2025 sa bude  musieť ich počet minimálne zdvojnásobiť 

vychádzajúc z budúceho počtu seniorov.  

  
   Na území mestskej časti sú zariadenia podobného typu, ktoré patria pod Hlavné mesto SR 

Bratislavu a VUC. Na území mesta je jedno zariadenie spadajúce pod Bratislavský 

samosprávny VÚC, pod hlavné mesto 7 zariadení pre seniorov (+ 4 zariadenia opatrovateľskej 

služby a 1 denný stacionár), neverejní poskytovatelia zriadili a prevádzkujú zatiaľ štyri 

zariadenia, a napokon mestské časti 3 zariadenia plus 5 zariadení opatrovateľskej služby (v 

mestských častiach Staré mesto, Petržalka, Ružinov). 

 

 

 

 

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem

%20vediet/Strategick%C3%A9%20dokumenty/Program%20hospod%C3%A1rskeho%20a%2

0soci%C3%A1lneho%20rozvoja.pdf 

 

     Zariadenie je umiestené v centrálnej polohe mestskej časti Bratislava- Nové Mesto , 

Kalinčiakova ul.,  na par.č. 11280/46,-55,-57k.ú. Nové Mesto , zapísané na LV č. 5148 
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a pozemok pod stavbou, ktorá sa bude rekonštruovať je na LV. č. 1 , kde je vlastníkom  Hl. 

mesto SR Bratislava a v správe mestskej  časti Bratislava – Nové Mesto. Projektová 

dokumentácia  je  vypracovaná a v štádiu príprav je  proces verejného obstarávania. Je  vydané  

stavebné povolenie na rekonštrukciu a nadstavbu budovy.  

Rozpočet projektu :   

Celková výška oprávnených výdavkov:                                       997 135,62 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                                     95 % 

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:                    947 278,84 € 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                           49 856,78 € 

 

Popis budúcich poskytovaných sociálnych služieb :   

zariadenie pre seniorov – je  pobytové zariadenie, kde bude podľa ich rozhrnutia poskytnutá 

profesionálna podpora tak, aby podľa ich individuálnych plánov, sa  mohli vzdelávať, pracovať 

a tráviť voľný čas podľa svojich predstáv. Klienti v bytových jednotkách môžu  vykonávať 

všetky bežné úkony ako  v domácnosti, napríklad pripravovať si vlastnú stravu, prať, upratovať 

a pod.; tomu zodpovedá vybavenie bytovej jednotky nábytkom a elektrospotrebičmi. 

Doplnkovou službou je prepravná služba.   Ďalej je poskytovaná služba stravovania,  v jedálni. 

Pre potreby zariadenia a pre seniorov je tu doplnková služba – práčovňa. Všetky  poskytované  

sociálne  služby a ich  prepojiteľnosť je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a tieto  sú z hľadiska podpory IROP relevantnými aj v zmysle prílohy č. 30. výzvy o NFP. 

Zákon hovorí, že  fyzická osoba  nemusí  pre prijatie do tohto zariadenia automaticky spĺňať 

podmienku odkázanosti na pomoc inej osoby či vymedzeného zdravotného postihnutia. 

Budeme poskytovať služby klientom v dôchodkovom veku, ktorí požiadali o uvedenú sociálnu 

službu aj  z iných vážnych dôvodov. Keďže  tieto nie sú  nie sú v zákone taxatívne upravené, 

úlohou sociálneho pracovníka v spolupráci s mestskou časťou sociálnym oddelením  bude  vždy 

individuálne posúdiť závažnosť uvádzaných dôvodov. Pri plnej  neobsadenosti budeme 

poskytovať aj odľahčovaciu službu. Môže ísť napr. o osoby, ktoré sú alebo boli týrané alebo 

iným spôsobom zneužívané, osoby, ktoré stratili bývanie a v dôsledku vysokého veku je 

ohrozené ich zdravie alebo život. Primárne budeme zabezpečovať dohľad a v rámci neho bude 

poskytnutá  taká podpora a vedenie, ktoré bude  pomáhať klientom k schopnosti viesť relatívne 

samostatný život, vykonávať úkony sebaobsluhy, starať sa o domácnosť, zúčastňovať sa na 

rôznych sociálnych aktivitách, ale napr. aj chodiť do práce. Ďalej budeme poskytovať 

prepravnú službu, či už odvoz k lekárovi alebo na organizované spoločenské podujatia. 

V objekte , jeho suteréne bude situovaná kuchyňa, výdaj jedál s jedálňou. Bude tu umiestnená 
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aj práčovňa. V druhej časti bude spoločenský priestor, kde bude prebiehať  sociálna 

rehabilitácia a tiež rehabilitačná miestnosť, kde sa seniori budú precvičovať na bezbariérových 

cvičiacich prvkoch pre seniorov.    

 

      Prvým krokom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie 

a realizáciu stavby. Následne v povoľovacom procese bolo vydané stavebné povolenie.   

Verejné obstarávanie na dodávateľa stavby bude realizované v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní a v zmysle požiadaviek riadiacej dokumentácie IROP , s odkladacou podmienkou 

v účinnosti zmluvy o dielo  a to až do schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku.  

Po schválení  postupov realizovaného VO zo strany riadiaceho orgánu pristúpime k podpisu 

zmluvy o dielo s dodávateľom stavby  a začne sa  realizácia plánovaných aktivít. 

Aktivita 1. Vybudovanie zariadenia pre seniorov 

Objekt má v súčasnosti suterén a 1. nadzemné podlažie. Nadstavbou získame ešte jedno 

nadzemné podlažie. Objekt je obdĺžnikového tvaru s plochou strechou. Objekt bude napojený 

na všetky inžinierske siete vlastnými prípojkami. Dažďové  zvody sa pripoja na odvodňovací 

systém v blízkom parku.  Ubytovacia časť je dvojpodlažná, sú v nej umiestnené  bytové 

jednotky pre 12 klientov. Bytové jednotky majú priestorovú a interiérovú flexibilitu. Tá umožní 

vykonať nevyhnutné úpravy dispozície bytu v krátkom čase, s nízkymi nákladmi a bez zmien 

na inštaláciách, technike izolácii alebo nosnom systéme. Dispozične je upravená bytová časť 

tak, aby prijímatelia služby  mali zabezpečený ich nárok na samostatnú izbu. Bude  použitý 

ľahko prenosný a adaptabilný nábytok a flexibilné deliace prvky, ktoré umožňujú vymedziť 

zóny v priestore bytu. Kúpeľne sa realizujú s víziou, že v budúcnosti bude slúžiť ako 

bezbariérové, so sprchovacími  kútmi v úrovni podlahy. Všetky spínače, zásuvky a ovládacie 

prvky musia byť osadené v dosahu sediacej osoby. Balkónové dvere sú  bezbariérové.  Vstup 

do budovy bude bezbariérový, priamo z verejného priestranstva cez zádverie. Rovnako 

v bezbariérovom prevedení budú riešené všetky priestory, určené pre verejnosť, či klientov 

zariadenia. Budú  realizované nové deliace priečky v objekte. Stavebný objekt je v súlade s 

podmienkami prístupnosti podľa č. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím a spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákona č. 

50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Konkrétne opatrenia :  

dimenzovanie priestorov chodieb, hygienických zariadení , vstupov do jednotlivých častí je 

navrhnuté v bezbariérovej úprave a rozmerovo navrhnuté tak, aby umožňovali slobodný pohyb 

osôb s hendikepom. Budú tiež použité reflexné prvky, materiálové smerovanie pohybu k 
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bezpečným zónam. Strešné odvody dažďových vôd sú zvedené do vsaku v záhrade. Najskôr 

budú realizované terénne úpravy na  prípravu staveniska. Vybudujú sa zvislé a vodorovné 

konštrukcie, vrátane nového zastrešenia. Následne budú  pokračovať práce na vnútorných 

rozvodoch, omietkach a fasáde. Osadia sa vnútorné  dvere a zariaďovacie predmety.  

Bez realizácie tejto aktivity by nedošlo k naplneniu cieľa a stanovených ukazovateľov.  

Aktivita 2. Energetické opatrenia : Nové výplne otvorov budú plastové, zasklené izolačným 3-

sklom. Objekt bude mať vlastnú kotolňu s prepojením na fotovoltické panely. Strecha bude pre 

zachovanie tepelnej pohody zelená. Celý obvodový plášť jestvujúcej stavby a aj nadstavby sa 

opatrí zatepľovacím systémom podľa aktuálnych predpisov, aby budova dosiahla požadovanú 

triedu tepelného odporu. Stavba je navrhnutá v energetickej triede A1 na jej hornej hranici, čo 

znamená okrem zabudovania kvalitných stavebných materiálov aj montáž techniky a 

technológií ako súčasť stavby. Budova je navrhnutá v zmysle vyhlášky MDVRR SR č. 

364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Aktivita 3 : materiálno-technické vybavenie zariadenia pre seniorov Po ukončení samotnej 

rekonštrukcie a pri ukončovacích prácach bude prebiehať aj zariaďovanie, montáž a osadenie 

zariadení, nábytkových zostáv ( hradené z vlastných zdrojov) , kuchynských spotrebičov- 

zariadenia pre prípravu a výdaj stravy. Osadia sa zariadenia a technológie do práčovne. Osadia 

sa cvičiace prvky pre rehabilitáciu. Tiež zrealizujeme nákup sedem miestneho vozidla bez 

špeciálnych úprav.   V zmysle harmonogramu uvedeného v žiadosti sa projekt bude realizovať 

prostredníctvom troch hlavných aktivít. Realizácia dvoch aktivít je výlučne stavebného a 

technického charakteru a jedna je nákup tovarov a služieb. Časový rámec realizácie je 

stanovený na 17 mesiacov (3/2020-07/2021). Pri jeho stanovení sme vychádzali z technického 

a technologického riešenia stavby tak, aby bolo možné zabezpečiť optimálnu realizáciu 

stavebných prác a tiež sme brali do úvahy klimatické podmienky zimných mesiacov. Taktiež 

sme zohľadnili časovú náročnosť postupov schválenia žiadosti o NFP. Dodávateľ bude 

zodpovedný v plnom rozsahu za realizáciu stavebných prác. Z časového hľadiska realizácia 

projektu je v súlade s časovým obmedzením v riadiacich dokumentoch a výzve. Postup prác pri 

realizácii projektu je navrhnutý s ohľadom na disponibilné zdroje, kapacity, náklady a aj v 

súvislosti s predpokladanými rizikovými udalosťami. Vecne sú aktivity vybrané v súlade so 

zadefinovanými aktívami v príručke pre žiadateľa a ďalšími riadiacimi dokumentmi. Po 

ukončení hlavných aktivít bude požiadaný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia 

aj s uvedením stavby do užívania. 



 9 

V tomto momente dôjde k naplneniu cieľa projektu a to k fyzickému poskytnutiu sociálnych 

služieb na komunitnej úrovni.  

Publicita a jej časový harmonogram   je   navrhnutý od začiatku realizácie aktivít až  po  ich 

ukončenie- bude umiestnená dočasná informačná tabuľa dobre viditeľná  z verejného 

priestranstva, následne  bude  minimálne po dobu  udržateľnosti osadená pamätná plaketa na 

objekte zariadenia, ktorá bude obsahovať predpísané údaje o projekte a o poskytnutí finančného 

príspevku vrátane loga.       

Harmonogram realizácie aktivít projektu je v súlade s časovou oprávnenosťou určenou v 

riadiacich  dokumentoch. Publicita vychádza z ustanovených podmienok v riadiacej 

dokumentácii.  

          Zariadenie pre seniorov, pokiaľ bude projekt úspešný, bude najneskôr do čias prvej 

monitorovacej správy po ukončení projektu  zapísaný v registri poskytovateľov sociálnych 

služieb.   

Zariadenie pre seniorov zabezpečí  kvalitnú zdravotnú, sociálnu, kultúrnu aj duchovnú 

starostlivosť a každodenný pestrý program, ktorý je prispôsobený stavu klienta, aby každý 

prežil plnohodnotnú a dôstojnú jeseň života. Realizáciou projektu pripravíme príjemné a 

bezpečné prostredie rodinného charakteru, v ktorom klienti nájdu odborný a hlavne ľudský 

prístup. Osobným prístupom a komunikáciou ich vrátime do života a budeme im pomáhať 

dôstojne prežívať dôchodok. 

         Zariadenie pre seniorov bude  poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. Poslaním 

zariadenia pre seniorov bude poskytovať kvalitné sociálne služby seniorom v súlade so 

zákonom o sociálnych službách  s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných 

práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť 

k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie , majetok, rod, alebo iné postavenie.  Víziou je  byť 

zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, 

ľudskému a individuálnemu prístupu,  kde  sa seniori  budú cítiť tak,  ako vo svojej rodine a kde 

sa im poskytne  dobrá opatera a láska zároveň. Budeme zamestnávať  nielen odborne ale najmä 

ľudsky zdatných  pracovníkov a vytvárať také podmienky, ktoré umožnia čo 

najdôstojnejšie  prežitie staroby našich seniorov. Najvyššou hodnotou   je človek  - s dôrazom  

na jeho   potreby, záujmy, individualitu. Pri práci so seniormi sa budeme  snažiť ich udržať  čím 

ďalej mobilných  a aspoň čiastočne sebestačných.  Podľa možností zlepšovať alebo aspoň 

udržať ich fyzický a psychický zdravotný  stav, podporovať a posilňovať ich  schopnosti, 

zručnosti, vedomosti. 
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Už v procese príprav projektovej dokumentácie stavby boli  zobraté do úvahy technické a 

ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej hospodárnosti 

budovy, ktorá vedie k najnižším nákladom počas odhadovaného ekonomického cyklu budovy. 

Zohľadnené sú  investičné náklady súvisiace s energiou a nákladov na údržbu a prevádzku 

budovy, vrátane nákladov na energiu a úspory  z vyrobenej energie.  Pre zabezpečenie 

efektívnosti a hospodárnosti sa obstaranie stavby bude realizovať procesom verejného 

obstarávania.  

        Financovanie samotnej prevádzky ( mzdy, údržba, služby, dodávka energií a materiálno 

technické vybavenie ) zariadenia pre seniorov bude zabezpečené z vlastných zdrojov mestskej 

časti, z príjmov po registrácii zariadenia prostredníctvom  Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR,   príspevku z Bratislavského samosprávneho kraja a tiež z poplatku za pobyt od 

klientov, darov a sponzorských príspevkov.  Týmto zdrojmi  dosiahneme  vyrovnanú finančnú 

bilanciu a priaznivé cash-flow. 

 

   Projekt  a jeho realizácia je v súlade s nasledovnými strategickými dokumentmi :  

s programovým dokumentom  Program rozvoja  mestskej časti Bratislava -Nové Mesto na roky 

2015-2021, kde  sú vyhodnotené a pomenované aj strategické plány mestskej časti a kde je 

spracovaná aj analýza sociálnych potrieb a služieb, ktorá preukázala potrebu vybudovania  

zariadenia pre dôchodcov a tiež potrebu vybudovania zariadenia pre rizikové skupiny.  V 

strategickej časti  dokumentu sú stanovené ciele a priority. Navrhovaný projekt  spadá do  

Priority 10 – Podpora sociálneho začleňovania. 

Link:https://banm.zastupitelstvo.eu/miestne-zastupitelstvo-16-zasadnutie 16122016/bod-8/ 

Na PRO mestskej časti nadväzuje Komunitný plán  sociálnych služieb MČ BA-NM 2018-2021. 

Konkrétne realizáciou projektu plníme cieľ.1- Kvalitná sociálna infraštruktúra, Priorita  1.1 

Zvýšenie kvality sociálnych služieb pre seniorov a ŤZP, opatrenie 1.1.2- Vybudovanie 

zariadenia pre seniorov ( str. 44) 

Link. : https://banm.zastupitelstvo.eu/data/att/24604.pdf. 

Podpora sociálneho začleňovania je zachytená aj v rámci nadradených a súvisiacich 

dokumentoch, akými sú najmä PHSR BSK na roky 2014-2020 (opatrenie Podpora sociálneho 

začleňovania a boj proti chudobe), RIÚS BK (Prioritná os 2. Kvalitnejšie verejné služby 

(deinštitucionalizácia sociálnych služieb) a PHSR hl. m. SR Bratislavy na roky 2010-2020 

(Téma rozvoja C. KVALITA ŽIVOTA A ĽUDSKÝ POTENCIÁL, cieľ 6. napomáhať 

dôstojnému životu aj pre nízkopríjmové a inak sociálnym vylúčením ohrozené skupiny 

obyvateľov). 
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Projekt je v súlade s dokumentom:  Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského 

kraja 2014-2020 

Link: www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10062332 

str. 43-44 -  Analýza investičného potenciálu sociálnych služieb  

opatrenie 2.1.1b). Opatrenie: Podpora poskytovania služieb na komunitnej úrovni pre seniorov; 

 

 

VIZUALIZÁCIA :  

 

 

 

POHĽADY  
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