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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 „Centrum včasnej intervencie“ 

realizovaného v rámci výzvy Kód výzvy : IROP-PO2-SC211-2021-78, 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.  

47 053,08  € 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 investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako 

riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal 78. 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-

2021-78. 

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 „Centrum včasnej intervencie“  

 

Projekt má za cieľ vybudovanie centra včasnej  intervencie. Pripravíme podmienky pre  

poskytovanie sociálnych služieb, podporu a pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými 

deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku 0-7rokov.Rekonštrukciou objektu na 

Makovického ulici 4,  Bratislava  zabezpečíme materiálno technické podmienky pre 

poskytovanie sociálnej služby, ktorú predpokladáme zriadiť v spolupráci z Bratislavským 

VÚC. V novo vybudovanom objekte sa budú poskytovať  ambulantné služby včasnej 

intervencie. Pôjde o podporu optimálneho vývinu dieťaťa, posilnenie kompetencií členov 

rodiny, podporu začlenenia rodiny do spoločnosti. Zabezpečenie a vytvorenie  odborného 

tímu predpokladáme v spolupráci s n.o. a VUC Bratislava. Realizácia projektu je plánovaná 



 4 

v 3 hlavných aktivitách–vybudovanie centra včasnej intervencie,  energetické opatrenia a jeho 

materiálno-technického zabezpečenia, pričom budú realizované tri typy aktivít. Projekt je  v 

súlade s potrebami prijímateľov tejto sociálnej služby a s platnými právnymi predpismi. 

Použili sme princípy univerzálneho navrhovania, pričom nosnými prevádzkovými časťami 

budú spoločenské a terapeutické priestory. Projekt naplní  tematický cieľ-podpora sociálneho 

začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. Realizáciou projektu naplníme aj 

investičnú prioritu a to 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 prostredníctvom IROP, prioritnej osi 2. ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám dosiahneme na cieľ  poskytovania sociálnych služieb na komunitnej 

úrovni. Vybudovaní centra včasnej intervencie a jeho službami naplníme aj  Globálny cieľ 

IROP. Prispejeme  k zlepšeniu kvality života a zabezpečíme udržateľné poskytovanie 

verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú 

a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

 

V mestskej časti Bratislava- Nové Mesto poskytujeme nasledovné sociálne služby : 

- Komunitné centrum na Orvučskej ulici č. 5. Cieľom centra je zlepšiť kvalitu života 

jednotlivcov a celej komunity.   

- Poskytovaná odľahčovacia služba, prostredníctvom zariadení v pôsobnosti Hl. mesta SR  

Bratislava, 

- Poskytujú sa  dotácie z rozpočtu mestskej časti na  sociálnu oblasť, humanitárnu a  

charitatívnu činnosť,  

- Poskytujú sa jednorazové finančné výpomoci, 

- na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pôsobí 8 denných centier pre seniorov,  

- Z dôvodu zdravotného postihnutia či nepriaznivého zdravotného stavu poskytuje mestská 

časť Bratislava– Nové Mesto opatrovateľskú službu 

- Poskytujeme sociálnu službu stravovania sa v jedálni a sociálnu službu denného centra, 

- Poskytujeme pre sociálne slabších a odkázaným obyvateľom mestskej časti zvýhodnené 

nákupy základných potravín prostredníctvom  Sociálnej výdajne potravín a spotrebného 

tovaru, 

- Do zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Nové Mesto patrí aj zariadenie detských 

jaslí.  
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Mestská časť Bratislava- Nové Mesto má ambíciu zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby pre 

fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a má právo výberu sociálnej služby za 

podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Chceme 

zabezpečiť  zlepšenie rôznorodosti, modernizácie  a kvality už poskytovaných  sociálnych 

služieb, s cieľom ich  udržateľnosti a dostupnosti. Plánovaná rekonštrukcia schátraného 

nevyužívaného objektu  umožní občanom zotrvať čo najdlhšie v ich prirodzenom prostredí 

a bude im poskytovať komunitne orientované sociálne služby v súlade s prioritou vlády SR, s 

princípmi deinštitucionalizácie a so záväzkami SR prijatými v medzinárodných dokumentoch. 

Chceme potvrdiť hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je podpora začleňovania ľudí do 

spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným na komunitnej úrovni. 

Reflektujeme na  aktuálnu situáciu poskytovania sociálnych služieb, predovšetkým 

nedostatok kapacity sociálnych služieb poskytovaných v prirodzenom (domácom a 

komunitnom) prostredí občanov, so zameraním na pomoc rodinám so zdravotne 

znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom vo veku 0-7rokov, nie len pre našu 

mestskú časť, ale aj okolité mestá, ktorým táto služba chýba. Spolupráca s VUC by mala 

priniesť aj vytvorenie pilotného školiaceho strediska pre celý kraj,  pre budúcich záujemcov 

poskytovania tejto sociálnej služby.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto s cieľom 

podporiť rodiny s deťmi uzatvorí partnerskú zmluvu s Centrom včasnej intervencie o 

poskytnutí priestorov na Makovického ulici, ktorých rekonštrukcia sa plánuje za podmienok 

uvedených v partnerskej zmluve. 

 

      Budova budúceho centra včasnej intervencie sa nachádza na Makovického ulici 4 , 

Bratislava. Stavba je postavená na par.č.  12263/2 k.ú. Nové Mesto a par.č. 12263/1 je okolím 

budovy. Parcely sú zapísané na LV. Č 1292, kde vlastníkom je Hl. mesto SR Bratislava, 

pričom tieto nehnuteľnosti boli mestskej časti Bratislava zverené zverovacím protokolom do 

správy. Nachádza sa v zástavbe rodinných a bytových domov, v blízkej dostupnosti MHD, 

nákupného centra VIVO a v pešej dostupnosti relaxačno-športového priestoru jazera 

Kuchajda.   
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                                  Situačná mapa umiestnenia centra včasnej intervencie  

 

 

                              

 
 
 
V súčasnosti je vypracovaná realizačná projektová dokumentácia vrátane inžinierskej 

činnosti.  

 

V povoľovacom procese bude vydané stavebné povolenie, na ktoré momentálne čakáme.   

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.  
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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 centra včasnej intervencie - má navrhnuté jednoduché, 

logické a prehľadné dispozičné riešenie s dostatočne širokými chodbami bez prekážok  

zasahujúcich do prirodzených vodiacich línií.  Rekonštrukcia jestvujúceho  bývalého objektu 

strediska kultúry, ktorý je nutné dispozične aj technicko-stavebne prispôsobiť požiadavkám 

zariadenia „CVI“, jedná sa o búracie práce,  stavebné úpravy priečok, výmenu okien, dverí a 

inštalácií  a tiež o výmenu strešnej konštrukcie nad celým novým objektom, čo pozostáva 

z kompletnej výmeny krovu a strešnej krytiny. V suteréne bude kotolňa a dielňa, na I.NP sa 

vybuduje bezbariérový vstup, vstupné priestory s recepciou, výťah, schodisko, priestor pre 

odkladanie kočíkov, správa objektu, konzultučná miestnosť, hygienické zariadenia (imobilné 

WC), miestnosti fyzioterapia I. a II. s príručným skladom a kuchynkou. Na II. NP bude 

vybudovaná čakáreň, konzultačná miestnosť, pracoviská odborných  liečebných pracovníkov,  

logopéd, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, snoezellen, 

odborná denná miestnosť pre personál, hygienické zariadenie aj pre imobilných,.  Splaškové 

vody z objektu budú odvedené areálovým rozvodom a navrhovanou kanalizačnou prípojkou 

do rozvodu verejnej kanalizácie. Bude realizovaná  prípojka a rozvod plynu ku kotlu na 

kúrenie a ohrev vody. Zdrojom pitnej vody bude existujúci verejný vodovod, s vybudovanou 

prípojkou. Stavba bude napojená na inžinierske site – verejný vodovod, kanalizáciu, elektrinu 

a plyn. 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 bezpečným zónam. Strešné odvody dažďových vôd sú 

zvedené do akumulačnej nádrže. Prepad z nádrže je zaústený do zostavy 20 vsakovacích 

blokov. V objekte sa bude realizovať prehľadný orientačný systém.  

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

 

Aktivita č.2: Energetické opatrenia 

Ide o rekonštrukciu staršej budovy, preto z ekonomického hľadiska je stavba  navrhnutá 

v hornom rozpätí energetickej triede A1 , čo obnáša okrem zabudovania kvalitných 
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stavebných materiálov aj montáž techniky a technológií  ako súčasť stavby. Budova bude 

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. Bude sa realizovať zateplenie budovy, výmena okenných 

a dverových výplní. Osvetlenie miestností bude navrhnuté úspornými osvetľovacími telesami. 

Vykurovacia sústava bude nastavená tak, aby sa dosiahla čo najväčšia úspora spotrebovanej 

energie. Na vetranie navrhovaného objektu bude slúžiť rekuperačná jednotka.       

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

 

Aktivita 3 :   materiálno-technické vybavenie  centra včasnej intervencie  

Materiálno-technické vybavenie centra včasnej intervencie bude predstavovať  

terapeutické vybavenie pre využitie metódy Snoezellen  a vybavenie pohybovej miestnosti 

napr. rebrinami, zrkadlami, polohovacími a záťažovými zostavami, mobilnými a balančnými 

zostavami a pod. 

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

  

V zmysle harmonogramu uvedeného v projektovom zámere  sa projekt bude realizovať 

prostredníctvom troch  hlavných aktivít. Realizácia aktivít je výlučne stavebného a 

technického charakteru. Časový rámec realizácie je stanovený na 18 mesiacov (05/2022-

10/2023). Pri jeho stanovení sme vychádzali z technického a technologického  riešenia stavby 

tak, aby bolo možné zabezpečiť optimálnu realizáciu stavebných prác. 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.  V tomto momente dôjde k naplneniu cieľa 

projektu a to k fyzickému poskytnutiu sociálnych služieb na komunitnej úrovni a centrum 

včasnej intervencie začne slúžiť  svojim klientom.  

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 
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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.  

 

  Popis budúcich poskytovaných sociálnych služieb :  

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený́ z dôvodu 

zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa 

a)  budeme poskytovať 

·  špecializované sociálne poradenstvo, 

·  sociálnu rehabilitáciu, 

b) budeme vykonávať 

·  Stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím, 

·  Preventívne aktivity. 

 

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia detí s vývinovým oneskorením v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich 

oblastí: vývin motoriky, adaptívneho správania, kognitívneho vývinu, komunikácie a 

sociálno-emocionálne vývinu.  Tiež deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu 

takých podmienok, ktoré vykazujú vysokú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napríklad 

prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo 

viacnásobného postihnutia. A deti, u ktorých ohrozenie vyplýva z biologických podmienok 

alebo podmienok prostredia (predovšetkým nepriaznivej sociálnej situácie). Toto prostredie 

môže výrazným spôsobom ovplyvniť vývin dieťaťa. 

Poskytovanie odbornej poradenskej činnosti rodinám rizikových detí tímom odborníkov, 

sprostredkovanie služieb ďalších odborníkov, poskytovanie prvotných informácií rodičom 

o diagnózach ich rizikových detí, presadzovanie záujmov týchto rodín, poskytovanie podpory 

rodinám rizikových detí s cieľom zvýšenia celkovej kvality  ich rodinného života, podpora pre 

všetkých členov rodiny, poskytovanie odborných služieb a pomoci rodinám rizikových detí 

v ich rodinnom prostredí formou terénnej služby.  

 

Realizáciou projektu pripravíme príjemné a bezpečné prostredie rodinného charakteru, v 

ktorom klienti nájdu odborný a hlavne ľudský prístup. Osobným prístupom a komunikáciou 
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im zjednodušíme zložitú životnú situáciu a budeme im pomáhať dôstojne sa zapojiť do života 

a podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti. Pre každé dieťa so zdravotným 

znevýhodnením chceme pripraviť odbornú starostlivosť, ktorá komplexne bude rozvíjať jeho 

potenciál už od narodenia. CVI  vytvára priestor nie len pre dieťa ale aj pre jeho rodičov.  

Služby v Centre včasnej intervencie budú nadväzovať na prácu zdravotníkov, lekárov a 

sestier, ktorí sa starajú o dieťa prichádzajúce na svet predčasne, s hendikepom alebo 

rizikovým vývinom. Včasná intervencia je nenahraditeľnou súčasťou komplexnej 

starostlivosti o tieto deti. Zahŕňa zdravotnú, školskú aj sociálnu oblasť. Služba včasnej 

intervencie je dôležitá zložka starostlivosti o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. 

Pre žiadateľa je cieľom poskytovania sociálnych služieb územná, časová a finančná 

dostupnosť poskytovanej sociálnej služby a ako aj kvalita služieb zabezpečovaná 

kvalifikovaným personálom. V centre budú zamestnaní nielen odborne ale najmä ľudsky 

zdatní pracovníci. Víziou je  byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli 

poskytovaným službám, ale kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu,  kde  sa 

rodiny a najmä ich deti budú cítiť tak,  ako vo svojej rodine a kde sa im poskytne  dobrá 

opatera a láska zároveň.  

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 ) centra včasnej intervencie bude zabezpečené z vlastných zdrojov 

napojených na rozpočet mestskej časti, z príjmov po registrácii CVI prostredníctvom 

ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny SR,  príspevku z Bratislavského samosprávneho 

kraja a tiež z poplatku za služby 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 :   

z programovým dokumentom rozvoja  mestskej časti Bratislava -Nové Mesto na roky 2018-

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



 11 

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 1.1.4.  

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

 

s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Bratislavského kraja ( 2012) s Priorita č. 5:  

Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb a konkrétne s prioritou č.3  Iniciovať vznik modelu 

Centra včasnej intervencie pre deti od 0-6 rokov  str. č. 45. 

Link:http://www.region-bsk.sk/socialne-sluzby-dokumenty-koncepcne-materialy.aspx 

 

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). 

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

kraja 2014-2020 

Link:file:///C:/Users/effenbergerova.MUBNM/Documents/IROP%20%20M%C5%A0/V%C3

%BDzva%20na%20M%C5%A0%20%20PZ%20aktualizovan%C3%A1/PZ%20M%C5%A0

%20TEPLICK%C3%81/RIUSBK2014-2020.pdf 

str. 43-44 -  Analýza investičného potenciálu sociálnych služieb  

opatrenie 2.1.1b). Podpora poskytovania služieb a vykonávania opatrení na komunitnej úrovni  

Opatrenie: Opatrenie: Podpora poskytovania služieb na komunitnej úrovni pre osoby so 

zdravotným postihnutím; 

Navrhované  novo budované CVI  napĺňa toto prijaté opatrenie.  

 

https://banm.zastupitelstvo.eu/data/att/24604.pdf
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str.148 – Špecifické cieľové územie intervencií  pre oblasť poskytovania služieb na 

komunitnej úrovni pre osoby so zdravotným postihnutím, kde analýza zaradila  Mestskú časť 

Bratislava – Nové Mesto  na 18. miesto v poradí RIUS-u a na 18. miesto v poradí v mestskej 

oblasti.  . 

Stanovené ciele projektu  vybudovanie zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni je 

jeho realizáciu naplnený. Zrenovuje sa verejná  budova.  

 

 

Vizualizácia stavby: 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Celková situácia osadenia stavby: 

 

     

 

 


