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PRÍHOVOR
Vážení obyvatelia a čitatelia tohto dokumentu,
Predkladáme Vám Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
Prečo by ste si ho mali pozrieť?
Ide o dôležitý materiál, v ktorom nájdete podrobné demografické údaje, poskytované sociálne služby vrátane
zariadení, rozpočty , analýza súčasného stavu, vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a najmä informácie, aké
sociálne služby bude mestská časť zabezpečovať v nasledujúcich rokoch.
Veríme, že vďaka tomuto dokumentu získate prehľad o sociálnej situácii v Podunajských Biskupiciach a pokiaľ
budete mať

námety, čo v dokumente zlepšiť, môžete sa obrátiť na našu mestskú časť. Dokument, ako Vám

predkladáme by mal slúžiť aj Vám - verejnosti, ktorá má plné právo vyjadriť k nim svoj názor.
Želáme Vám príjemné chvíle strávené pri tomto materiály a získavanie nových informácií, ktoré môžu byť užitočné
pre skvalitnenie Vášho života a aj Vašich príbuzných.

PhDr. Ožvaldová Alžbeta,
starostka Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
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ÚVOD
Úvodná časť komunitného plánu obsahuje základné informácie o
tom, čo je to komunitné plánovanie, z čoho vychádza, aké sú
jeho hlavné princípy a kto všetko vstupuje do tohto procesu.
Okrem toho sú tu uvedené stručné informácie o súvisiacich
dokumentoch na európskej, národnej a regionálnej úrovni.
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1.1 PODSTATA KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej podstatou je získavať a
vyhodnocovať názory obyvateľov žijúcich v Podunajských Biskupiciach, vďaka ktorým je možné spracovať podkladové
materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý pomáha v plánovaní a poskytovaní lepších a
kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný prínos a zmenu v životoch ľudí.
Zmyslom komunitného plánovania je najmä aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb
spoločným a koordinovaným postupom. Výsledkom komunitného plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:

• Aké sociálne služby má mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice zabezpečiť v horizonte 5 rokov?
• Aké sú názory obyvateľov (verejnosti) na sociálnu politiku mestskej časti?
• Aké sú v Podunajských Biskupiciach ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb?
Metóda komunitného plánovania je považovaná za dobrý systém začiatku spolupráce a vzniku trvalejších
partnerstiev v oblasti poskytovania sociálnych služieb a výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie. Princípy
zastupiteľskej demokracie sú podporené najmä v zmysle zapojenia verejnosti do procesu formovania sociálnych
služieb. V procese komunitného plánovania možno ako komunitu chápať verejnosť, čiže všetkých tých, ktorých sa
daná oblasť dotýka. Za komunitu možno považovať aj tých, ktorí budú vybrané služby v obci využívať. Ďalej je možné
pod komunitou chápať priamo obec, resp. mestskú časť, s jej vedením - samosprávou.
Cieľom komunitného plánovania je nájsť primeraný spôsob pomoci skupinám obyvateľov, ktorí sú odkázaní na
sociálne služby.
Hlavným nástrojom komunitného plánovania je dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý
definuje jednotlivé ciele a konkrétne aktivity, smerujúce k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja sociálnych služieb
v mestskej časti. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta,
poskytovateľov služieb, technickej vybavenosti a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a
záujmy celej komunity. Do jeho tvorby by mala byť zapojená čo najväčšia skupina obyvateľov všetkých kategórií, aby
mali všetci možnosť participovať a vyjadriť svoje záujmy. Len takýmto spôsobom sa tento strategický dokument stane
plnohodnotným podkladom pre rozvoj sociálnych služieb.
Vo všeobecnosti sa za cieľ komunitného plánovania sociálnych služieb považuje predovšetkým posilňovanie
sociálnej súdržnosti. Za ďalší cieľ je možné označiť predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a izolácii ohrozených jedincov
a skupín.
Posledným, nemenej dôležitým cieľom komunitného plánovania, je opätovné zaradenie jednotlivcov, ktorí stoja na
okraji komunity, do spoločnosti. Títo jedinci v niektorých prípadoch predstavujú hrozbu pre komunitu alebo vyvolávajú
strach či neistotu. (PhDr. Helena Woleková, 2004)
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1.2 LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Tento dokument je spracovaný podľa zákona č. 331/2017 o sociálnych službách s účinnosťou od 01. 01. 2018,
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. Podľa tejto novely má komunitný plán
obsahovať najmä:
a. analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych
služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku, vrátane
vyhodnotenia finančných podmienok, materiálnych podmienok, priestorových podmienok a personálnych
podmienok,
b. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych
služieb a cieľových skupín v územnom obvode obce alebo vyššieho územného celku, vrátane spôsobu ich
zabezpečenia výberom konkrétnych poskytovateľov týchto sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku,
c. analýzu sociologických údajov, demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce alebo
vyššieho územného celku,
d. určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych
služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v
zariadení, potrebného počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce alebo vyššieho
územného celku,
e. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb s určením
kapacity jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,
počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu podľa
konkrétnych poskytovateľov sociálnych služieb a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity, tak aby boli vytvorené
podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce a vyššieho územného celku, ktorí sú
odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových
podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a vyšší územný celok na tvorbu a realizáciu
komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb,
f. spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb,
g. podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja
sociálnych služieb.
Do Komunitného plánu sociálnych služieb boli zapracované všetky údaje a informácie z oblasti sociálnych
služieb, ktoré má mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice k dispozícii.

(Všetky informácie zo Zákona o sociálnych službách sa môžete dočítať tu: Zákon č. 331/2017 Z. z z 29. novembra
2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
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455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov)

1.3 HLAVNÉ PRINCÍPY KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Vypracovanie komunitného plánu by malo prebiehať podľa nasledujúcich základných princípov, ktoré boli
zohľadnené aj pri tvorbe KPSS mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice:
• Všetci sú si rovní
◦ Potreby a ciele všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Rovnaký priestor musí byť venovaný názorom
všetkých zúčastnených strán.
• Zapájanie miestneho spoločenstva
◦ Rôzne metódy a formy oslovovania obyvateľov na spoluprácu. Príležitosť na vyjadrenie svojho názoru by mali
dostať všetci obyvatelia obce bez ohľadu na ich sociálne postavanie a ďalšie špecifiká.
• Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov
◦ Nesmie sa zabudnúť na spoluprácu s podnikateľmi, ktorí sa už v minulosti angažovali v tejto oblasti, na váhu
práce dobrovoľníkov v sociálnych službách, na svojpomocné skupiny, rodinnú starostlivosť, susedskú výpomoc
a pod.
• Práca s informáciami
◦ Je potrebné zabezpečiť rovnaký prístupu k informáciám pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú plánovania a
odovzdávanie informácií verejnosti. V prípade pravidelného odovzdávania informácií bude možné očakávať
relevantné pripomienky a podnety.
• Priebeh spracovania komunitného plánu je rovnako dôležitý, ako výsledný dokument
◦ Proces komunitného plánovania je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusiách s rôznymi osobami. Proces
umožňuje, aby bol navrhnutý systém sociálnych služieb jedinečný, neopakovateľný a plne zodpovedal
miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.
• Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce
◦ Efektívna a dobre fungujúca spolupráca medzi všetkými účastníkmi prináša lepšie výsledky.
• Kompromis priania a možností
◦ Výsledkom komunitného plánovania je nájdenie kompromisného riešenia medzi tým, čo sa chce a tým, čo je
reálne dosiahnuť. Dôležitú úlohu rolu nezohrávajú len materiálne, finančné a ľudské zdroje, ale tiež spoločná
dohoda, ktorá vymedzuje, kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov komunitného plánu podieľať.
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1.4 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROCESU
KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA
Pre úspešnosť procesu komunitného plánovania sociálnych služieb je nutné, aby boli do procesu tvorby
komunitného plánu zapojené nasledovné 3 skupiny účastníkov:
1. zadávatelia sociálnych služieb
2. poskytovatelia sociálnych služieb
3. užívatelia sociálnych služieb
1. Zadávatelia sociálnych služieb
Ide o účastníkov komunitného plánovania, ktorým zákon ukladá povinnosť zabezpečiť sociálne služby pre
obyvateľov územia, ktoré spadá pod jeho správu. V systéme slovenskej verejnej správy sú zabezpečovateľmi
sociálnych služieb práve obce (mestské časti) a mestá - v prípade tohto komunitného plánu je zabezpečovateľom
mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice.
2. Poskytovatelia sociálnych služieb
Poskytovateľmi sociálnych služieb môžu byť všetky nasledovné subjekty, ktoré spĺňajú podmienky stanovené
Zákonom č. 331/2017 Z .z. z 29. novembra 2017, 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 v znení neskorších predpisov)
• fyzické osoby,
• podnikateľské subjekty,
• súkromné neziskové organizácie,
• organizácie zriadené obcou,
• organizácie zriadene samosprávnym krajom,
• organizácie zriadené štátom
Postavenie všetkých poskytovateľských subjektov je v rámci komunitného plánovania rovnaké, t.j. ciele a zámery
subjektov majú rovnakú váhu. Jednotliví poskytovatelia sociálnych služieb v Podunajských Biskupiciach sú uvedení v
časti Analýza poskytovateľov sociálnych služieb.
3. Užívatelia sociálnych služieb
Užívateľom sociálnych služieb je každý, kto prijíma pomoc sociálnych služieb. Taktiež sú to aj občania, ktorí
pomoc sociálnych služieb prijímali v minulosti, alebo ju ešte len budú prijímať. Počas života sa môže stať užívateľom
(klientom) sociálnych služieb každý občan. Zámery a ciele užívateľov majú rovnaké alebo priam prioritné postavenie,
ako zámery a ciele zadávateľov a poskytovateľov. V priebehu procesu komunitného plánovania by mal byť kladený
dôraz na výber cieľových skupín.
Základnými cieľovými skupinami, pre ktoré by sa mali sociálne služby plánovať sú:
• seniori,
• rodiny s deťmi a mládež,
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• nezamestnaní,
• marginalizované menšiny,
• zdravotne (telesne alebo duševne) znevýhodnené osoby a ich rodiny,
• osoby v nepriaznivej sociálnej situácii.
Účastníci procesu komunitného plánovania

1.5 DOKUMENTY NADVÄZUJÚCE NA TVORBU
KOMUNITNÉHO PLÁNU
Nadradenými dokumentmi ku Komunitnému plánu sociálnych služieb sú dokumenty na európskej, národnej a
regionálnej úrovni. Patria sem zmluvy, dohody a dokumenty, ktoré ovplyvňujú sociálnu politiku členských štátov až po
tie, z ktorých vychádza priamo KPSS mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice. Uvedené sú tu z dôvodu, aby
si každý čitateľ mohol spraviť prehľad a vedel, aké všetky podporné dokumenty, ustanovujúce základné práva a priority
v sociálnej oblasti existujú.

ZOZNAM SÚVISIACICH HLAVNÝCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

O dokumente
Ovplyvňuje proces tvorby sociálnej politiky v štátoch
EU v nasledovných oblastiach:

Amsterdamská
Od r. 1997

Medzinárodná

zmluva

• Pracovné a životné podmienky v členských štátoch,
v prípade poklesu pod akceptovateľnú úroveň, je EU
schopná vynútiť si nápravu.
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• Znižovanie

rodovej

nerovnosti

–

stanovenie

rovnakých podmienok pre rovnaký pracovný a
spoločenský prístup k mužom a ženám, najmä z
hľadiska platového odmeňovania.
• Oblasť - práca maloletých a ich ochrana pri práci,
organizácia
prepúšťanie

pracovného
či

času,

povinnosti

hromadné

zamestnávateľa

voči

zamestnancovi.
• Uplatnenie princípu voľného pohybu osôb aj na
migrantov v rámci EÚ.
Program na zvýšenie ekonomickej moci vo svete
prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti EU,
ktorý obsahuje nasledujúce priority:
• Znižovanie nezamestnanosti vekovej skupiny 15 - 64
rokov.
Lisabonská
Od r. 2000

Medzinárodná

zmluva

• Oblasť sociálnej inklúzie.
• Zamestnanosť žien (minimálne 60 %).
• Zamestnanosť starších ľudí – obyvateľov v
preddôchodkovom veku 55 - 64 rokov.
• Starostlivosť o deti prostredníctvom predškolských
zariadení.
Zaväzuje jednotlivé štáty, aby poskytovali ochranu práv

Dohovor

o

a

ochrane ľudských
práv a základných

Od r. 1950

Medzinárodná

slobôd

procesné

jednotlivcom
nástroje

a

na

poskytuje

priame

jednotlivcom

uplatnenie

takto

zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom

slobôd

Európskeho súdu pre ľudské práva.
Upravuje

právnu

ochranu

detí

na

celom

svete,

podpísaný vo všetkých krajinách sveta okrem USA a
Somálska. 3 základné body:
• Právo participácie na rozhodovaní vo veciach, ktoré
Dohovor
Od r. 1989

o právach dieťaťa

Medzinárodná

sa ich týkajú.
• Ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by
mohli porušiť ich práva.
• Zabezpečenie ochrany práv detí pred ich
narušeniami.

Dohovor

OSN

právach osôb

Jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a zabezpečiť

o
Od r. 2006

Medzinárodná

so
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základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným
zdravotným

postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti bez

postihnutím

akejkoľvek

diskriminácie

na

základe

zdravotného

postihnutia.
Obsahuje minimálne sociálne práva, ktoré musia
členské štáty Rady Európy (všetky tieto štáty sú

Európska
Od r. 1961
sociálna charta

Medzinárodná zároveň členmi EÚ) implementovať do svojej legislatívy. Ide
teda o spoločné minimálne štandardy vo všetkých krajinách EÚ.

Pozičný

Obsahuje 2 hlavné ciele:

dokument

• Zvýšenie miery zamestnanosti vekovej skupiny 20

Európskej
komisie

– 64 rokov na 72 % do roku 2020 (zo 65 % v rokoch
k
2014 - 2020

Národná

Partnerskej
dohode

2011 až 2013).

• Zníženie podielu obyvateľov, ktorí sú ohrození
a

chudobou a soc. využívaním na 17,2 % do roku

programom SR na
2020 (z 20,5 % v roku 2012).
roku 2014-2020
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Účinnejšie

riešiť

dlhodobú nezamestnanosť

prostredníctvom

poskytovania

aktivačných

opatrení - druhej šance na vzdelávanie a
individuálne

prispôsobeného

kvalitného

odborného vzdelávania.

Národný program
Od r. 2015

Národná

reforiem

• Zvýšenie kapacity verejných služieb zamestnanosti
pre správu prípadov.
• Zlepšenie stimulov v oblasti zamestnanosti žien zlepšiť poskytovanie zariadení starostlivosti o deti,
najmä pre deti do troch rokov.
• Inklúzia marginalizovanej rómskej menšiny - napr.
prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania.
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Zabezpečovanie

Národné priority
rozvoja

realizácie

práva občana na

poskytovanie sociálnych služieb.
2015 - 2020

Národná

sociálnych služieb

• Zabezpečovanie dostupnosti sociálnych služieb v
súlade s potrebami cieľových skupín a komunity.
• Zabezpečenie

rozvoja

sociálnych

služieb

dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách
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s koncentráciou generačne reprodukovanej
chudoby.
• Zvýšenie

dostupnosti

komunitných

sociálnych

služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre
rodiny, ktoré sa starajú o svojho člena, odkázaného
na

pomoc

inej

osoby

pri

sebaobslužných

činnostiach.
• Deinštitucionalizácia sociálnych služieb.
• Presadzovanie princípu integrovanej dlhodobej
zdravotno-sociálnej starostlivosti.
• Zavádzanie systému zabezpečenia a hodnotenia
podmienok

kvality

poskytovaných

sociálnych

služieb.
Koncepcia
rozvoja

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice si v

sociálnych služieb

tomto dokumente určila na nasledovné 5-ročné obdobie

v kompetencii

Od r. 2010

Regionálna

v sociálnych službách tieto priority:

Bratislavského

• opatrovateľská služba

samosprávneho

• denné centrá

kraja
Hlavné ciele tohto dokumentu:
• Prevencia a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a
pomoc a podpora pri riešení obtiažnych a krízových
životných situácií
• Vytvorenie priaznivých životných podmienok pre
rodiny s deťmi
• Dôstojný a bezpečný život občanov so zdravotným
Komunitný

postihnutím

plán

sociálnych služieb
hlavného

a

seniorov

podporený

dostatkom

komplexných sociálnych služieb s cieľom dosiahnuť
Od r. 2012

Lokálna

mesta

a čo najdlhšie udržať samostatnosť a nezávislosť

SR Bratislavy
• Implementácia a využívanie technických
prostriedkov, najmä telekomunikačných technológií v
systéme sociálnych služieb
• Pomoc poskytnutá včas, podľa potrieb a v
primeranej kvalite na dobu určitú
• Dobrá dostupnosť, informovanosť a zrozumiteľnosť
sociálnych služieb pre občanov
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• Rozvoj ľudských zdrojov ako podmienka kvality
poskytovaných sociálnych služieb

ZOZNAM SÚVISIACICH VEDĽAJŠÍCH KONCEPČNÝCH DOKUMENTOV
Názov

Platnosť

Úroveň

dokumentu

dokumentu

dokumentu

O dokumente

Národný
program
Základným cieľom dokumentu je prostredníctvom

rozvoja

definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie

životných
2014 - 2020
podmienok

Národná pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím

osôb so

uznaných Dohovorom a pokroku pri ich používaní.

zdravotným
postihnutím
Dokument zameraný na podporu ľudských práv starších osôb
cestou ich aktivizácie prostredníctvom verejných podporných
politík (politiky v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti

Národný
program
2014 - 2020
aktívneho
starnutia

starších, politiky v oblasti podpory ich
Národná celoživotného vzdelávania, občianskych a sociálnych aktivít mimo
formálneho trhu práce, podpory ich nezávislosti, dôstojnosti, ekonomickej a
sociálnej bezpečnosti, vrátane ochrany pred zlým zaobchádzaním vo všetkých
spoločenských sférach a vzťahoch.

Obsahuje nasledujúce ciele:
• Posilniť právny a inštitucionálny rámec za účelom uznania
práv žien a ich ochrane proti všetkým formám
násilia proti ženám a zabezpečiť, aby štátne orgány,

Národný akčný

vrátane súdnych orgánov konajúcich v mene štátu, konali

plán pre
elimináciu
2014 - 2019
a prevenciu
násilia na
ženách

v súlade s týmto záväzkom žien.
Národná • Zabezpečiť rýchlu, efektívnu a dostupnú pomoc všetkým ženám,
ktoré sú vystavené násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické
potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú.
• Zabezpečiť

kvalitnú

a

efektívnu

pomoc

pomocou

štandardizovaných postupov pre pomáhajúce profesie a
orgány činné v trestnom konaní.
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• Zabezpečiť

rodovo

citlivé

vzdelávanie

všetkých

pomáhajúcich profesií a zainteresovaných subjektov v
oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.
• Predchádzať vzniku násilia a akejkoľvek situácii, ktorá
prispieva k vzniku a tolerancii násilia.
• Vytvoriť dostatočnú poznatkovú bázu o výskyte a rôznych
aspektoch násilia na ženách.
• Prijať všetky potrebné legislatívne a iné opatrenia na
náležité

predchádzanie,

vyšetrovanie,

trestanie

a

poskytnutie odškodnenia za skutky násilia voči ženám na
pracovisku.
Obsahuje nasledujúce ciele:
• Vytvoriť Národný koordinačný rámec pre riešenie násilia
páchaného

deťoch

Zabezpečiť

systematické

monitorovanie a hodnotenie systémov ochrany detí pred

Národná

násilím.

stratégia na
ochranu detí

na

Od r. 2014

Národná

• Predchádzať inštitucionálnemu a systémovému
porušovaniu práv dieťaťa.

pre násilím

• Zabezpečiť profesionalitu a kvalitu výkonu politík.
• Zvyšovať informovanosť o problematike násilia
páchaného na deťoch.
Nadrezortný dokument, ktorý aj s prispením sociálnych
partnerov, samospráv a odbornej verejnosti prináša riešenia
pre podporu rastu zamestnanosti. Hlavným cieľom stratégie

Národná
stratégia

Do r. 2020

Národná

je, okrem dosiahnutia 72 %-nej zamestnanosti, aj zlepšenie
životných podmienok pracujúcich ľudí. Okrem toho by mala

zamestnanosti

prispieť

k

účelnejšiemu

využívaniu

finančných

zdrojov

určených na podporu zamestnanosti.
Snaha o integráciu Rómov predovšetkým v 4 hlavných
oblastiach:
Stratégia SR
pre integráciu

• vzdelanie,
Do r. 2020

Národná

Rómov

• zamestnanosť,
• zdravotná starostlivosť,
• bývanie,
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ANALYTICKÁ ČASŤ
Analytická časť obsahuje informácie o socioekonomickej stránke mestskej
časti Bratislava - Podunajské Biskupice. Samostatná pozornosť je venovaná
demografickej analýze, ktorá obsahuje podrobné výstupy a informácie o
štruktúre obyvateľstva. Ďalšie časti sú venované analýze poskytovateľov
sociálnych služieb, školstva a zdravotníctva. Súčasťou analytickej časti je aj
vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov a poskytovateľov
sociálnych služieb. Zhodnotenie analytickej časti bolo premietnuté do SWOT
analýzy, ktorá sumarizuje silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia
mestskej časti.
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2.1 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Z geografického hľadiska sa mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice nachádza v severozápadnej časti
Žitného ostrova vo východnej časti Bratislavy. Spadá do Bratislavského kraja – Bratislava II. Celková rozloha je 42,49
km² (4 249 ha) a je najväčšou mestskou častou Bratislavy. Nachádza sa v nadmorskej výške 133 metrov nad morom
(Trojičné nám. 11).
Katastrálne územie mestskej časti obklopujú katastrálne územia:
• Rovinka a Dunajská Lužná z južnej strany,
• mestská časť Vrakuňa zo severnej strany a obec Most pri Bratislave zo severo - východnej strany,
• mestská časť Ružinov zo západnej strany.
Poloha v rámci Bratislavy
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2.2 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Sociodemografická analýza je zameraná na sumarizáciu údajov o vývoji, štruktúre a začlenení obyvateľstva podľa
viacerých ukazovateľov.

2.2.1 DEMOGRAFICKÉ UKAZOVATELE
2.2.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Vývoj počtu obyvateľov v mestskej časti Podunajské Biskupice bol sledovaný od roku 2008, kedy bol ich počet
presne 20 990 (hodnoty sú uvádzané vždy k 31. 12. daného roku). Ich počet postupne rástol až do roku 2010, v roku
2011 prudko klesol približne o 600 obyvateľov a začal postupne naspäť vzrastať na aktuálnych vyše 22 000
obyvateľov, rozdiel od roku 2008 po rok 2017 je 1039 obyv., nárast o 4,7 %.
Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 (22 029 obyvateľov).
V grafe je možné vidieť aj pomer medzi mužskou a ženskou populáciou, ktorý bol veľmi vyrovnaný. Z tohto pohľadu
ide o priaznivý demografický vývoj.

VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Počet obyvateľov

Rok
2008

20990

2009

21207

2010

21417
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Počet obyvateľov

Rok
2011

20844

2012

21005

2013

21289

2014

21528

2015

21644

2016

21862

2017

22029

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.1.2 ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA
Podľa posledných dostupných údajov mala v obci miernu prevahu ženská populácia, a to v pomere 53,1 % ku 46,9
%.

ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA POHLAVIA V ROKU 2017
Počet obyvateľov

Pohlavie
Muži

10335

Ženy

11694

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.1.1 PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV
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V rámci demografickej analýzy je dôležité sledovať 3 základné ukazovatele: prirodzený prírastok/úbytok, migračné
saldo a celkový prírastok/úbytok obyvateľov. Tieto údaje boli v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
sledované za posledných 10 rokov: 2008 - 2017.
Prirodzený prírastok/úbytok obyvateľstva za jeden kalendárny rok predstavuje rozdiel živonarodených a zomrelých.
Z nižšie uvedeného grafu č. 3 vyplýva, že vývoj mal kolísavý charakter a v priebehu sledovaných rokov bol
zaznamenaný len prírastok obyvateľstva. Najvyšší prirodzený prírastok z celého sledovaného obdobia bol v roku 2011
- 110 obyvateľov. Za posledný sledovaný rok bol nárast o 87 obyvateľov.
Migračné saldo ako ďalší dôležitý ukazovateľ predstavuje počet prisťahovaných/vysťahovaných obyvateľov za
jeden kalendárny rok. Je pozitívne, že migračné saldo malo za celé sledované obdobie kladné hodnoty.

Celkový prírastok je vypočítaný ako súčet prirodzeného prírastku a migračného salda za daný kalendárny rok. Je
zaujímavé, že celkový prírastok dosiahol maximum v roku 2011 (nárast o 348 obyvateľov), ale od tohto roku kolísavo
klesal až po koniec sledovaného obdobia (rok 2017), v ktorom bol zaznamenaný nárast o 167 obyvateľov (84 muži; 83
ženy).

(Treba však brať na zreteľ, že v mestskej časti bola výstavba obytných domov, kde sa obyvatelia
dosťahovávali, ale vo veľa prípadoch sa neprihlásili na trvalý pobyt.)
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PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽOV V ROKOCH 2008 AŽ 2017
Prirodzený prírastok

Prírastok alebo úbytok

Celkový prírastok

alebo úbytok

sťahovaním

alebo úbytok

Rok
2008

62

211

273

2009

94

123

217

2010

87

123

210

2011

110

238

348

2012

35

126

161

2013

103

181

284

2014

94

145

239

2015

47

69

116

2016

73

145

218

2017

87

80

167

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.2.1.1 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV
Veková štruktúra obyvateľov bola taktiež sledovaná za posledných 10 rokov (2008 - 2017). Delí sa do 3 základných
kategórií:
• Predproduktívna: 0 - 14 rokov (vrátane)
• Produktívna: 15 - 64 rokov
• Poproduktívna: 65 a viac rokov
V predproduktívnej zložke, teda detí do 14 rokov (vrátane) bol zaznamenaný postupný vzrastajúci vývoj počas
celého sledovaného obdobia (graf č. 5). Maximum v počte detí do 14 rokov bolo v roku 2017 - 3487 detí. Vzhľadom na
to, že táto zložka populácie je budúcim ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, je to veľmi dôležitá informácia.

Druhá kategória je najpočetnejšia a tvorí ju ekonomicky aktívne obyvateľstvo (graf č. 6). V tejto kategórii obyvateľov
bol zaznamenaný negatívny vývoj. Od začiatku sledovaného obdobia počet obyvateľov v produktivnom veku prudko
klesol v roku 2011 a od tohto roku postupne každoročne mierne naďalej klesá.
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Do tretej kategórie (obyvatelia v poproduktívnom veku) spadajú seniori a dôchodcovia. V tejto kategórii je možné
sledovať postupný nárast (graf č. 7), čo odzrkadľuje negatívny vekový vývoj v podobe starnutia populácie. Nejde len o
prípad tejto mestskej časti, ale tento trend je možné pozorovať na väčšine územia Slovenska a aj celej Európy.

V nižšie uvedenej tabuľke a grafe č. 8 je možné vidieť porovnanie počtu obyvateľov v jednotlivých kategóriách.
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V strome života (graf č. 9) je vidieť dôležité demografické ukazovatele pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb v
území. Trend vývoja týchto skupín poukazuje na to, že je potrebné riešiť sociálne zabezpečenie pre seniorov. Príčinou
je primárne pokles pôrodnosti, ktorý je zaznamenaný nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe a k tomu predlžovanie
strednej dĺžky života. Celé sa to aj odráža v rodovej nerovnosti pri úmrtí, kde celkovo narastá populácia žien v
poproduktívnom veku.

Tabuľka - Podrobná veková štruktúra

4 roky alebo menej
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Ženy

706

622
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Od 5 do 9 rokov

579

585

Od 10 do 14 rokov

517

478

Od 15 do 19 rokov

401

432

Od 20 do 24 rokov

439

452

Od 25 do 29 rokov

609

647

Od 30 do 34 rokov

810

950

Od 35 do 39 rokov

1090

1070

Od 40 do 44 rokov

1109

1284

Od 45 do 49 rokov

818

766

Od 50 do 54 rokov

596

589

Od 55 do 59 rokov

506

575

Od 60 do 64 rokov

538

802

Od 65 do 69 rokov

684

1017

Od 70 do 74 rokov

444

679

Od 75 do 79 rokov

275

382

Od 80 do 84 rokov

129

188

Od 85 do 89 rokov

60

117

Od 90 do 94 rokov

13

42

Od 95 do 99 rokov

12

11

100 rokov alebo viac

0

0
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VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽOV V ROKU 2017
Predproduktívna
Pohlavie

zložka

Produktívna zložka

Poproduktívna zložka

Muži

1802

6916

1617

Ženy

1685

7567

2442

Zdroj: Štatistický úrad SR

2.2.1.1 NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA
Najvyšší podiel obyvateľstva je zastúpený slovenskou národnosťou (84,18 %), druhú najpočetnejšiu skupinu tvorí
obyvateľstvo maďarskej národnosti (10,82 %). Okrem toho je v mestskej časti ďalších 12 národností.
Národnosť

%

Slovenská

84,18

Maďarská

10,82

Rómska

0,21

Rusínska

0,17

Ukrajinská

0,15

Česká

0,98

Nemecká

0,10

Poľská

0,08

Chorvátska

0,03

Srbská

0,05

Ruská

0,02

Židovská

0,02

Moravská

0,20

Bulharská

0,08

Iná

0,35

Nezistená

2,56

NÁRODNOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA V ROKU 2011
Národnosť

Počet obyvateľov

Slovenská

17351

Maďarská

2231
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Národnosť

Počet obyvateľov

Rómska

43

Rusínska

35

Ukrajinská

30

Česká

201

Poľská

16

Chorvátska

7

Srbská

10

Ruská

4

Židovská

4

Moravská

41

Bulharská

17

Iná

73

Nezistená

527

Zdroj: Štatistický úrad SR
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2.3 ANALÝZA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Sociálne služby v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zabezpečujú rôzne sociálne zariadenia:
• Denné centrá (kluby dôchodcov) - 3 objekty prevádzkované formou dennej služby s kapacitou 120 miest.
Zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice;
• Celodenná Ubytovňa na Priekopníckej 19, Bratislava, s kapacitou 45 miest.
Zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice;
• Zariadenie pre seniorov GERIUM (adresa Pri trati 47) poskytujúce celodennú ústavnú starostlivosť s kapacitou 50
miest. K 31. 03. 2018 evidovalo 220 čakateľov. Počet zamestnancov k 31. 12 2017 bol 49. Zriaďovateľom je
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy; Súčasťou je aj zabezpečovanie sociálnej služby – Zariadenie opatrovateľskej
služby na Smolníckej ul. v Bratislave.
• RESOTY - resocializačná komunita Antona Srholca (adresa Pri trati 13), občianske združenie, zaoberajúce sa
resocializáciou bezdomovcov v ubytovni formou celodenného pobytu, s kapacitou 40 miest. Zakladateľom je Dr.
Anton Srholec, t. č. je štatutárny zástupca prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., pod záštitou Vysokej školy sv. Alžbety;
• Detský domov rodinného typu (adresa Učiteľská 42) poskytujúci celodennú starostlivosť s kapacitou 32 miest,
zriaďovateľom je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy;
• PRIMULA - Stredisko sociálnych služieb, n. o. (adresa Nákovná 44) poskytujúce celodennú ústavnú starostlivosť s
kapacitou 30 miest, konateľom je MUDr. Boris Kučera. Počet pracovných miest z mája 2018 je medzi 16 - 20.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na
starších obyvateľov a obyvateľov s nízkymi príjmami. V nižšie uvedenej tabuľke je prehľad všetkých sociálnych služieb
podľa zákona s vyznačením tých, ktoré sú poskytované v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
Druh sociálnej služby

Poskytuje

Neposkytuje

Terénna sociálna služba krízovej intervencie

☐

☒

Nízkoprahové denné centrum

☐

☒

Integračné centrum

☐

☒

Komunitné centrum

☐

☒

Nocľaháreň

☐

☒

Útulok

☐

☒

Domov na polceste

☐

☒

Zariadenie núdzového bývania

☐

☒

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu

☐

☒

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o
deti
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
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Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v

☐

☒

Služba včasnej intervencie

☒

☐

Zariadenie podporovaného bývania

☐

☒

Zariadenie pre seniorov

☐

☒

Zariadenie opatrovateľskej služby

☐

☒

Rehabilitačné stredisko

☐

☒

Domov sociálnych služieb

☐

☒

Špecializované zariadenie

☐

☒

Denný stacionár

☐

☒

Domáca opatrovateľská služba (ďalej len "opatrovateľská služba")

☒

☐

Prepravná služba

☒

☐

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba

☐

☒

Tlmočnícka služba

☐

☒

Sprostredkovanie tlmočníckej služby

☐

☒

Sprostredkovanie osobnej asistencie

☐

☒

Požičiavanie pomôcok

☐

☒

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

☐

☒

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

☐

☒

Odľahčovacia služba

☒

☐

Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností

☒

☐

Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

☒

☐

Podpora samostatného bývania

☒

☐

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

☐

☒

Poskytovanie sociálnej služby v práčovni

☐

☒

Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny

☐

☒

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Opatrovateľská služba je poskytovaná mestskou častou na základe písomnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá:
• je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o
sociálnych službách
• je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných
sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o soc. službách
• je možné ju poskytnúť aj v prípade, ak sa jednej matke súčasne narodili 3 a viac detí alebo ak sa jej v priebehu 2
rokov opakovane narodili dvojčatá.
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Je poskytovaná mestskou časťou prostredníctvom opatrovateliek a koordinátorky počas pracovných dní v čase od
8:00 do 15:30 v domácom prostredí klienta. V roku 2017 bolo podaných 37 žiadostí o opatrovateľskú službu, z toho 2
boli pozastavané kvôli úmrtiu klienta a 1 žiadateľka odstúpila od zmluvy. Bolo vydaných 35 rozhodnutí o odkázanosti
na sociálnu službu, z toho 34 kladných a 1 zamietnutie. Celkový počet opatrovaných klientov bol v tomto roku 47,
pričom priemerne na jeden mesiac bolo opatrovaných 34 klientov. Tento údaje je veľmi dynamický a ovplyvnený
úmrtiami a potrebou umiestnenia klienta do zariadenia, príp. možnosť zabezpečenia opatery rodinou.
Do konca apríla 2018 bolo podaných 19 žiadostí, na základe ktorých bolo vydaných 15 rozhodnutí (2 odstúpili a 2
zomreli).
K 1. 1. 2017 zamestnávala mestská časť celkovo 13 opatrovateľov, z toho 10 na plný a 3 na čiastočný úväzok. K
31. 12. 2017 to bolo 12 opatrovateľov, 9 na plný a 3 na čiastočný úväzok. Celkový príjem opatrovateľov bol 18 457 €.
Opatrovateľská služba je ako jediná z foriem sociálnej starostlivosti o obyvateľov mestskej časti viazaná na rozpočet,
keďže príjem od klientov je minimálny. Na rok 2017 bolo vyčlenených 108 339 € na pokrytie mzdových nákladov
pracovníkov. Taktiež treba počítať s nákladmi na technické zabezpečenie (napr. ochranné prostriedky pre
opatrovateľku). Pre jednotlivé sociálne služby bol vydaný nasledujúci počet rozhodnutí:
Rok

2015

2016

2017

Počet vydaných rozhodnutí

Zariadenie
Zariadenie pre seniorov

42

Zariadenie opatrovateľskej služby

47

Denný stacionár

1

Zariadenie pre seniorov

58

Zariadenie opatrovateľskej služby

43

Denný stacionár

4

Zariadenie pre seniorov

56

Zariadenie opatrovateľskej služby

39

Denný stacionár

6

Ročný príjem z úhrad klientov za opatrovateľskú službu
Rok

Suma

2012

11 584 €

2013

15 494 €

2014

16 565 €

2015

18 763 €

2016

14 368 €

2017

18 457 €
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Počet držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej ako ŤZP) a ŤZP so sprievodcom
bol k 31. 12. 2017 v Podunajských Biskupiciach 923. Z toho 512 držiteľov malo preukaz s ŤZP a 411 občanov preukaz
ŤZP so sprievodcom. Celkový počet obyvateľov Podunajských Biskupíc s ŤZP k 31. 12. 2017 bol 1 196.

2.3.0.1 ROZPOČET ZA ROK 2015
Rozpočet na sociálnu oblasť za rok 2015
Podprogram

12.1 Príspevok neprispôsobivým občanom

Zámer

Starostlivosť o občanov odkázaných na osobitnú sociálnu pomoc
Poskytuje sa jednorazovo pred nástupom opakovanej dávky z Úrade práce, sociálnych vecí a

Komentár

rodiny a zaevidovaním sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V niektorých prípadoch je
táto dávka poskytovaná na vybavenie osobných dokladov.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

Vyplatených 370 € pre 7 žiadateľov
500 €

370 €
12.2 Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní
Jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje nezamestnaným, evidovaným na Úrade práce,

Komentár

sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú opakovanú dávku na zabezpečenie ďalších
nevyhnutných životných potrieb.
Podaných 19 žiadostí, vyhovelo sa 18 žiadateľom v celkovej sume 910 €. V jednom prípade

Monitoring
bolo vrátených do pokladne 50 €, pretože žiadateľka zomrela.
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

1 000 €

910 €

Podprogram

12.3 Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

Zámer

Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pre invalidných dôchodcov

Komentár

Dávka je poskytovaná jednorazovo pre invalidných dôchodcov, kde dôchodok nie je vyšší ako
1,5 násobok aktuálneho životného minima.
16 žiadateľom vyplatených dokopy 800 € a 3 žiadateľom bol vyplatený vianočný príspevok po

Monitoring

50 € (spolu 150 €)
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950 €

950 €

Podprogram

12.4 Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

Zámer

Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pre starobných dôchodcov

Komentár

Dávka je poskytovaná starobným dôchodcom, pre ktorých je dôchodok jediným zdrojom ich
príjmu a nie je vyšší ako 1,5 násobok aktuálneho životného minima.
Podaných 36 žiadostí, z toho 33 žiadateľom bolo spolu vyplatených 1700 €. 2 žiadateľkám

Monitoring

nebolo vyhovené a 1 zomrela. Pre 207 členov KD boli vyplatené 5 € poukážky spolu v
hodnote 1 035 €. 56 dôchodcom bol vyplatený vianočný príspevok 50 € na osobu, spolu v
hodnote

Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram

6 830 €

5 535 €
12.5 Kluby dôchodcov
V 3 vytvorených kluboch dôchodcov vytvárať podmienky pre všestranné kultúrne a

Zámer

spoločenské uplatnenie dôchodcov
V Klube dôchodcov sa zabezpečujú: posedenia pri oslavách životných jubileí, posedenia pri
vianočnom stromčeku, oslavy Dňa matiek, Medzinárodného dňa žien, stretnutia pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, Katarínske, fašiangové a vianočné posedenia , členské schôdze hradenie nákladov na stravu. Ďalej sa organizujú zájazdy členov klubov dôchodcov v rámci

Komentár

Slovenska a zahraničia, spojené s návštevou historických pamiatok - hradenie dopravy.
Vytvárané sú kultúrne programy v rámci podujatí priamo v kluboch dôchodcov alebo návštevy
výstav, historických pamiatok a rôznych kultúrnych podujatí (napr. divadelných predstavení). Je
potrebné zabezpečiť mzdy na polovičný úväzok 3 pracovníkom v Klube dôchodcov .

13 posedení v hodnote 1 984,40 €, Nákup kvetov hodnote 13 €, 4 zájazdy v hodnote 1 120 €
Monitoring
Plánovaný

(hradenie dopravy). Kultúrne podujatia boli hradené z členského príspevku.
22 958 €

rozpočet
Reálne
čerpanie

22 783,77 €
12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

Podprogram
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Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku aj príspevok mestskej časti pri
narodení dieťaťa
Prvý príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým
pobytom v mestskej časti Podunajské Biskupice vo výške 50 € na jedno dieťa. Pri narodení viac

Komentár

ako 2 detí sa poskytuje príspevok z tejto položky podľa zákona. Podmienky poskytnutia príspevku
sú schválené vždy na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku príslušným
uznesením.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

140 žiadateľov, z toho 2-krát dvojčatá
7 400 €

6 900,00 €

Podprogram

12.7 Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

Zámer

Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre rodiny s deťmi
Jednorazové finančné príspevky sa poskytujú rodinám s deťmi, neúplným rodinám, ktoré sa ocitli
vo finančnej kríze z dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, z dôvodov dlhodobej choroby jedného

Komentár

z rodičov, príp. nízkeho príjmu rodičov. Pokiaľ dieťa pri úmrtí oboch rodičov zostáva samo v byte
do doriešenia jeho prípadného umiestnenia v zariadení alebo určenia jeho zákonného zástupcu,
miestny úrad poskytuje tomuto dieťaťu opakovanú dávku na zaplatenie služieb spojených s
bývaním v byte.
Podaných 18 žiadostí, z toho 17 žiadateľom bola vyplatená finančná výpomoc v celkovej výške 2

Monitoring

256 € (z 1 žiadateľke bolo uhradené nájomné z dôvodu zdevastovaného bytu (po predch.
nájomcovi)vo výške 106 € a 1 žiadosť bola zamietnutá). Suma vecných vianočných balíkov pre
rodiny s deťmi bola 999,80 €. Pre 8 rodín boli vyplatené dávky v celkovej hodnote 800 €

Plánovaný

4 700 €

rozpočet
Reálne

4 055,80 €

čerpanie
Podprogram
Zámer

12.8 Neziskové organizácie a občianske združenia
Poskytnutie finančného príspevku neziskovým organizáciám.
Poskytovanie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, ktorých členmi sú aj obyvatelia
mestskej časti Podunajské Biskupice – fyzicky hendikepovaní, zrakovo hendikepovaní,

Komentár

bezdomovci v zariadení RESOTY, Odyseus, n. o., organizácii Slovenského červeného kríža a
pod.

Monitoring
Finančné prostriedky boli vyplatené 2 neziskovým organizáciám: RESOTY a Odyseus
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400 €

400 €
12.9 Opatrovateľská služba v byte občana
Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania

Zámer

lekára
Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej

Komentár

žiadosti a odporúčanie lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú
pracovné úkony a poplatky za vykonané služby. Je poskytovaná v súlade s platnou legislatívou a
príslušným VZN mestskej časti.
V 2. polroku bola poskytovaná v priemere 24 klientom, v rôznom časovom rozsahu. Prácu

Monitoring

vykonávalo 12 opatrovateľov. Administráciu opatrovateľskej služby a koordináciu pracovníkov
zabezpečuje koordinátorka.

Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

110 924 €

108 700,64 €

Podprogram

12.10 Stravovanie dôchodcov

Zámer

Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom

Komentár

Mestská časť Podunajské Biskupice poskytuje stravovanie v reštauračných zariadeniach a
školskej jedálni.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram

Stravovanie využilo 90 dôchodcov
9 142 €

5 843,17 €
12.12 Pochovanie občana
Pochovávanie zosnulých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti Podunajské

Zámer

Komentár

Biskupice a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb
Dôstojné pochovávanie zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti alebo zomreli v
nemocnici v Podunajských Biskupiciach a nemajú žiadnych príbuzných.
Uhradených 7 sociálnych pohrebov vo výške 1 667,83 € (časť peňazí bola vrátená v rámci

Monitoring
dedičských konaní)
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1 500 €

1 437,09 €
12.13 Ubytovňa na Priekopníckej ulici č. 17
Ubytovňa na priekopníckej č. 19 je zariadenie, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie vybraným

Zámer

skupinám obyvateľov
Ide o prechodnú formu ubytovania, kedy ubytovaný nemá po skončení ubytovacej zmluvy nárok
na náhradný byt ani na náhradné ubytovanie. Cieľovou skupinou obyvateľov sú: rodiny s
maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania, osamelí rodičia s maloletými deťmi bez

Komentár

zabezpečeného bývania, odchovanci detského domova po skončení ústavnej starostlivosti,
osoby a rodiny odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov, osoby, ktorým sa poskytuje
náhradné bývanie alebo prístrešok pri vyprataní bytu Bytovým podnikom Podunajské Biskupice,
s. r. o.

Monitoring

Na základe žiadosti bolo ubytovaných 34 osôb

Podprogram

12.14 Prídavky na deti

Zámer

Zabezpečiť nákupov potravín, ošatenia, a školských pomôcok pre deti z finančných
prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Komentár

Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín,
ošatenia a školských pomôcok

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

6 nákupov pre 2 deti
329 €

329,28 €

Podprogram

12.15 Príspevok na vkladné knižky pre deti v domovoch

Zámer

Úspory na vkladné knižky v detských domovoch

Komentár

V rámci prenesenej kompetencie je potrebné prispieť deťom v detských domovoch
mesačným príspevkom podľa určenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
Celková suma úspor pre 3 deti bola vo výška 3 037,96 €. Jednému dieťaťu bola vyplatená

Monitoring

konečná suma 649,96 €, keďže dosiahlo vek plnoletosti a 2 deťom bola vyplatená suma v
celkovej výške 2 388 € za celý kalendárny rok.

Plánovaný

3 200 €

rozpočet
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Reálne
čerpanie
Podprogram

2019 - 2023
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3 037,96 €
12.16 Posudkový lekár
Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na

Zámer

sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a terénnej
opatrovateľskej služby
V súvislosti so spracovaním Žiadostí o sociálnu službu je spracovávaný lekársky posudok, ktorý

Komentár

je spojený s finančnými nákladmi. Každá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
musí obsahovať lekársky posudok, pričom lekársky posudok týkajúci sa jednej osoby sa dá
použiť do viacerých žiadostí o sociálnu službu v časom období 6 mesiacov.
Podaných 91 žiadostí, v 1 prípade nastalo odstúpenie od žiadosti, 23 žiadostí bolo na

Monitoring

opatrovateľskú službu, z toho 1 žiadateľ bol umiestnený do zariadenia a 1 žiadateľ zomrel.
Vydané rozhodnutia podľa služby: zariadenie pre seniorov - 42, zariadenie opatrovateľskej
služby - 47, denný stacionár - 1, opatrovateľská služba - 21

Plánovaný
rozpočet
Reálne

900 €

784,00 €

čerpanie
Sumarizácia rozpočtu za rok 2015
Podprogram

Plánovaný rozpočet

Reálne čerpanie

12.1 Príspevok neprispôsobivým občanom

500,00 €

370,00 €

12.2 Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní

1 000,00 €

910,00 €

12.3 Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

950,00 €

950,00 €

12.4 Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

6 830,00 €

5 535,00 €

12.5 Kluby dôchodcov

22 958,00 €

22 783,77 €

12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

7 400,00 €

6 900,00 €

12.7 Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

4 700,00 €

4 055,80 €

12.8 Neziskové organizácie a občianske združenia

400,00 €

400,00 €

12.9 Opatrovateľská služba v byte občana

110 924,00 €

108 700,64 €

12.10 Stravovanie dôchodcov

9 142,00 €

5 843,17 €

12.12 Pochovanie občana

1 500,00 €

1 437,09 €

12.14 Prídavky na deti

329,00 €

329,28 €

12.15 Príspevok na vkladné knižky pre deti v domovoch

3 200,00 €

3 037,96 €

12.16 Posudkový lekár

900,00 €

784,00 €
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170 733,00 €

Spolu

162 036,71 €

2.3.0.1 ROZPOČET ZA ROK 2016
Rozpočet na sociálnu oblasť za rok 2016
Podprogram

12.1 Príspevok neprispôsobivým občanom

Zámer

Starostlivosť o občanov odkázaných na osobitnú sociálnu pomoc
Poskytuje sa jednorazovo pred nástupom opakovanej dávky z Úrade práce, sociálnych vecí a

Komentár

rodiny a zaevidovaním sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V niektorých prípadoch je
táto dávka poskytovaná na vybavenie osobných dokladov.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

Počet žiadateľov o dávku - 30
300 €

150 €
12.2 Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní
Jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
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Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje nezamestnaným evidovaným na Úrade práce,
Komentár

sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú opakovanú dávku na zabezpečenie ďalších
nevyhnutných životných potrieb.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Počet žiadateľov - 35
1 080 €

1 075 €

Podprogram

12.3 Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

Zámer

Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pre invalidných dôchodcov

Komentár

Dávka je poskytovaná jednorazovo pre invalidných dôchodcov, ktorý dôchodok nie je vyšší
ako 1,5 násobok aktuálneho životného minima.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Počet žiadateľov - 75
1 500 €

1 500 €

Podprogram

12.4 Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

Zámer

Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pre starobných dôchodcov

Komentár

Dávka je poskytovaná starobným dôchodcom, pre ktorých je dôchodok jediným zdrojom ich
príjmu a nie je vyšší ako 1,5 násobok aktuálneho životného minima.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram

Počet finančných výpomocí - 85
6 100 €

5 440 €
12.5 Kluby dôchodcov
V 3 vytvorených kluboch dôchodcov vytvárať podmienky pre všestranné kultúrne a

Zámer

spoločenské uplatnenie dôchodcov
V Klube dôchodcov sa zabezpečujú: posedenia pri oslavách životných jubileí, posedenia pri
vianočnom stromčeku, oslavy Dňa matiek, Medzinárodného dňa žien, stretnutia pri príležitosti

Komentár

Mesiaca úcty k starším, Katarínske, fašiangové posedenia a vianočné , členské schôdze hradenie nákladov na stravu. Ďalej sa organizujú zájazdy členov klubov dôchodcov v rámci
Slovenska a zahraničia, spojené s návštevou historických pamiatok - hradenie dopravy.
Vytvárané sú kultúrne programy v rámci podujatí priamo v kluboch dôchodcov
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alebo návštevy výstav, historických pamiatok a rôznych kultúrnych podujatí (napr. divadelných
predstavení). Je potrebné zabezpečiť mzdy na polovičný úväzok 3 pracovníkom v Klube
dôchodcov a 2 pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky na plný
pracovný úväzok.
Cieľ: Zabezpečovať zájazdy klubov dôchodcov. Ukazovateľ: Počet zájazdov členov klubov
Monitoring
dôchodcov - 3.
Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia v kluboch dôchodcov. Ukazovateľ: Počet kultúrnych
Monitoring
podujatí - 9.
Cieľ: Zabezpečovať posedenie v kluboch dôchodcov pri slávnostných príležitostiach.
Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

Ukazovateľ: Počet posedení v kluboch dôchodcov - 21
24 735 €

23 776,55 €
12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku aj príspevok mestskej časti pri
narodení dieťaťa
Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým
pobytom v mestskej časti Podunajské Biskupice vo výške 60 € na jedno dieťa. Pri narodení viac

Komentár

ako 2 detí sa poskytuje príspevok z tejto položky podľa zákona. Podmienky poskytnutia príspevku
sú schválené vždy na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku príslušným
uznesením.
Počet žiadateľov, ktorým sa v zmysle platného uznesenia MČ ročne vypláca 50 € pri narodení

Monitoring
dieťaťa v príslušnom roku - 140
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

8 050 €

8 050,00 €

Podprogram

12.7 Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

Zámer

Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre rodiny s deťmi
Jednorazové finančné príspevky sa poskytujú rodinám s deťmi, neúplným rodinám, ktoré sa ocitli
vo finančnej kríze z dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, z dôvodov dlhodobej choroby jedného

Komentár

z rodičov, príp. nízkeho príjmu rodičov. Pokiaľ dieťa pri úmrtí oboch rodičov zostáva samo v byte
do doriešenia jeho prípadného umiestnenia v zariadení alebo určenia jeho zákonného zástupcu,
miestny úrad poskytuje tomuto dieťaťu opakovanú dávku na zaplatenie služieb spojených s
bývaním v byte.
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Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
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Počet finančných výpomocí - 60
3 005 €

3 004,99 €

Podprogram

12.8 Neziskové organizácie a občianske združenia

Zámer

Poskytnutie finančným príspevkom neziskovým organizáciám.
Poskytovanie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, ktorých členmi sú aj obyvatelia

Komentár

mestskej časti Podunajské Biskupice – fyzicky hendikepovaní, zrakovo a sluchovo
hendikepovaní, bezdomovci v zariadení RESOTY, ODYSEUS, organizácii Slovenského
červeného kríža a pod.

Monitoring
Plánovaný

Počet organizácií a združení, ktorým sú poskytnuté finančné príspevky - 3

rozpočet
Reálne

300 €

čerpanie
1 100 €
Podprogram
12.9 Opatrovateľská služba v byte občana
Zámer
Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania
lekára
Komentár

Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej
žiadosti a odporúčanie lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú

Monitoring

pracovné úkony a poplatky za vykonané služby.

Plánovaný

Počet opatrovaných klientov - 30 ; Počet opatrovateľov - 12

rozpočet
Reálne

120 562 €

čerpanie
95 606,44 €
Podprogram
Zámer
Komentár

12.10 Stravovanie dôchodcov
Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom
Mestská časť Podunajské Biskupice poskytuje stravovanie v reštauračných zariadeniach a

Monitoring

školskej jedálni.

Plánovaný

Počet stravujúcich sa dôchodcov - 85

rozpočet

4 564 €
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Reálne
čerpanie
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4 077,95 €

Podprogram

12.11 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zámer

Poskytnutie finančných dávok pri živelných pohromách
Finančné príspevky a všestranná pomoc poskytovaná občanom mestskej časti v náhlej núdzi pri

Komentár

prírodných a iných katastrofách.
počet finančných výpomocí - 1

Monitoring
Plánovaný

45 980 €

rozpočet
Reálne

43 808,82 €

čerpanie

12.12 Pochovanie občana

Podprogram

Pochovávanie zomrelých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti či nemajú

Zámer

príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb
Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti,

Komentár

prípadne zomreli v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a nemajú žiadnych príbuzných
Počet pochovaných občanov - 12

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne

1 300 €

588,91 €

čerpanie

12.13 Ubytovňa na Priekopníckej ulici č. 17

Podprogram

Ubytovňa je zariadenie, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov

Zámer

Ide o prechodnú formu ubytovania, kedy ubytovaný nemá po skončení ubytovacej zmluvy nárok
na náhradný byt ani na náhradné ubytovanie. Cieľovou skupinou obyvateľov sú: rodiny s
maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania, osamelí rodičia s maloletými deťmi bez
zabezpečeného bývania, odchovanci detského domova po skončení ústavnej starostlivosti,
osoby a rodiny odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov, osoby, ktorým sa poskytuje
náhradné bývanie alebo prístrešok pri vyprataní bytu Bytovým podnikom Podunajské Biskupice,

Komentár

s. r. o. Predmetné ubytovanie určuje mestská časť a zabezpečuje prostredníctvom Bytového
podniku, s. r. o., Priekopnícka č. 19. Ubytovňa má kapacitu cca 45 lôžok

Počet ubytovaných občanov - 45

Monitoring
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12.14 Prídavky na deti
Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia, a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov

Zámer

poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín,

Komentár
ošatenia a školských pomôcok
Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Počet detí - 12
753 €

588,00 €

Podprogram

12.15 Príspevok na vkladné knižky pre deti v domovoch

Zámer

Úspory na vkladné knižky v detských domovoch

Komentár

V rámci prenesenej kompetencie je potrebné prispieť deťom v detských domovoch
mesačným príspevkom podľa určenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram

Počet detí v detských domovoch - 5
2 550 €

2 488,00 €
12.16 Posudkový lekár
Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na

Zámer

sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a terénnej
opatrovateľskej služby
V súvislosti so spracovaním Žiadostí o sociálnu službu je spracovávaný lekársky posudok, ktorý

Komentár

je spojený s finančnými nákladmi. Každá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
musí obsahovať lekársky posudok, pričom lekársky posudok týkajúci sa jednej osoby sa dá
použiť do viacerých žiadostí o sociálnu službu.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Počet žiadostí - 90 ; Počet posudkov - 60
1 200 €

1 148,00 €

Sumarizácia rozpočtu za rok 2016
Podprogram
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12.1 Príspevok neprispôsobivým občanom

300,00 €

150,00 €

12.2 Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní

1 080,00 €

1 075,00 €

12.3 Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

1 500,00 €

1 500,00 €

12.4 Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

6 100,00 €

5 440,00 €

12.5 Kluby dôchodcov

24 735,00 €

23 776,55 €

12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

8 050,00 €

8 050,00 €

12.7 Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

3 005,00 €

3 004,99 €

12.8 Neziskové organizácie a občianske združenia

1 300,00 €

1 100,00 €

12.9 Opatrovateľská služba v byte občana

120 562,00 €

95 606,44 €

12.10 Stravovanie dôchodcov

4 564,00 €

4 077,95 €

12.11 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

45 980,00 €

43 808,82 €

12.12 Pochovanie občana

1 300,00 €

588,91 €

12.14 Prídavky na deti

753,00 €

588,00 €

12.15 Príspevok na vkladné knižky pre deti v domovoch

2 550,00 €

2 488,00 €

12.16 Posudkový lekár

1 200,00 €

1 148,00 €

Spolu

222 979,00 €

192 402,66 €

2.3.0.1 ROZPOČET ZA ROK 2017
Rozpočet na sociálnu oblasť za rok 2017
Podprogram 12.1 Príspevok neprispôsobivým občanom
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Starostlivosť o občanov odkázaných na osobitnú sociálnu pomoc
Poskytuje sa jednorazovo pred nástupom opakovanej dávky z Úrade práce, sociálnych vecí a

Komentár

rodiny a zaevidovaním sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. V niektorých prípadoch je
táto dávka poskytovaná na vybavenie osobných dokladov.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

Vyplatených 240 € pre 4 žiadateľov
300 €

240 €
12.2 Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní
Jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje nezamestnaným evidovaným na Úrade práce,

Komentár

sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú opakovanú dávku na zabezpečenie ďalších
nevyhnutných životných potrieb.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Vyplatených 920 € pre 14 žiadateľov
1 000 €

920 €

Podprogram

12.3 Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

Zámer

Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pre invalidných dôchodcov

Komentár

Dávka je poskytovaná jednorazovo pre invalidných dôchodcov, ktorý dôchodok nie je vyšší
ako 1,8 násobok aktuálneho životného minima.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Vyplatených 1120 € pre 16 žiadateľov
1 120 €

1 120 €

Podprogram

12.4 Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

Zámer

Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci pre starobných dôchodcov

Komentár

Dávka je poskytovaná starobným dôchodcom, pre ktorých je dôchodok jediným zdrojom ich
príjmu a nie je vyšší ako 1,8 násobok aktuálneho životného minima.
Podaných 42 žiadostí, z toho 40 žiadateľom bolo spolu vyplatených 3920 €. 2 žiadateľom

Monitoring
nebolo vyhovené a priznaná pomoc.
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Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram

2019 - 2023
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4 100 €

3 920 €
12.5 Kluby dôchodcov
V 3 vytvorených kluboch dôchodcov vytvárať podmienky pre všestranné kultúrne a

Zámer

spoločenské uplatnenie dôchodcov
V Klube dôchodcov sa zabezpečujú: posedenia pri oslavách životných jubileí, posedenia pri
vianočnom stromčeku, oslavy Dňa matiek, Medzinárodného dňa žien, stretnutia pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, Katarínske a fašiangové posedenia a vianočné a členské schôdze hradenie nákladov na stravu. Ďalej sa organizujú zájazdy členov klubov dôchodcov v rámci

Komentár

Slovenska a zahraničia, spojené s návštevou historických pamiatok - hradenie dopravy.
Vytvárané sú kultúrne programy v rámci podujatí priamo v kluboch dôchodcov alebo návštevy
výstav, historických pamiatok a rôznych kultúrnych podujatí (napr. divadelných predstavení). Je
potrebné zabezpečiť mzdy na polovičný úväzok 3 pracovníkom v Klube dôchodcov.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

12 posedení, 3 zájazdy, 2 kultúrne podujatia.
26 430 €

25 070,30 €
12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku aj príspevok mestskej časti pri
narodení dieťaťa
Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým
pobytom v mestskej časti Podunajské Biskupice vo výške 100 € na jedno dieťa. Pri narodení viac

Komentár

ako 2 detí sa poskytuje príspevok z tejto položky podľa zákona. Podmienky poskytnutia príspevku
sú schválené vždy na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku príslušným
uznesením.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

170 žiadateľov.
15 880 €

15 880 €

Podprogram

12.7 Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

Zámer

Poskytovanie jednorazových finančných príspevok pre rodiny s deťmi
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Jednorazové finančné príspevky sa poskytujú rodinám s deťmi, neúplným rodinám, ktoré sa ocitli
vo finančnej kríze z dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, z dôvodov dlhodobej choroby jedného
Komentár

z rodičov, príp. nízkeho príjmu rodičov. Pokiaľ dieťa pri úmrtí oboch rodičov zostáva samo v byte
do doriešenia jeho prípadného umiestnenia v zariadení alebo určenia jeho zákonného zástupcu,
miestny úrad poskytuje tomuto dieťaťu opakovanú dávku na zaplatenie služieb spojených s
bývaním v byte.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

Podaných 10 žiadostí.
2 550 €

2 546,97 €
12.8 Neziskové organizácie a občianske združenia
Poskytnutie finančným príspevkom neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a
nadáciám.
Poskytovanie finančných príspevok neziskovým organizáciám, ktorých členmi sú aj obyvatelia

Komentár

mestskej časti Podunajské Biskupice – fyzicky hendikepovaní, zmyslovo hendikepovaní,
bezdomovci v zariadení RESOTY, Odyseus, n. o., organizácii Slovenského červeného kríža a
pod.
Finančné prostriedky boli vyplatené 4 dotácie: Základná organizácia Slovenského zväzu

Monitoring

záhradníkov Bratislava - Podunajské Biskupice vo výške 200 €, Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku- Podunajské Biskupice vo výške 200 €, Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bratislava - Podunajské Biskupice vo výške 285,79 € a Resorty - Resocializačné

Plánovaný
rozpočet

komunity vo výške 200 €.
2 236 €

Reálne
čerpanie

2 235,79 €

Podprogram
12.9 Opatrovateľská služba v byte občana
Zámer

Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania
lekára

Komentár

Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej
žiadosti a odporúčanie lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú
pracovné úkony a poplatky za vykonané služby. Je poskytovaná v súlade s platnou legislatívou a
príslušným VZN mestskej časti.

Monitoring

Opatrovateľská služba bola poskytovaná v priemere 34 klientom, v rôznom časovom rozsahu.
Prácu vykonávalo 12 opatrovateľov. Administráciu opatrovateľskej služby a koordináciu
pracovníkov zabezpečuje koordinátorka.
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Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

2019 - 2023
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123 128 €

108 339,43 €

Podprogram

12.10 Stravovanie dôchodcov

Zámer

Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom

Komentár

Mestská časť Podunajské Biskupice poskytuje stravovanie v reštauračných zariadeniach a
školskej jedálni.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie

Stravovanie využilo 200 dôchodcov
8 000 €

6 750,70 €

Podprogram

12.11 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zámer

Poskytnutie finančných dávok pri živelných pohromách
Finančné prostriedky a všestranná pomoc poskytovaná občanom mestskej časti v náhlej núdzi

Komentár

pri prírodných a iných katastrofách. V rozpočte boli zahrnuté aj mzdy a odvody dvoch
pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram
Zámer

Nečerpalo
49 550,00 €

43 339,13 €
12.12 Pochovanie občana
Pochovávanie zosnulých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti Podunajské
Biskupice a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb

Komentár

Dôstojné pochovávanie zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti alebo zomreli v
nemocnici v Podunajských Biskupiciach a nemajú žiadnych príbuzných.

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne
čerpanie
Podprogram

Objednaných pohrebov 6, preplatený jeden
1 400 €

1 342,21 €
12.13 Ubytovňa na Priekopníckej ulici č. 17
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Ubytovňa je zariadenie, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov
Ide o prechodnú formu ubytovania, kedy ubytovaný nemá po skončení ubytovacej zmluvy nárok
na náhradný byt ani na náhradné ubytovanie. Cieľovou skupinou obyvateľov sú: rodiny s
maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania, osamelí rodičia s maloletými deťmi bez
zabezpečeného bývania, odchovanci detského domova po skončení ústavnej starostlivosti,

Komentár

osoby a rodiny odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov, osoby, ktorým sa poskytuje
náhradné bývanie alebo prístrešok pri vyprataní bytu Bytovým podnikom Podunajské Biskupice,
s. r. o.
Na základe žiadosti bolo ubytovaných 26 osôb

Monitoring

12.14 Prídavky na deti

Podprogram

Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia, a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov

Zámer

poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín,

Komentár

ošatenia a školských pomôcok
43 nákupov pre 16 deti

Monitoring
Plánovaný
rozpočet
Reálne

3 458 €

2 704,78 €

čerpanie

12.15 Príspevok na vkladné knižky pre deti v domovoch

Podprogram

Úspory na vkladné knižky v detských domovoch

Zámer

V rámci prenesenej kompetencie je potrebné prispieť deťom v detských domovoch mesačným
príspevkom podľa určenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 1. 4. 2018 je účinná
novela Zákona č. 5/2005/Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorým sa
oproti súčasnosti zásadným spôsobom mení spôsob tvorby úspor pre deti v detských

Komentár

domovoch. Je nahradená zavedením jednorazového príspevku, ktorý bude poskytovaný vo
výške 30 % životného minima (z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené deti) v
čase jeho osamostatnenia.

Monitoring
Plánovaný

370 €

rozpočet
Reálne
čerpanie

366,91 €
12.16 Posudkový lekár

Podprogram
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Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na
Zámer

sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej a terénnej
opatrovateľskej služby
V súvislosti so spracovaním Žiadostí o sociálnu službu je spracovávaný lekársky posudok, ktorý

Komentár

je spojený s finančnými nákladmi. Každá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
musí obsahovať lekársky posudok, pričom lekársky posudok týkajúci sa jednej osoby sa dá
použiť do viacerých žiadostí o sociálnu službu.
Podaných 103 žiadostí, v 1 prípade nastalo odstúpenie od žiadosti, v 1 prípade bolo ukončené z
dôvodu úmrtia, 38 žiadostí bolo na opatrovateľskú službu, z toho v 1 prípade nastalo odstúpenie

Monitoring

od žiadosti, v 2 prípadoch bolo ukončené z dôvodu úmrtia. Sociálne oddelenie vypracovalo 48
posudkov a 29 opatrovateľská služba. Vydané rozhodnutia podľa služby: zariadenie pre
seniorov - 56, zariadenie opatrovateľskej služby - 39, denný stacionár - 6, opatrovateľská služba
- 35.

Plánovaný
rozpočet
Reálne

1 180 €

1 078,00 €

čerpanie
Sumarizácia rozpočtu za rok 2017
Podprogram

Plánovaný rozpočet

Reálne čerpanie

12.1 Príspevok neprispôsobivým občanom

300,00 €

240,00 €

12.2 Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní

1 000,00 €

920,00 €

12.3 Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

1 120,00 €

1 120,00 €

12.4 Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

4 100,00 €

3 920,00 €

12.5 Kluby dôchodcov

26 430,00 €

25 070,30 €

12.6 Príspevok pri narodení dieťaťa

15 880,00 €

15 880,00 €

12.7 Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

2 550,00 €

2 546,97 €

12.8 Neziskové organizácie a občianske združenia

2 236,00 €

2 235,79 €

12.9 Opatrovateľská služba v byte občana

123 128,00 €

108 339,43 €

12.10 Stravovanie dôchodcov

8 000,00 €

6 750,70 €

12.11 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

49 550,00 €

43 339,13 €

12.12 Pochovanie občana

1 400,00 €

1 342,21 €

12.14 Prídavky na deti

3 458,00 €

2 704,78 €

12.15 Príspevok na vkladné knižky pre deti v domovoch

370,00 €

366,91 €

12.16 Posudkový lekár

1 180,00 €

1 078,00 €
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240 702,00 €

215 854,22 €

2.4 ŠKOLSTVO
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie žiakov a detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava –
Podunajské Biskupice poskytuje:
• Základná škola Bieloruská č. 1, 821 06 Bratislava
• Základná škola Biskupická 21, 821 06 Bratislava
• Základná škola Podzáhradná 51, 821 07, Bratislava
• Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7,
821 06 Bratislava
• Materská škola Estónska 3, 821 06 Bratislava (s elokovanými pracoviskami na Estónskej 7 a Podzáhradnej 1

• Materská škola Linzbothova 18, 821 06 Bratislava (s elokovanými pracoviskami na Latorickej
• 2 a Dudvážskej 4)
2015

2016

2017

Počet detí, ktorým bola poskytnutá dotácia zo ZŠ

86

57

49

Počet detí, ktorým bola poskytnutá dotácia z MŠ

19

3

8

Spolu

105

60

57

Výdavky na deti, ktorým bola poskytnutá dotácia na stravu

2015

2016

2017

1 297 EUR

868 EUR

691 EUR

182,60 EUR

132,80 EUR

Výdavky na deti, ktorým bola poskytnutá dotácia na školské
pomôcky
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1 479,60

1 000,80

807,20

Spolu
EUR

EUR

EUR

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na
zabezpečenie predprimárneho a základného vzdelania. Dôležité je zamerať sa aj na žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí vyžadujú samostatnú pozornosť a taktiež na žiakov s telesným postihnutím a ich
začlenenie do bežného vyučovacieho procesu. Kapacita materských škôl je nedostatočná a v minulom roku bolo
približne 170 čakateľov. Situácia sa zásahom samosprávy vylepšila.

Prioritne sú prijímané deti z Podunajských

Biskupíc.

2.5 ZDRAVOTNÍCTVO
V mestskej časti sa nachádza Špeciálna geriatrická nemocnica, ktorá sa nachádza na ulici Krajinská 91 a je
najväčšou nemocnicou v Podunajských Biskupiciach. Nemocnicu využívajú obyvatelia mestskej časti ale aj obyvatelia
celej Bratislavy, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť. Nemocnica má nasledovné oddelenia:
• Doliečovacie oddelenie
• Klinika geriatrie LF SZU a UNB
• I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
• Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
• Oddelenie dlhodobo chorých
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať
predovšetkým na deti a seniorov. Ďalšími zdravotníckymi zariadeniami na území mestskej častí sú:
Zdravotné stredisko na Lotyšskej ul. V predmetnom zdravotnom stredisku sa nachádzajú:
• dve ambulancie všeobecných lekárov,
• dve ambulancie detských lekárov,
• tri zubné ambulancie, zubný röntgen,
• masérske služby,
• lekáreň.
Zdravotné stredisko na Učiteľskej ul. V predmetnom zdravotnom stredisku sa nachádzajú:
• tri ambulancie všeobecných lekárov,
• dve ambulancie detských lekárov,
• dve zubné ambulancie,
• gynekologická ambulancia,
• logopedická ambulancia
• lekáreň.
Zariadenie je vybavené bezbariérovým prístupom pre a taktiež má zabezpečené parkovanie.
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2.6 PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY OBYVATEĽOV
V rámci dotazníkového prieskumu, ktorý bol realizovaný online aj klasickou „papierovou“ formou sa vyjadrilo 87
respondentov. Žien sa vyjadrilo 79 % a mužov 21 %.
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Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Podunajské
Biskupice má za cieľ riešiť otázky rozvoja sociálnej oblasti. Jednou z cieľových skupín tohto dokumentu sú seniori. V
rámci biologického starnutia sa do kategórie senior zaraďujú osoby od 61 rokov a viac. Do dotazníkového prieskumu
sa zapojilo až 62 % seniorov zo všetkých respondentov, čo je adekvátna vzorka na poznanie potrieb tejto cieľovej
skupiny.
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Najväčší počet zapojených respondentov (až 66 %) uviedlo, že v mestskej časti žije 30 a viac rokov. Je veľký
predpoklad, že tieto osoby poznajú pomery v meste, jeho vnútorné fungovanie ako aj sociálne služby poskytované
mestom (ak ich využívajú, resp. sa o ne zaujímajú).
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Najviac zapojených obyvateľov hodnotilo životnú úroveň svojej domácnosti v rámci mestskej časti Podunajské
Biskupice ako strednú.
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V prípade získania informácií ohľadom sociálnych služieb by najviac zapojených obyvateľov využilo možnosť
získania informácií priamo na mestskom úrade, resp. úrade mestskej časti Podunajské Biskupice. Druhou najviac
zodpovedanou možnosťou je získanie informácií prostredníctvom internetu.
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(Terminológia služieb v sociálnom zákone môže byť pre laikov zavádzajúca, napr. rehabilitačné stredisko v rámci soc.
zákona znamená poskytovanie sociálnej služby pre sluchovo a zrakovo postihnutých a nie rehabilitáciu, ako
doliečovaciu procedúru; Prepravnú službu poskytuje aj ÚPSVaR formou preplácania poukážok - nami poskytovaná
služba sa hradí v zmysle platného VZN – od platnosti zákona (2008) MČ neeviduje žiadnu žiadosť; Denný stacionár
je novozriadený v MČ BA – Vrakuňa na Čiernovodskej ulici 25, Bratislava a sú tam umiestnení aj klienti z MČ
Podunajské Biskupice.)
Dňa 16. 05. 2018 sa v KD (denné centrum) na Latorickej ul. č. 4 konalo verejné stretnutie občanov k téme KPSS, kde
sa vyjadrili k potrebe nových sociálnych služieb do budúcna :
- Kombinované zariadenie pre seniorov so zariadením opatrovateľskej služby prevádzkované verejným
poskytovateľom
- Jasle – prevádzkované verejným poskytovateľom
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V rámci zisťovania, o ktoré sociálne služby by mali obyvatelia mestskej časti záujem, sa zapojení obyvatelia
vyjadrili, že mestská časť by mala zamerať svoju pozornosť na rozvoj služieb pre seniorov, opatrovateľskú službu,
školy, škôlky a taktiež na poskytovanie poradenstva ( základné a špecializované).
(Základné poradenstvo poskytuje sociálne oddelenie miestneho úradu pri návšteve občanov v rámci riešenia
prípadu – individuálne. Špecializované poradenstvo poskytujú odborní lekári – psychológ, psychiater, neurológ,
sociológ a pod.)

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
20. MÁJA 2018

OBCE-EPRO.SK

60

ANALYTICKÁ ČASŤ

2019 - 2023

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Najviac zapojených obyvateľov (až 45 %) uviedlo, že im chýba sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí
(domáca opatrovateľská služba). Druhou najviac chýbajúcou službou pre obyvateľov je domov sociálnych služieb a
obyvatelia označili ako chýbajúcu službu aj denný stacionár.

2.6.0.1 PRIESKUM V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V rámci tvorby Komunitného plánu bol vykonaný prieskum v zariadeniach sociálnych služieb.
Do prieskumu formou dotazníkov boli zapojené aj 2 súkromné zariadenia, GERIUM a PRIMULA. Hlavnou otázkou
prieskumu bolo, ako by sa mala zlepšiť situácia v oblasti sociálnych služieb na území mestskej časti Podunajské
Biskupice, v ktorom sa vedenie zariadenia vyjadrilo, že prioritou by malo byť posilnenie pobytovej sociálnej služby a
ako problém bol označený fakt, že chýba zariadenie opatrovateľskej služby. Zariadenie PRIBULA na tieto otázky
neodpovedalo.

2.7 ZHRNUTIE ANALYTICKEJ ČASTI
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice je územne najväčšou mestskou časťou s počtom 22 092
obyvateľov (údaj k 31. 12. 2017). Počet obyvateľov v posledných 10 rokov zaznamenáva stabilný vývoj, avšak výrazne
klesá počet obyvateľov v produktívnom veku (ekonomicky aktívneho obyvateľstva) a rastie počet obyvateľov v
poproduktívnom veku (seniorov).
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Z pohľadu zdravotníctva je mestská časť veľmi dobre vybavená. Nachádza sa tu Špecializovaná geriatrická
nemocnica a 2 zdravotné strediská. Obyvatelia navštevujú odborných lekárov aj v zdravotných strediskách v lokalite
MČ Vrakuňa, a to v zdravotnom stredisku na Bebravskej a Rajeckej ulici.
V oblasti školstva je problém s nedostatočnou kapacitou materských škôl, keď v roku 2017 bolo cca 170 čakateľov.
Sociálne služby v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice zabezpečuje mestská časť, Magistrát hl. mesta
SR Bratislavy a neverejní poskytovatelia.
Pod správu mestskej časti spadajú denné centrá (kluby dôchodcov) a 1 ubytovňa. Na rozdiel od iných mestských
časti nemajú Podunajské Biskupice rozpočet na rozšírenie iných druhov sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby) a musia sa spoliehať na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a neverejných
poskytovateľov.
V lokalite mestskej časti sú pre seniorov zriadené 2 zariadenia: zariadenie pre seniorov GERIUM a stredisko
sociálnych služieb PRIMULA. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy tu prevádzkuje veľmi dobre vybavený detský domov.
Problémom je, že keď si deti zvyknú na luxus a komfort prostredia, majú problém so začlenením sa do normálneho
života. Taktiež majú problém zabezpečiť si bývanie.
Možno konštatovať, že v súčasnej dobe sociálne oddelenie mestskej časti má k dispozícii na riešenie sociálne
odkázaných obyvateľov primerané možnosti, pri vynaložení väčšieho úsilia, nakoľko musí komunikovať s inými
verejnými a neverejnými prevádzkovateľmi a domáhať sa riešenia v prospech klientov.

2.8 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základným analytickým nástrojom, ktorý slúži na zhodnotenie súčasného stavu riešeného
územia.
Výsledná SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

» Špeciálna geriatrická nemocnica (mimo
kompetencie mestskej časti)

» Ubytovňa pre matky s deťmi (ako jediná v

8

» Nedostatok miest v MŠ

8

9

» Nedostatok opatrovateliek a malý záujem

8

rámci Bratislavy)

» Vybavenosť detského domova (mimo

o toto povolanie, nízke mzdy

» Výrazný pokles produktívnej zložky

7

kompetencie mestskej časti)

8

obyvateľov

» Absencia detských jaslí v prevádzke
verejného poskytovateľa

7

i
Príležitosti

Ohrozenia

» Rekonštrukcia nemocnice a vytvorenie
sociálnych lôžok (mimo kompetencie

8

kompetencie mestskej časti), zriaďovateľom má
byť BSK

7

vlastného zariadenia soc. služieb

mestskej časti)

» Vytvorenie špecializovaných zariadení (mimo

» Nedostatok financií na prevádzkovanie

7

» Začlenenie detí z detského domova do
normálneho života

8
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» Väčší dopyt ako ponuka sociálnych služieb

7

2.8.1 TYP VÝSLEDNEJ STRATÉGIE
Na základe hodnôt z tejto tabuľky bolo možné určiť typ výslednej stratégie. Zatiaľ čo rozdiel silných a slabých
stránok vyšiel 24 - 31 = -7, rozdiel príležitostí a ohrození bol 15 - 22 = -7, čo spoločne udáva defenzívny typ
stratégie.
Ide o typ stratégie, ktorý je zvolený pri prevahe silných stránok a ohrození. Defenzívna stratégia je
charakteristická pre dobre zabezpečené riešené územie, ktoré sa však nachádza v nepriaznivom prostredí.
Defenzívna stratégia chráni získanú pozíciu riešeného územia.
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STRATEGICKÁ ČASŤ
Strategická časť obsahuje rozvojovú stratégiu sociálnej oblasti,
ktorá je jednou z hlavných častí komunitného plánu. Na samotnom vrchu
rozvojovej stratégie sa nachádza vízia - uvádza želaný stav, ktorý sa bude
mestská časť Podunajské Biskupice snažiť dlhodobo dosahovať. Na víziu
nadväzujú jednotlivé ciele, priority, opatrenia a aktivity.
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3.1 STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNEJ OBLASTI
Aktuálna ponuka a kapacity sociálnych služieb

vyhovujú potrebám obyvateľov, preto bola rozvojová stratégia

zameraná na udržanie aktuálneho stavu. Navrhuje sa zachovať súčasnú ponuku, ktorá je bližšie špecifikovaná v
nasledujúcich častiach dokumentu. Komunitný plán je ale "živý" dokument, ktorý je pravidelne sledovaný a
vyhodnocovaný, preto v prípade potreby bude doplnená nová sociálna služba alebo rozšírené aktuálne kapacity.
Plánované aktivity sú orientované na 2 hlavné skupiny obyvateľov: seniorov a matky s deťmi. V rámci služieb pre
seniorov je potrebné zabezpečiť vhodné finančné podmienky pre opatrovateľky, ktorých počet postupne klesá. Je to
spôsobené zlým finančným ohodnotením a náročnosťou tohto povolania. Druhou aktivitou je prevádzkovanie klubov
dôchodcov a v prípade potreby rozšírenie o ďalší.
Pre matky s deťmi zabezpečuje mestská časť Podunajské Biskupice ako jediná v rámci Bratislavy ubytovacie
zariadenie. Okrem jeho prevádzky sa poskytujú aj nájmy v malometrážnych bytoch s nájmom na dobu určitú.

3.2 VÍZIA

„Mestská časť Podunajské Biskupice mysliaca
a starajúca sa o potreby tých obyvateľov, ktorí
sú odkázaní na pomoc iných“
3.3 HIERARCHICKÁ ŠTRUKTÚRA
Projektový zámer

Monitorovanie

Mapa aktivít

1. POSKYTOVANIE KVALITNÝCH SOC. SLUŽIEB
SENIOROM
1.1 Starostlivosť o seniorov
1.1.1 Terénna opatrovateľská služba
1.1.1.1 Vytvorenie vhodných finančných podmienok pre opatrovateľky a zamestnanie
primeraného počtu

1.1.2 Kluby dôchodcov (Denné centrá)
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1.1.2.1 Udržovanie prevádzky aktuálnych klubov dôchodcov s možnosťou ich rozšírenia o
ďalší

2. STAROSTLIVOSŤ O OSTATNÉ ZNEVÝHODNENÉ
SKUPINY OBYVATEĽOV PODUNAJSKÝCH BISKUPÍC
2.1 Matky s deťmi
2.1.1 Priestory na ubytovanie
2.1.1.1 Prevádzkovanie zariadenia určeného na ubytovanie matiek s maloletými deťmi
2.1.1.2 Prideľovanie malometrážnych bytov

3.4 OPIS AKTIVÍT/PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 1
Názov projektu

Vytvorenie vhodných finančných podmienok pre opatrovateľky a
zamestnanie primeraného počtu

Garant

Mestská časť Podunajské Biskupice

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Alžbeta Ožvaldová - starostka mestskej časti
Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Partneri garanta
Opatrovateľky
Realizátor

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Začatie a ukončenie projektu

2019 až 2023

Stav projektu pred realizáciou

V súčasnosti sú opatrovateľky zle finančne ohodnotené a je ich
nedostatok (dopyt prevyšuje ponuku)

Cieľ projektu

Vytvorenie atraktívnych finančných podmienok a zabezpečenie
primeraného počtu opatrovateľov

Výstupy

Počet opatrovateľov za kalendárny rok

Používatelia

Seniori a obyvatelia mestskej časti odkázaní na pomoc iných

Indikátory monitoringu

Počet opatrovateľov za kalendárny rok

Predpokladané finančné náklady

Cca 800 € mesačne na 1 opatrovaného pri permanentnej
starostlivosti

Zdroje financovania

Rozpočet mestskej časti

Zmluvné podmienky

Budú dohodnuté medzi mestskou časťou a opatrovateľom

Riziká

Pretrvávajúci nezáujem o toto povolanie

Poznámky

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
20. MÁJA 2018

OBCE-EPRO.SK

66

STRATEGICKÁ ČASŤ

2019 - 2023

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 2
Názov projektu

Udržovanie prevádzky aktuálnych klubov dôchodcov s
možnosťou ich rozšírenia o ďalší

Garant

Mestská časť Podunajské Biskupice

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Alžbeta Ožvaldová - starostka mestskej časti
Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Partneri garanta
Vedenie klubov dôchodcov
Realizátor

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice

Začatie a ukončenie projektu

2019 až 2023
Mestská časť prevádzkuje v súčasnosti 3 kluby dôchodcov, ktoré

Stav projektu pred realizáciou

Cieľ projektu

sú medzi seniormi veľmi obľúbené
Udržanie súčasnej kvality, využívanosti a v prípade potreby
rozšírenie o nový klub dôchodcov

Výstupy

Počet seniorov pravidelne využívajúcich tieto zariadenia

Používatelia

Seniori (dôchodcovia)

Indikátory monitoringu

Počet seniorov pravidelne využívajúcich tieto zariadenia

Predpokladané finančné náklady
Zdroje financovania

Ročné náklady na prevádzku zariadenia má k dispozícii úrad
mestskej časti
Rozpočet mestskej časti

Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 3
Názov projektu

Prevádzkovanie zariadenia určeného na ubytovanie matiek s
maloletými deťmi

Garant

Mestská časť Podunajské Biskupice

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Alžbeta Ožvaldová - starostka mestskej časti

Partneri garanta

Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Realizátor

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 2019 až

Začatie a ukončenie projektu

2023
Ide o jedinečné zariadenie v rámci celej Bratislavy, ktoré

Stav projektu pred realizáciou

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
20. MÁJA 2018

poskytuje ubytovanie a zázemie pre matky s maloletými deťmi

OBCE-EPRO.SK

67

STRATEGICKÁ ČASŤ

Cieľ projektu

2019 - 2023

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Udržanie kvality a v prípade potreby rozšírenie kapacít tohto
zariadenia

Výstupy

Počet obyvateľov využívajúcich toto zariadenie

Používatelia

Matky s deťmi

Indikátory monitoringu

Počet obyvateľov využívajúcich toto zariadenie

Predpokladané finančné náklady

Finančné náklady na prevádzku objektu má k dispozícii mestská
časť Podunajské Biskupice

Zdroje financovania

Rozpočet mestskej časti

Zmluvné podmienky
Riziká

Zvýšenie finančných nákladov na prevádzku

Poznámky

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTOVOM ZÁMERE Č. 4
Názov projektu

Prideľovanie malometrážnych bytov

Garant

Mestská časť Podunajské Biskupice

Kontaktná osoba garanta

PhDr. Alžbeta Ožvaldová - starostka mestskej časti

Partneri garanta

Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Realizátor

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 2019 až

Začatie a ukončenie projektu

2023

Stav projektu pred realizáciou

Mestská časť má k dispozícii nájomné byty, ktoré poskytuje
matkám s maloletými deťmi

Cieľ projektu

Umožniť bývanie v malometrážnych bytov pre matky s deťmi

Výstupy

Počet obyvateľov využívajúcich poskytnuté byty

Používatelia

Matky s deťmi

Indikátory monitoringu

Počet obyvateľov využívajúcich poskytnuté byty

Predpokladané finančné náklady

Len z prostriedkov žiadateľa pri nájme bytu

Zdroje financovania
Zmluvné podmienky
Riziká
Poznámky
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REALIZAČNÁ ČASŤ
Realizačná časť obsahuje informácie o personálnom
zabezpečení sociálnych služieb - zodpovedných zo strany
mestskej časti Podunajské Biskupice a spracovateľského tímu. Zároveň je tu
uvedená informácia, v akom časovom horizonte by mal byť tento dokument
vyhodnocovaný a aktualizovaný.
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4.1 MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie projektových zámerov (aktivít), ktoré boli
zadefinované v rámci rozvojovej stratégie komunitného plánu. Pomáha zistiť, či sa dodržuje stanovený plán a odhaľuje
príp. chyby a riziká, ktoré môžu nastať pri jeho realizácii. Ak sa odhalia počas tohto procesu, nemusia v konečnom
dôsledku predstavovať žiadny problém.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice má zriadených viacero komisií, ktoré sa venujú rôznym oblastiam.
Komunitné plánovanie spadá do kompetencií Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva a Oddelenia sociálnych vecí,
zdravotníctva a bytovej politiky.

Užitočnými údajmi a informáciami prispela hlavne PhDr. Iveta Fratričová a za

spracovanie údajov, realizáciu terénneho prieskumu a vyhodnotenie dotazníkov bol zodpovedný externý spracovateľ
PROROZVOJ, s. r. o.. Ten je zároveň aj výhradným prevádzkovateľom webového portálu E-PRO, v ktorom bol tento
dokument spracovaný.
Prvé hodnotenie komunitného plánu začína po jeho dokončení a zverejnení na stránke mestskej časti a miestnom
úrade, kedy má verejnosť 15 dňovú lehotu na jeho pripomienkovanie.
Následne je vhodné vyhodnocovať aktuálny stav poskytovaných soc. služieb minimálne raz ročne. Prvýkrát po
schválení dokumentu sa odporúča v priebehu roku 2019. V rámci monitorovania a hodnotenia súčasného stavu je
potrebné sledovať najmä aktuálnu využívanosť jednotlivých poskytovaných služieb, aby mohli byť podľa potreby
upravené kapacity, príp. rozšírená sieť aktuálne poskytovaných sociálnych služieb.
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5.1 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV
Po spracovaní a schválení by Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) určite nemal zostať len papierovým
dokumentom, ktorý bude "zapadať prachom" na miestnom úrade.
Spracovanie a schválenie je len prvou etapou, po ktorej začína proces plnenia jednotlivých aktivít. Počas obdobia
platnosti dokumentu je dôležité sledovať a vyhodnocovať realizačné procesy, zapracovávať do dokumentu KPSS
vývojové zmeny (legislatívne, ekonomické, demografické a iné) v komunite, regióne i celej spoločnosti.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice má dokument spracovaný vo webovom portáli E-PRO, ktorý je
unikátnym systémom na strategické dokumenty, medzi ktoré KPSS určite patrí.
Vedenie mestskej časti tým dáva jasne najavo, že jej na komunitnom pláne záleží a pristupuje k jeho ďalšiemu
využitiu zodpovedne. Vďaka portálu E-PRO bude mať vedenie mestskej časti (po dohode s koordinátorkou p.
Fratričovou) k dokumentu prístup aj v inej ako klasickej pdf podobe. Po prihlásení do portálu budú môcť vybrané osoby
sledovať a priamo aktualizovať tie údaje, ktoré si to budú vyžadovať a E-PRO im pri tom ušetrí množstvo času, ktoré by
inak strávili nutnými manuálnymi procesmi (napr. tvorbou monitorovacích a hodnotiacich správ, ktoré E-PRO umožňuje
vytvoriť jediným klikom)
KPSS mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice bude zverejnený aj medzi publikovanými dokumentmi na
stránke www.obce-epro.sk.

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
20. MÁJA 2018

OBCE-EPRO.SK

72

