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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 
 

A .  s c h v a ľ u j e  
 
 
A.1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ŽoNFP) v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC211-2021-78 za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre 
seniorov“, ktorého ciele sú v súlade so schválenými strategickými dokumentami 
vyššieho územného celku,  v súlade s platným územným plánom a platným 
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava 
– Vajnory; 

 
A.2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
  
A.3. zabezpečenie finančných prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného 
nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
vo výške 55.227,52 Eur; 

 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

UZNESENIE  MIESTNEJ  RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  
 

 
 

odporúča 
 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať „Návrh  na schválenie predloženia  ŽoNFP 
za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre seniorov“. 
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3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Žiadateľ je Mestská časť Vajnory. V súčasnosti je na území mestskej časti 
prevádzkované špecializované zariadenie a to poskytovateľom sociálnej služby 
občianske združenie, registrované pod číslom: VVS/1-900/90-38860 s názvom 
Prosenior so sídlom Malokarpatská 22A, 900 21 Svätý Jur. Špecializované 
zariadenie „Seniordom Vajnory“ s celoročným pobytom pre klientov V. a VI. stupňa 
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  je umiestnené v pokojnom prostredí 
mestskej časti Bratislava – Vajnory. Sociálna služba Zariadenie pre seniorov nie je v 
súčasnosti na území mestskej časti poskytovaná, vzhľadom na neexistujúcu voľnú 
kapacitu budovy „Seniordom Vajnory“.  Kapacitu existujúcej budovy v celom rozsahu 
využíva špecializované zariadenie. Záujemcovia o poskytovanie sociálnej služby pre 
seniorov, obyvatelia Vajnôr, musia o túto službu žiadať u poskytovateľov mimo 
územia Mestskej časti Vajnory.   
 
Demografické zmeny, ku ktorým dochádza za posledné roky majú vplyv 
predovšetkým na zloženie populácie. Spoločnosť starne v dôsledku zvyšovania 
priemernej dĺžky života. Demografický vývoj začína výrazne vykresľovať nepriaznivý 
vývoj v pomere aktívnych ľudí k neaktívnym. Problém nárastu staršej, už 
neproduktívnej generácie sa dotýka každého z nás. 
 
Projekt - zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom, s maximálnym počtom 12 
klientov, predstavuje vybudovanie zariadenia pre seniorov, čím umožní prístup k 
dostupným, efektívnym a kvalitnejším verejným komunitným službám, čo zároveň 
prispeje aj k tvorbe nových pracovných miest v rámci miestnej komunity.   
 
Projekt je v súlade s príslušným špecifickým cieľom nakoľko podporuje prechod 
poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú s opatreniami 
na zlepšovanie kvality služieb a opatrení riešenia priestorových podmienok, v ktorých 
sa bude poskytovať a zabezpečovať príslušná sociálna starostlivosť.  
 
Hlavným zámerom projektu je realizovať investíciu a  vybudovať nové zariadenie 
sociálnych služieb „zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom“. Pôjde o 
bezbariérový objekt s cieľom začleniť prijímateľov pobytových foriem sociálnych 
služieb do života komunity a iniciovať ich osobnostný rozvoj. 
Projekt sa bude týkať dospelých, kde sa vytvoria vhodné priestorové podmienky pre 
poskytovanie sociálnych služieb formou spomínanej investície do vybudovania 
nového objektu, ktorý bude v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze v 
prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej 
rodine, teda plne integrovaný v komunite, vylučujúci segregáciu a izoláciu, 
umožňujúci plnohodnotný nezávislý život v prirodzenom sociálnom prostredí. 
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom bude predstavovať zariadenie 
komunitnej starostlivosti s nízkou kapacitou.  
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Je známy fakt, že starší ľudia sú veľmi silne viazaní na miesto svojho bydliska a jeho 
blízke okolie. Aj viaceré geriatrické a sociologické výskumy potvrdzujú zvýšený 
výskyt geriatrického adaptačného syndrómu práve u starších ľudí, ktorí prišli do 
domova dôchodcov či penziónu z väčšej diaľky či iného regiónu. Výskyt tohto 
syndrómu výrazne zhoršuje ich zdravotný stav a nezriedka vedie až k skorému 
úmrtiu. Aj z tohto hľadiska je vhodné vytvárať fungovanie poskytovania sociálnych 
služieb na komunitnej úrovni, prispôsobiť čo najviac rodinným podmienkam, ako 
môže byť napríklad svoje vlastné súkromie v rámci bytovej jednotky... 
 
Projekt je v súlade: 
 
A.) so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej 
starostlivosti v SR.  
 
B.) s Národným akčným plánom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015  
 
C.) so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení,  
 

projekt 
Hlavné zásady výberu operácii pre 

špecifický cieľ 2.1.1 
zariadenie pre seniorov bude mať 
kapacitu do 12 miest 

podporené objekty v sociálnych službách 
spojené s bývaním môžu mať maximálne 
kapacitu 6 miest v 1 bytovej jednotke a 
maximálne 2 bytové jednotky v 1 objekte  

objekt bude v bežnej zástavbe obce 
Vajnory 

podporený objekt musí byť včlenený do 
bežnej zástavby obce a primerane vzdialený 
od iného objektu, v ktorom sa poskytuje 
sociálna služba  

Áno, výsledky projektu budú 
potvrdené schválením zo strany 
hygieny, kolaudačným rozhodnutím 
a zápisom zariadenia do registra 
poskytovateľov sociálnych služieb 

projekt a nové komunitné služby musia 
spĺňať podmienky kvality poskytovanej 
sociálnej služby určenej v zákone č. 
448/2008 Z. z. o sociálnych službách  

 
Žiadateľ pri výbere vhodnej lokality pre umiestnenie objektu sociálnej služby  
vychádzal zo základných informácii týkajúc sa časti Bratislava – Vajnory uvedených 
v Programe hospodárskeho sociálneho rozvoja mestskej časti BRATISLAVA – 
VAJNORY. 
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Výpis 
zo z á p i s n i c e  č.  3/2021 

zo  zasadnutia Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva  
pri MZ MČ Bratislava –Vajnory konanej   

 per rollam 
 
 
K bodu 1: 
 

1. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu 
„Špecializované zariadenie pre seniorov“ a  „Zariadenie pre seniorov“ 

 
Hlasovanie:  Za: 8                                            Zdržal sa: 1                     Proti: 0 
 
 
 
 
 
Za správnosť zodpovedá:  JUDr. Michaela Královičová 
V Bratislave dňa 13.12.2021 
 



Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 8/2021 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 
 

konanej dňa 09. decembra 2021  

 

 

 

 

 

K bodu 10: 

Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie pre 

seniorov“ 

Uznesenie k bodu 10: 

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku, odporúčajú miestnemu 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie 

projektu „Zariadenie pre seniorov“ 

 

 

Hlasovanie:  za:6   proti:   zdržal sa:  
 

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 10.12.2021 

 

 

 

Prevzal:    

 


