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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 
„Špecializované zariadenie“, 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 57.914,66 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 „Špecializované zariadenie“ 
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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.  
 
Žiadateľ má zámer zvýšenie kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie 
verejných sociálnych služieb, zároveň realizovať aktivity umožňujúce ľahší prístup 
k efektívnym a kvalitnejším službám prostredníctvom zriadenia a výstavby nových 
komunitných objektov zariadení sociálnych služieb na riešenie  nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu 
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 
 
Nízkokapacitné pobytové služby sú nedostatočne rozvinuté a ich fyzická a finančná 
dostupnosť je v rámci celej SR nepostačujúca, vrátane mestských častí v BA. 
V dôsledku týchto skutočností sú nedostatočne vytvorené podmienky pre zotrvanie 
občanov v prirodzenom ( domácom, alebo komunitnom) prostredí.  
Zámerom Mestskej časti Vajnory je napĺňanie komunitného plánu obce tak, aby išlo 
o koncepčné a dlhodobé riešenia problémov so sociálnou starostlivosťou v obci 
a tiež, aby sa vytvorili podmienky na predchádzanie vzniku súčasných problémov. 
Výstavba novej budovy, v ktorej bude poskytovaná sociálna služba, vyrieši jednak 
priestorové obmedzenia a tiež nevyhovujúci technický stav súčasnej budovy.  
Dôležitou časťou zámeru Mestskej časti Vajnory je začlenenie klientov 
špecializovaného zariadenia do komunitného života obce. Nemožno opomenúť, že 
majoritná časť klientov (aj v súčasnosti existujúceho špecializovaného zariadenia) 
má osobné väzby na Vajnory. Ide o rodičov a/alebo blízkych príbuzných obyvateľov 
Vajnôr a samozrejme, samotní klienti sú väčšinou obyvatelia Vajnôr.  Mestská časť 
Vajnory výstavbou nového objektu splní nielen súčasné trendy v sociálnej 
starostlivosti ale tiež vytvorí podmienky, na využívanie bežne dostupných verejných 
služieb komunite. Umiestnenie objektu  v rámci zastavaného územia obce 
zodpovedá požiadavke vytvárania podmienok na dostupnosť iných služieb verejného 
charakteru v komunite.  
Medzi očakávané prínosy projektu po jeho realizácii nepochybne patrí vytvorenie 
novej kapacity poskytovanej sociálnej služby pre občanov Vajnôr a blízkeho okolia. 
Prínosom projektu je aj to, že okrem vybudovania pobytovej formy sociálnej služby 
v objekte pre špecializované zariadenie s celoročnou pobytovou službou, chceme 
pre klientov zariadenia zabezpečiť tiež pestrý program pre trávenie voľného času 
s ohľadom na osobnostný rozvoj a sociálnu rehabilitáciu. Odborní pracovníci 
poskytnú klientom zariadení špeciálne terapie, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality 
života. Aktivity zariadenia  budú integrované do spoločenského a kultúrneho diania 
obce. Samospráva má pri organizácii rôznych podujatí vždy na zreteli zapojenie 
klientov do týchto akcií. Ide o pravidelné návštevy a kontakt s miestnou materskou 
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školou. Častý kontakt klientov špecializovaného zariadenia s deťmi vytvára pozitívnu 
energiu a prispieva k tvorbe sociálne zdravej atmosféry. Nadviažeme na bázu 
pravidelných návštev detí z materskej školy, či už prezentáciou detskej tvorby pre 
klientov špecializovaného zariadenia  alebo nácvikom spoločného predstavenia pri 
príležitosti osláv v obci.  
Hlavná aktivita č. 1 Výstavba objektu pre špecializované zariadenie priamo prispieva 
k dosiahnutiu merateľného ukazovateľa kapacita podporených zariadení sociálnych 
služieb v hodnote 12 miest v sociálnych službách a v rámci samostatne 
vykonávaných odborných činnostiach. Z pohľadu ukazovateľa Počet zariadení 
sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore, hlavná 
aktivita prispieva k naplneniu cieľovej hodnoty v počte 1 čo zároveň zodpovedá 
hodnote ukazovateľa počet nových verejných budov = 1. 
Hlavná aktivita č. 2  Obstaranie tovaru – vybavenia pre špecializované zariadenie 
priamo prispieva k dosiahnutiu merateľného ukazovateľa kapacita podporených 
zariadení sociálnych služieb v hodnote 12 miest v sociálnych službách a v rámci 
samostatne vykonávaných odborných činnostiach. Z pohľadu ukazovateľa Počet 
zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore, 
hlavná aktivita prispieva k naplneniu cieľovej hodnoty v počte 1 čo zároveň 
zodpovedá hodnote ukazovateľa počet nových verejných budov = 1. 
Hlavná aktivita č. 2 je nevyhnutnou súčasťou a priamo nadväzuje na hlavnú aktivitu 
č.1 tak, aby umožnila plnú prevádzkyschopnosť a funkčnosť nového 
špecializovaného zariadenia.  
 
Hlavná aktivita č. 3 Obstaranie motorového vozidla priamo prispieva k podpore 
a prevádzky nového zariadenia v prípade nutnosti prevozu klientov špecializovaného 
zariadenia na prípadne vyšetrenia. 
 
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 2016 – 2024  
 
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 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  
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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 11: 

Návrh na schválenie predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Špecializované 

zariadenie pre seniorov“ 

Uznesenie k bodu 11: 

Prítomní členovia komisie finančnej a správy majetku, odporúčajú miestnemu 

zastupiteľstvu prerokovať a schváliť návrh predloženia  ŽoNFP za účelom realizácie 

projektu „Špecializované zariadenie pre seniorov“ 

 

 

Hlasovanie:  za:6   proti:   zdržal sa:  

 

        

 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 10.12.2021 

 

 

 

Prevzal:    

 


