Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Vajnory
č. 6/2015
zo dňa 14. októbra 2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava- Vajnory
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Vajnory podľa §15 ods. 2 písm. a) zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, podľa článku 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe zákona 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 a v súlade s rozhodnutím č. 7/2009
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonávať posudkovú činnosť sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na poskytovanie opatrovateľskej služby - na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Všeobecne
záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť Mestskej časti Bratislava-Vajnory (ďalej len „mestská
časť“) vo veciach: rozhodovania o odkázanosti na opatrovateľskú službu, poskytovania
opatrovateľskej služby a spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej
služby.
§2
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom
v mestskej časti, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách1
(2) Opatrovateľskou službou sú poskytované jednotlivé úkony podľa osobitného zákona.2

1 príloha č.4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
2 príloha č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

(3) Rozsah jednotlivých úkonov sa určí individuálne na základe lekárskej a sociálnej
posudkovej činnosti a to v hodinách.
(4) Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci
stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy.
(5) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej:
a) sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie3
c) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
d) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto
nákazou.
(6) Ustanovenie ods. 5 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom
zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisu, sa opatrovateľská služba poskytuje v rozsahu najviac 8 hodín
mesačne.
§3
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
(1) Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorej vzor je prílohou č.1 tohto nariadenia.
(2) Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa § 3 ods.1/ sa podáva na
Miestnom úrade MČ Bratislava – Vajnory (ďalej len „miestny úrad“).
(3) Pokiaľ fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo dať písomný súhlas na poskytnutie sociálnej
služby, môže v jej mene podať žiadosť blízka osoba – manžel/ka, deti, rodičia.
(4) Opatrovateľskú službu možno poskytovať až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu.
(5) Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o
odkázanosti na sociálnu službu, na vypracovanie ktorého sa primerane použijú ustanovenia
osobitého zákona4.
(6) Mestská časť, na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o
odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo s nepriaznivým
zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť
a pri základných sociálnych aktivitách,
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
3 zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4 § 48 až 51 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

(7) Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mestská časť použiť ako podklad
na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie
stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti
na sociálnu službu vydaný inou obcou.
(8) Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní5.
(9) Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje referát
sociálnych vecí a zdravotníctva miestneho úradu, ktoré eviduje a vedie celú spisovú agendu.
(10) Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
ktorá obsahuje najmä práva a povinnosti zmluvných strán, deň začatia zmluvného vzťahu
a miesto poskytovanej sociálnej služby, úhradu za sociálnu službu a spôsob jej určenia a
ukončenie poskytovania sociálnych služieb.
§4
Poskytovanie opatrovateľskej služby
(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v mieste bydliska
občana, na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby..
(2) Pri hospitalizácii klienta na dobu kratšiu ako tri mesiace sa poskytovanie opatrovateľskej
služby neprerušuje.
(3) V prípade dovolenky opatrovateľky, alebo v prípade práceneschopnosti sa opatrovateľská
služba zabezpečuje len podľa personálnych možností opatrovateľskej služby.
(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje len v pracovné dni a to v pracovnom čase od 8.00–
16.00 h.
(5) Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť
prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

§5
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá sa určí podľa Prílohy č. 2 tohto nariadenia.

5

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

(2) Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín
za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca.
(3) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s
poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
§6
Právna ochrana občana pri platení úhrady
(1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu.6
(2) V prípade, že prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na
platenie úhrady za sociálnu službu, sociálnu službu uhrádza iná osoba určená prijímateľom
sociálnej služby.
§7
Poskytovanie prepravnej služby
(1) Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom
v mestskej časti s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s
obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
(2) Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného
predpisu.7
(3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.8
(4) Prepravná služba sa neposkytuje obyvateľovi ak je možné zabezpečiť individuálnu prepravu
inak, alebo obyvateľovi, ktorý je držiteľom osobného motorového vozidla.
(5) Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky prepravnej
vzdialenosti v kalendárnom mesiaci vyjadrenom v km a výšky úhrady za 1 km prepravnej
vzdialenosti.

6

zákon č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
8
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7

(6) Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je 0, 40 €.
(7) Úhradu za prepravnú službu platí občan jednorazovo pri poskytnutí prepravnej služby, alebo
do pokladne miestneho úradu najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci v ktorom sa prepravná služba poskytla.
(8) Pri určovaní výšky úhrady za prepravnú službu sa postupuje v súlade s § 6 tohto nariadenia
a ustanoveniami § 72-74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
§8
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.6/2009 zo
17.09.2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
Mestskou časťou BratislavaVajnory.
§9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti
Bratislava – Vajnory dňa 14. októbra 2015 uznesením č. 101/2015 a nadobúda účinnosť
pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

....................................................
Ing. Ján Mrva
starosta

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou
Bratislava-Vajnory

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka ul. 109, 831 07 Bratislava
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
1. Žiadateľ
Meno a priezvisko ................................................
Rodné priezvisko ...................................................
2. Dátum narodenia ............................................
3. Adresa trvalého pobytu
...........................................................................................................................
PSČ ............................................ okres ............................................................
telefón ....................................... e-mail ............................................................
Prechodný pobyt ...............................................................................................
4. Štátne občianstvo ..........................................................................................
5. Číslo občianskeho preukazu ........................................................................
6. Druh a výška dôchodku ...............................................................................
.................................................................................................

7. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite):
slobodný/á

ženatý 
vydatá

rozvedený/á 
ovdovený/á

Žije s druhom (družkou) .................................................................................
8. Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti
(manžel/ka, deti)
Meno a priezvisko.............................................................................................
Meno a priezvisko.............................................................................................
Meno a priezvisko.............................................................................................

9. Manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, bývajúci mimo spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko...........................................................................................
Príbuzenský pomer k žiadateľovi...................................................................
Trvalé bydlisko.................................................................................................
Kontakt............................................................................................................
Zamestnanie.....................................................................................................
Meno a priezvisko...........................................................................................
Príbuzenský pomer k žiadateľovi...................................................................
Trvalé bydlisko.................................................................................................
Kontakt.............................................................................................................
Zamestnanie.....................................................................................................
10. Žiadateľ býva
Vo vlastnom dome 
Vo vlastnom byte 
V podnájme

Počet obytných miestností: .............................................................................
Počet osôb, ktoré s ním bývajú v spoločnej domácnosti: ...............................
11. Čím žiadateľ odôvodňuje poskytovanie sociálnej služby
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
12. Druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená (hodiace
sa zaškrtnite):
zariadenie pre seniorov
zariadenie opatrovateľskej služby
denný stacionár
opatrovateľská služba
prepravná služba







13. Prečo rodinní príslušníci nemôžu sami opatrovať žiadateľa ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

14. V prípade ak je FO , ktorá potrebuje sociálnu službu pozbavená
spôsobilosti na právne úkony:
Meno a priezvisko: ................................................................................................
Adresa zákonného zástupcu: .................................................................................
Telefón: ........................................................................ e-mail: ............................
15. Vyhlásenie žiadateľa (prípadne zákonného zástupcu, rodinného
príslušníka):
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý
(-á) právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov

Dňa: ........................................

.................................................
vlastnoručný čitateľný podpis

16. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých
Mestskej časti Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu až do vydania rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho
písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Dňa: ..........................

.....................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

Príloha: Lekársky nález na účely konania

Príloha č. 2 k VZN č. 6/2015
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou
Bratislava-Vajnory
určovania úhrad za poskytované opatrovateľské
služby pre obyvateľov mestskej časti Bratislava Vajnory
na základe zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách podľa prílohy č. 4

ÚKONY SEBAOBSLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ
A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
Časť I.
Sebaobslužné úkony
a/ Hygiena
1. osobná hygiena
- hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela : ruky, tvár, zuby,
nechty, /holenie, česanie, umývanie, aplikácia krémov, masti/
0,40€ /0,5hod
2. celkový kúpeľ
- hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, v sprche s umytím
vlasov
0,30 € /1 hod
b/ Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
1. porciovanie stravy
2. obsluha /prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta/
3. kŕmenie a pomoc pri pití

0,20€ /0,5hod
0,20€ /0,5hod
0,20€ /0,5hod

c/ Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
1. sprievod na toaletu
2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
3. účelná očista po toalete
4. sprievod z toalety
5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením
/nasadenie a výmena plienky/
d/ Obliekanie, vyzliekanie
1. výber oblečenia /rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb/
2. obliekanie, obúvanie
3. vyzliekanie, vyzúvanie
e/ Mobilita, motorika
1. sprievod pri chôdzi/chôdza po rovine, po schodoch /
2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
3. polohovanie
4. pomoc pri manipulácii s predmetmi/uchopenie lyžičky,
zapínanie gombíkov/
5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

0,10€ /0,5hod
0,10€/ 0,5hod
0,30€/0,5hod
0,20€ /0,5hod
0,30€/0,5hod
0,70€ /0,5hod
0,30€/0,5hod
0,30€/0,5hod
0,30€/ /0,5hod
0,30€/0,5hod
0,30€/ /0,5hod
0,60€/0,5hod
0,20€/0,5hod
0,30€ /0,5hod

Časť II.
Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
a/ nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
b/ príprava jedla, varenie, zohrievanie
c/ donáška jedla do domu
d/ umytie riadu
e/ bežné upratovanie v domácnosti
f/ obsluha bežných domácich spotrebičov
g/ starostlivosť o bielizeň /pranie, žehlenie/
h / starostlivosť o lôžko
i/ vynášanie drobného odpadu do zbernej nádoby
j/ donáška uhlia, dreva, vody, vynesenie popola, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie
k/ ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním
domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením
domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb)

0,60 € / 1 hod.
1,00 € /1 hod.
0,40 €/0,5hod.
0,20 €/0,5 hod.
1 ,50 €/1 hod.
0,30€/ /0,5hod
1,00 €/1 hod.
0,60€/0,5hod.
0,20€/0,5 hod.
1,00 € /1 hod.
0,30€ /1 hod.

Časť III.
Základné sociálne aktivity
a/ sprievod
1. na lekárske vyšetrenie
2. na vybavenie úradných záležitostí
3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
neposkytujeme
4 . pri záujmových činnostiach

0,60 €/1 hod.
0,30 € /1 hod.
1,00 € /1hod.

b/ predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky
nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní
úradnej a
osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

bez úhrady

c/ tlmočenie
1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca, alebo fyzickú osobu, ktorá má
ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí,
pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach

bez úhrady

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí , pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,
pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach
bez úhrady
Časť IV.
Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
vykonávaní základných sociálnych aktivít

a/ potreba dohľadu v určenom čase
b/ potreba nepretržitého dohľadu
neposkytujeme

1,50 € / 1 hod

Podporné služby
Jedáleň bude poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osoby
uvedenej v § 58 ods. (1) písm. b/ a c/ a ods. (2)
Suma za donášku jedného obeda je

0,40€ /0,5 hod.

Dovoz a donášku obeda z jedálne bude zabezpečovať referát opatrovateľskej služby
oddelenia bytového a sociálnych služieb prostredníctvom opatrovateľky alebo motorového
vozidla.

Príklad
pre výpočet úhrady pre bežnú službu z úkonov, ktoré sú najviac využívané:
Sebaobslužné úkony:
a) Hygiena
1. osobná hygiena

0,40 € /0,5 hod/deň

5 x týždenne 2,00 €

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu
3. kŕmenie a pomoc pri pití

0,20 €/0,5 hod/deň

5 x týždenne 1,00 €

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením,
nasadenie a výmena plienky

0,7O €/0,5 hod/deň

Úkony starostlivosti a svoju domácnosť
a/ nákup potravín a iného tovaru
0,60 €/1 hod/deň

5 x týždenne 3,50 €

2 x týždenne 1,20 €

c/ donáška jedla do domu

0,40 €/0,5 hod/deň

5 x týždenne 2,00 €

e/ bežné upratovanie

1,50 €/2 hod/deň

2 x týždenne 3,00 €

i/

0,20 €/0,5 hod/deň

2 x týždenne 0,40 €

0,60 €/1 hod/deň

1 x týždenne 0,60 €

vynášanie drobného odpadu

Základné sociálne aktivity
a. sprievod
1. na lekárske vyšetrenie
Týždenná úhrada je: 13, 70€

