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Návrh uznesenia : 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
schvaľuje 
 
I.variant 

prevádzkovanie Zariadenia opatrovateľskej služby,  Mlynarovičova č.23 Strediskom 
sociálnych služieb Petržalka, Vavilovova  č.18 s tým, že po uplynutí ročnej prevádzky sa 
vykoná finančné vyhodnotenie k 31.12.2008   

 
II.variant 
   vypísanie ponukového konania na prenájom objektu na Mlynarovičovej č. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová  správa 
 
 
 
Cieľom Koncepcie sociálnej politiky našej mestskej časti je okrem iného aj navrhnutie 
opatrení na odstraňovanie krízových javov a zlepšovanie kvality života každého jednotlivca 
tak, aby bola zabezpečená jeho dôstojnosť.  
 
Jednou z priorít sociálnej politiky, v rámci  programu sociálneho rozvoja, sú opatrenia  na 
zlepšenie starostlivosti o  chorých ľudí, ktorí vyžadujú celodennú riadnu starostlivosť. 
 
 
Našou víziou a filozofiou je vytvárať  zariadenia, ktoré budú  poskytovať sociálne služby pre 
ťažko chorých klientov a seniorov. V súlade s finančnými a priestorovými možnosťami 
vytvárame nové miesta pre poskytovanie sociálnych služieb. Za týmto účelom bolo aj 
zrekonštruované Stredisko sociálnych  služieb na Mlynarovičovej ulici č.23.  
 
Poslanci na miestnom zastupiteľstve dňa 29.05.2007 sa uzniesli na prerušení rokovania 
ohľadne využitia objektu na Mlynarovičovej č.23  
Dňa 12.6.2007 sa členovia miestnej rady uzniesli na vypracovaní dodatku k materiálu – 
využitia objektu na Mlynarovičovej č.23, ktorý bude služiť ako podklad pre rozhodnutie 
miestneho zastupiteľstva.  

Na základe vyššie uvedeného boli riaditeľkou Strediska sociálnych služieb Petržalka 
vypracované sumarizačné tabuľky k navýšeniu rozpočtu, pri prevádzkovaní aj Zariadenia 
opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej č.23 (ZOS)  spolu s krátkym komentárom.  

Z predloženého dodatku vyplýva, že návrh rozpočtu na prevádzkovanie ZOS na rok 2008 
činí 6 158 tis.Sk. Príjmy pri nami navrhovanej ceny za lôžko – 12 500,-Sk by predstavovali 
3 312,.-Sk. Suma 12 500,- Sk za lôžko pre klienta, zodpovedá schváleným sociálnym 
prioritám našej mestskej časti. 
Bežné výdavky celého Strediska sociálnych služieb (vrátane ZOS Mlynarovičova) v roku 
2008 budú činiť 22 341 tis.Sk. Príjmy  celého Strediska sú predpokladané vo výške 6 368 tis. 
Sk a dotácia zo štátneho rozpočtu sa predpokladá vo výške 4 398 tis.Sk. Z predpokladaných 
údajov vyplýva, že skutočné výdavky našej mestskej časti na prevádzku Strediska v roku 
2008 budú –  

22 341 tis.Sk – (6 368 tis.Sk + 4 398 tis.Sk) =  11 575 tis.Sk 

Pre porovnanie v roku 2007 , t.j. bez prevádzkovania ZOS Mlynarovičova boli výdavky 
mestskej časti vo výške 11 806 tis.Sk. 

Nakoľko došlo k odstúpeniu od zmluvy o prevádzkovaní ZOS spoločnosťou Johannes Senio 
Service, s.r.o, ktorá dala prísľub že objekt zariadi na vlastné náklady, tento bude musieť byť 
zariadený potrebným interiérom. Zoznam je v prílohe tohoto materiálu a predstavuje sumu: 
4 422 000.-Sk 
 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že  prevádzkovanie  Zariadenia 
opatrovateľskej služby  na Mlynarovičovej č.23  Mestskou  časťou Bratislava-
Petržalka, prostredníctvom   rozpočtovej organizácie  Strediskom sociálnych služieb 
Petržalka  bude naplnením sociálnych priorít v rámci prijatej Koncepcie sociálnej 
politiky našej mestskej časti. 

 



 

           Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
                                           Vavilovova 18, 851 01  Bratislava 

                 ________________________________________________      
 

Dodatok k materiálu č. 47/2007 
Predpokladané príjmy a výdavky Strediska sociálnych služieb Petržalka 

za obdobie 10. – 12./07 a na rok 2008 
 

 
Komentár k prílohe č. 10, 11 a 12  
 
 Z predpokladaného návrhu príjmov a výdavkov na r. 2008, Stredisko sociálnych 
služieb  Petržalka vychádza zo schváleného rozpočtu na rok 2007 – 18 080 tis., 
s prihliadnutím na nové prevádzkové skutočnosti a potreby :  

� energie (teplo, voda, el.energia), nárast 5%, 
� valorizácia miezd, nárast 7%, 
� navýšenie objemu mzdových prostriedkov vychádza z požiadaviek na opatrovateľskú 

službu a zvýšenej kapacity lôžok ZOS (79 celkom),  s porovnaním rokov 2004,5,6,7, 
kde priemer mzdových prostriedkov bol schvaľovaný na 79 pracovníkov, 

� pracovná sila bude flexibilne využívaná v rámci všetkých prevádzok SSS, 
� návrh vychádza z navýšenia lôžok z doterajších 40 lôžok na 65 (DpRaD, ZOS 

Mlynarovičova, ZOS Vavilovova), 
� bežné prevádzkové výdavky tovary a služby sa navyšujú z dôvodu  otvorenia 

prevádzky po rekonštrukcii budovy Mlynarovičova,  
� prevádzkové výdavky na 45 lôžok v zariadení ZOS (Mlynarovičova + Vavilovova) 
činia  9 300 tis. Sk ročne. Z toho 1 lôžko činí výdavky 17 222,- Sk mesačne. Z toho pri 
zohľadnení príjmov a ŠR (4 398 tis. Sk), je v skutočných výdavkoch pre MČ čiastka  
na prevádzku  1 lôžka prakticky v zisku 66 tis. Sk ročne. Tieto ukazovatele svedčia 
o vyrovnanosti príjmov a výdavkov a o naplňovaní filozofie, že sociálne služby 
a sociálna pomoc klientovi nie je postavená na úroveň podnikateľského 
a ekonomického zisku.  

� otvorenie prevádzky objektu Mlynarovičova predbežne predpokladáme na október 
2007, 

� dodržanie termínu však závisí od termínu dokončenia a kolaudácie stavby vnútorného 
zariadenia a vybavenia prevádzky,  

� nevyhnutná spolupráca s MČ Petržalka a s organizáciami, ktoré budú zabezpečovať 
dodávku a zariadenia interiérového vybavenia, 

� pri výbere interiérového vybavenia doporučujeme  odborného konzultanta zo SSS 
Petržalka, 

� vo výdavkoch  na  október – december sa navyšuje čiastka 500 000 (viď príloha č. 
11), ktorá nezahŕňa mzdové prostriedky. Tieto je SSS schopné pokryť zo schváleného 
rozpočtu na rok 2007, 

� podľa prílohy č.10 v časti príjmy je možnosť porovnania príjmov schváleného 
rozpočtu na rok 2007 – 1 876 tis. a predpokladaných príjmov pri 100% obložnosti za 1 
lôžko 12 500,- Sk  je  6 368 tis., čo predstavuje  340 % nárast príjmov, 



� v časti príjmov v položke navýšenie október – december 2007 je čiastka 593 tis., ktorá 
je len orientačným ukazovateľom možnosti príjmov z dôvodu, že nie je možné určiť 
za akú dobu, v akom počte nárastu obsadzovania lôžok a v neposlednom rade aj 
rozhodujúci počet dní toho, ktorého mesiaca nástupu klienta,  

� výška príjmov  na r. 2008 (1 lôžko 19 800,- Sk) predstavuje s porovnaním r. 2007 až 
nárast 433 %, čo by malo za následok zníženia skutočných výdavkov MČ. Na druhej 
strane však považujeme túto čiastku pre petržalského klienta za veľmi nákladnú, čo by 
malo pravdepodobne za následok zníženú obložnosť na 70 % a menej. Ak 
vychádzame z  tohto predpokladu, tak potom suma za lôžko 12 500,- Sk, kde 
vychádzame so 100 % obložnosťou, sa vyrovná  cca už spomínanej obložnosti na 70%  
pri 19 800/lôž., 

� suma 12 500,- Sk za lôžko pre klienta, ktorý sa dostal do stavu sociálnej núdze t.j. 
že sa stane odkázaným na cudziu pomoc, zodpovedá schváleným sociálnym 
prioritám našej mestskej časti, 

� s porovnaním položky v časti vo výdavkoch (príloha č.10) „Schválený rozpočet na rok 
2007 (18 080 tis. Sk) s „Návrhom rozpočtu na rok 2008 (22 341 tis. Sk) dôjdeme 
k závažnému ukazovateľu, že skutočné výdavky MČ po odrátaní príjmov a dotácie zo 
ŠR (4 398 tis. Sk), skutočné výdavky MČ sa nenavýšia,  naopak, znížia sa  o 231 tis. 
Sk, 

� ak zvážime, že pri týchto výdavkoch sme schopní prevádzkovať ďalší objekt, zvýšiť 
kapacitu o 25 lôžok, klientovi poskytnúť novú kvalitu, je to len potvrdenie o realizácii 
cieľov sociálnej politiky MČ Petržalka v oblasti, akou je starostlivosť o seniorov 
a občanov odkázaných na pomoc mesta, ako aj s dôrazom  na skutočnosť, že súčasný 
nárast a budúcnosť demografického vývoja nasvedčuje o starnutí populácie. 

 
 
 
 

 
                                                                                                       Mgr. Kvetoslava Beňová 
                                                                                                                      riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, dňa 15.06.2007 
 
 
 


