Vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických osôb v rámci verejnej diskusie
k materiálu Návrh Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023.
Materiál s názvom Návrh Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023 bol v súlade
s ustanovením § 83 ods. 4 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, zverejnený na verejnú diskusiu na internetovej adrese Bratislavského samosprávneho kraja
http://www.region-bsk.sk/clanok/navrh-koncepcie-rozvoja-socialnych-sluzieb-v-kompetencii-bratislavskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2018-2023267667.aspx dňa 21.11.2018. Lehota na uplatnenie pripomienok uplynula dňa 28.11.2018 o 24,00 hod.
K predmetnému návrhu materiálu bolo v rámci verejnej diskusie doručených 27 pripomienok fyzických a právnických osôb. Po uplynutí lehoty na uplatnenie
pripomienok boli zaslané 2 pripomienky.
P.
č.
1.

Autor
Znenie
pripomienky
pripomienky
Mgr. Peter Kulifaj Medzi opatrenia, ktoré majú
potenciál
zlepšovať
podmienky
poskytovania
sociálnych
služieb
pre
prijímateľov
s duševnou
poruchou
v existujúcich
zariadeniach
navrhujem
doplniť
bod
„Výrazné
posilnenie
zastúpenia
personálu
v podobe
psychológov kvalifikovaných
pre realizáciu terapeutických
prístupov
vo
vzťahu
k prijímateľom
sociálnej
služby
s duševnou
poruchou.“

Zdôvodnenie
predloženia pripomienky
Metódy a postupy sociálnej práce
majú len obmedzené možnosti vo
vzťahu k zlepšeniu životnej situácie
prijímateľa
sociálnej
služby
s duševnou poruchou. Pre posun
prijímateľov
je
nevyhnutná
pravidelná a systematická terapia,
pre
výkon
ktorej
nemá
ošetrovateľský personál, ani sociálni
pracovníci oprávnenie. V konečnom
dôsledku, pri absencii terapie, sa
prijímatelia ocitajú (najmä pri
celoročnej
pobytovej
forme)
v zariadení, kde síce dostanú stravu,
majú čisté ošatenie a možno
sociálne kontakty, no vo vzťahu k ich
diagnóze neexistuje žiaden posun.
Tým sa výrazne znižuje možnosť ich
návratu
do
spoločnosti
a nezávislosti od sociálnej služby.

Vyhodnotenie pripomienky
(akceptovaná/neakceptovaná)
Pripomienka
akceptovaná.
Zapracovaná
v upravenom
znení.

Dôvody
akceptovaná/neakceptovaná
Navrhované znenie pripomienky
bolo zapracované na str. 43
Koncepcie v súlade so znením § 61
ods. 9 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 (ďalej len
„zákon o sociálnych službách“).
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2.

Mgr. Peter Kulifaj Navrhujem
doplniť
kvantifikáciou písm. a) a tiež
doplnenie Časového plánu
o ďalšiu činnosť, čím dôjde
k posunu písm. b) na písm. c).

Kvantifikácia aktivity v písm. a) dáva Pripomienka neakceptovaná.
presnejšiu
predstavu
o požadovanom
rozsahu
poskytovania sociálnych služieb.
Aktivita v písm. b) zreteľnejšie
pomenúva záväzok vo vzťahu
ku kapacite sociálnych služieb pre
deti
s poruchou
autistického
spektra.

3.

Mgr. Peter Kulifaj Navrhujem doplniť túto časť
o ciel realizácie procesu
deinštitucionalizácie v DSS a
ZpS Kaštieľ.

4.

MUDr.
Jozef Doplnenie
chýbajúcej
Šóth, CSc.
identifikácie
duševných
porúch z tohto okruhu medzi
prijímateľmi
sociálnych
služieb pre diagnózy F84
(Prenikavé
vývinové
poruchy/ autizmus).

Napriek tomu, že DSS a ZpS Kaštieľ
nebolo zapojené do Výzvy IROP
2014 – 2020, v Koncepcii spomínané
dôsledky inštitucionálneho zriadenia
(resp.
absencia
procesu
deinštitucionalizácie)
sa môžu
prejavovať aj na tomto zariadení.
Malo by byť teda v záujme BSK, aby
aj toto veľkokapacitné zariadenie
prešlo v horizonte najbližších rokov
týmto procesom.
V Koncepcii sú vymenované dg
psychických ochorení v súlade s
MKCH X v rozsahu F-10 (str. 40) až F48 (str. 43). Koncepcia neuvádza
Prehľad druhov a foriem sociálnych
služieb poskytovaných osobám s
duševnou poruchou z okruhu
diagnóz jednotlivých foriem autizmu
teda F 48. V rozsahu všetkých
postihnutí poruchy autistického
spektra F 84.1 - F 84.9, ktoré boli
predmetom
opakovaných
pracovných stretnutí. Túto obrovskú
skupinu postihnutých trvale počtom

Rozširovanie kapacít poskytovania
sociálnej služby v špecializovanom
zariadení bude realizované v súlade
s potrebami obyvateľov BSK.
Pripomienka
neobsahuje
odôvodnenie uvedenej kvantifikácie
a jej súladu s potrebami obyvateľov
BSK.

Pripomienka
akceptovaná.
Zapracovaná
v upravenom
znení podľa pripomienky č. 9.

Pripomienka neakceptovaná.

Prehľad druhov a foriem sociálnych
služieb
je
určený
zákonom
o sociálnych službách a v prípade
poruchy definovanej v pripomienke
je
explicitne
stanovené
špecializované zariadenie. Podľa
potrieb je pre túto cieľovú skupinu
možné poskytovať sociálne služby aj
v ostatných druhov sociálnej služby.
Spôsob financovania sociálnych
služieb je upravený v zákone
o sociálnych službách. BSK sa pri
výpočte finančného príspevku riadi
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5.

MUDr.
Jozef Vytvorenie
modelu
Šóth, CSc.
financovania
sociálneho
zariadenia zabezpečujúceho
starostlivosť v ambulantnej aj
pobytovej forme o osoby s
autizmom s dostatočným
počtom personálu, ktorý
umiestnenie takýchto osôb s
výraznou
poruchou
správania vyžaduje.

6.

MUDr.
Jozef Vybudovať
Šóth, CSc.
zariadenie

špecializované
pobytovou

narastajúcu je nutné do "Koncepcie"
doplniť a určiť tak priority riešenia
tejto situácie. Rovnako je nutné už
dovtedy vytvoriť podmienky na
dostatočné
a
zodpovedajúce
hradenie
reálnych
nákladov
zariadeniam
(verejných
aj
neverejných
poskytovateľov
sociálnych služieb), ktorí sa v
súčasnosti starajú o osoby s
autizmom s trvalým bydliskom v
BSK.
Pri tomto pracovnom stretnutí Pripomienka neakceptovaná.
17.10.2018 ako aj pri viacerých
predchádzajúcich bola zdôraznená
nutnosť dostatočných reálnych
platieb v sociálnych zariadeniach na
pomoc osobám s autizmom
(verejných
aj
neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb).
Pretože trvalá starostlivosť o osoby s
autizmom s výraznou poruchou
správania často s tendenciou
deštruktívnemu
alebo
samodeštruktívnemu
správaniu
vyžaduje podstatne väčší počet
kvalifikovaného personálu ako je
doteraz, podľa aktuálnych platných
EON akceptované. Preto je nutné
vytvoriť model financovania, ktorý
zreálni skutočné náklady týchto
poskytovateľov sociálnych služieb
pre autistov.
Počet rozhodnutí o odkázanosti na Pripomienka neakceptovaná.
sociálnu službu vydaných BSK v

podmienkami určenými zákonom
o sociálnych službách.

Financovanie sociálnych služieb je
upravené v zákone o sociálnych
službách. BSK pri poskytovaní
finančných príspevkov neverejným
poskytovateľom sociálnych služieb
a verejným
poskytovateľom
sociálnych služieb zriadených iným
vyšším územným celkom postupuje
v súlade so spôsobom výpočtu
uvedenom v zákone o sociálnych
službách.

Aj v súčasnosti zákon o sociálnych
službách
umožňuje
dlhodobé
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formou pre osoby s poruchou
autistického
spektra
v
dospelom veku s vytvorením
zodpovedajúcich životných aj
pracovných podmienok v
trvalom
pobyte
na
celoživotné
a
vekom
neobmedzené umiestnenie.

7.

Domov
sociálnych
služieb
a zariadenie pre
seniorov Kaštieľ,
Stupava,
štatutárny
zástupca
Mgr.
Michal Petrovaj

Iniciovať zmenu zákona o
sociálnych službách v zmysle
vytvárania nových druhov
sociálnych
služieb
komunitného typu
napr.
cohausing.

období od 1.1.2018 do 30.09.2018 v
členení podľa druhu sociálnej služby
a druhu zdravotného postihnutia
uvádzané v "Koncepcii" bolo 36
osôb. To poukazuje na obrovský
počet takýchto rozhodnutí/počtu
osôb s autizmom v pôsobnosti BSK
len za prvých deväť mesiacov r.
2018. Tento trend určuje extrémnu
nutnosť budovania zariadení na
pomoc osobám s autizmom a
vytvorenie možnosti umiestnenia
osôb s autizmom v zariadení v
ambulantnom aj trvalom pobyte.
Dôležitým momentom je taktiež
nutnosť vekovo neobmedzeného
(celoživotného) pobytu, nakoľko
osoby s autizmom nie sú schopné
prispôsobovať
sa
zmenám
zariadenia po dovŕšení určitého
veku.
V existujúcich druhoch pobytových Pripomienka neakceptovaná.
služieb sa niektorým cieľovým
skupinám prijímateľov poskytuje
„nadslužba“ najmä poskytovaním
obslužných
činností.
Ide
predovšetkým o prijímateľov po
závislostiach, ktorí majú zachované
mnohé zručnosti, ale svojim
spôsobom života stratili bývanie. Sú
schopní existovať v rámci vzájomne
sa podporujúcej komunity, kde by
tieto zručnosti mohli využívať.

a vekovo
neobmedzené
poskytovanie
sociálnej
služby
v špecializovanom zariadení. Pri
poskytovaní sociálnej služby je
poskytovateľ
sociálnej
služby
povinný prihliadať na individuálne
potreby prijímateľa sociálnej služby.

Pripomienkovanie zákonom je jedna
z bežných činností vyšších územných
celkov. Pri príprave novely zákona
o sociálnych službách sú oprávnení
predkladať pripomienky fyzické
aj právnické
osoby
priamo
Ministerstvu práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
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8.

9.

Domov
sociálnych
služieb
a zariadenie pre
seniorov Kaštieľ,
Stupava,
štatutárny
zástupca
Mgr.
Michal Petrovaj

Doplniť do textu v časti E.2.
Koncepcie „Do druhej fázy
bude zapojené do procesu
deinštitucionalizácie
zariadenie DSS a ZpS Kaštieľ,
kde tento proces bude
zahŕňať
identifikáciu
vhodných
objektov
a
pozemkov vo vlastníctve BSK
na rekonštrukciu a výstavbu
objektov a nákup nových
vhodných
nehnuteľností
(bytov
a
pozemkov)
nachádzajúcich
sa
v
komunite s napojením na
verejné služby a prvky
občianskej vybavenosti. V
rámci tohto procesu bude
vyhotovená
komplexná
projektová
dokumentácia
rekonštrukcie a výstavby
objektov, spracovaná v
súlade
s
princípmi
univerzálneho navrhovania
a bezbariérovosti“.
Domov
Zapojenie DSS a ZpS KAŠTIEĽ
sociálnych
do národného projektu
služieb
Deinštitucionalizácia
a zariadenie pre zariadení sociálnych služieb –
seniorov Kaštieľ, Podpora
transformačných
Stupava,
tímov (NP DI PTT) cez
štatutárny
Implementačnú
agentúru
zástupca
Mgr. MPSVR
SR,
Operačný
Michal Petrovaj
program: Ľudské zdroje,
Prioritná os: 4 - Sociálne

Nakoľko už v rámci tzv. mäkkého Pripomienka akceptovaná.
projektu sa zariadenie DSS a ZpS
Kaštieľ
zapojilo
do
procesu
deinštitucionalzácie
v
rámci
Bratislavského samosprávneho kraja
je efektívne bez prerušenia
pokračovať
v
procese
deinštitucionalizácie nadväzujúcim
tzv. tvrdým projektom čím by sa
dosiahol prvotný zámer zmeny v
kvalite poskytovania sociálnej služby
v čo najkratšom možnom čase.

Zariadenie DSS a ZpS Kaštieľ je v Pripomienka
procese
pokračujúcej Zapracovaná
deinštitucionalizácie a podpora znení.
transformačného tímu zariadenia
pri
tvorbe
a
realizácii
transformačného plánu cez už
rozbehnutý národný projekt ja
vhodná.

Obsah pripomienky je zohľadnený
pri zapracovaní pripomienky č.9.

akceptovaná. Upravené znenie pripomienky je
v upravenom formulované rámcovo. Podrobnosti
k jednotlivým krokom procesu
deinštitucionalizácie a
transformácie DSS a ZpS Kaštieľ
budú súčasťou Akčného plánu
Úradu BSK pre implementáciu PHSR
BSK.
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začlenenie, Špecifický cieľ:
4.2.1
Prechod
z
inštitucionálnej
na
komunitnú starostlivosť
10. Domov
Doplniť
„Časový
plán
sociálnych
realizácie
aktivít
pre
služieb
dosiahnutie cieľov:
a zariadenie pre vsunúť
nový
bod
c/
seniorov Kaštieľ, deinštitucionalizácia DSS a
Stupava,
ZpS Kaštieľ priebežne v
štatutárny
období 2019-2023
zástupca
Mgr. pôvodný bod c/ bude bodom
Michal Petrovaj
d/ dokumentu.“

11. Gaudeamus
–
zariadenie
komunitnej
rehabilitácie,
Bratislava,
štatutárny
zástupca PhDr.
Štefan Tvarožek

v kapitole Hlavné ciele a
aktivity pre dosiahnutie
cieľov:
navrhujeme pridať body:
vytvoriť
zariadenia
podporovaného bývania s
vyššou mierou podpory pre
prijímateľov
s
ťažkým
zdravotným
postihnutím
(napr. občania na invalidnom
vozíku), nakoľko súčasná
legislatíva to neumožňuje.

v existujúcich druhoch pobytových
služieb sa niektorým cieľovým
skupinám prijímateľov poskytuje
„nadslužba“ najmä poskytovaním
obslužných
činností.
Ide
predovšetkým o prijímateľov po
závislostiach, ktorí majú zachované
mnohé zručnosti, ale svojim
spôsobom života stratili bývanie. Sú
schopní existovať v rámci vzájomne
sa podporujúcej komunity, kde by
tieto zručnosti mohli využívať.
Príklady z dobrej praxe našich
prijímateľov potvrdzujú, že pri malej
miere pomoci inej fyzickej osoby (
poskytovanie
niektorých
opatrovateľských úkonov) by mohli
byť v zariadeniach podporovaného
bývania a nemuseli by
byť v
inštitucionálnej starostlivosti s
vyššou závislosťou a nižšou kvalitou
života.

Pripomienka
Zapracovaná
znení.

akceptovaná. Upravené znenie pripomienky je
v upravenom zapracované v súlade s rozsahom
zapracovania pripomienky č. 9.

Pripomienka neakceptovaná.

Podpora rozvoja nových a
existujúcich zariadení
podporovaného bývania je uvedená
v časti E.1. Koncepcie, nevynímajúc
pri tom zariadenia podporovaného
bývania pre prijímateľov sociálnej
služby s vyššou mierou potrebnej
podpory.
Zákon o sociálnych službách aj
v súčasnosti umožňuje poskytovať
sociálne služby v zariadení
podporovaného bývania
prijímateľom s obmedzením v
oblasti mobility.
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12. Domov
sociálnych
služieb pre deti
a rehabilitačné
stredisko ROSA,
Bratislava, Mgr.
Pavol Orlovský,
dočasne
poverený
výkonom funkcie
riaditeľa

Doplniť do textu v časti E.1. Bez odôvodnenia.
Koncepcie
„V
Domove
sociálnych služieb pre deti a
rehabilitačnom
stredisku
ROSA rozšíriť poskytované
sociálne služby o ďalší druh
sociálnej
služby
–
Špecializované
zariadenie
pre
deti
s
poruchou
autistického
spektra
ambulantnou formou.“

Pripomienka
Zapracovaná
znení.

akceptovaná. Hlavné
ciele
a aktivity
pre
v upravenom dosiahnutie cieľov v časti E.1. sú
doplnené o text v znení:
„Rozšíriť poskytovanie sociálnej
služby
pre
deti
s poruchou
autistického spektra ambulantnou
formou v Domove sociálnych služieb
pre deti a rehabilitačnom stredisku
ROSA.“

13. Domov
sociálnych
služieb pre deti
a rehabilitačné
stredisko ROSA,
Bratislava, Mgr.
Pavol Orlovský,
dočasne
poverený
výkonom funkcie
riaditeľa

Doplniť do textu v časti E.1. Bez odôvodnenia.
Koncepcie
„Zriadenie
Špecializovaného zariadenia
pri DSS pre deti a RS ROSA
pre
deti
s
poruchou
autistického
spektra
ambulantnou formou: 2019 –
2020“

Pripomienka
Zapracovaná
znení.

akceptovaná. Upravené znenie pripomienky je
v upravenom zapracované v súlade s rozsahom
zapracovania pripomienky č. 12.

14. Domov
sociálnych
služieb
a zariadenie pre
seniorov Rača,
Bratislava,
štatutárny
zástupca
Mgr.
Ján Kmeť

Pripomienka k časti E.1
„Hlavné ciele a aktivity pre
dosiahnutie cieľov“ . Za tretí
bod navrhujem vložiť nový
štvrtý bod, ktorý bude
obsahovať
návrh
na
postupné
zvyšovanie
kapacity
špecializovaných
zariadení
v
ZSS
v
zriaďovateľskej pôsobnosti

Vysoký záujem žiadateľov o Pripomienka
poskytovanie sociálnej služby v Zapracovaná
špecializovanom zariadení a súčasný znení.
pokles záujmu žiadateľov o
poskytovanie sociálnej služby v
domove sociálnych služieb v
dôsledku zmeny zákona o sociálnych
službách.
Tento
trend
sme
zaznamenali v DSS a ZpS Rača a

akceptovaná.
v navrhovanom
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15. Domov
sociálnych
služieb
a zariadenie pre
seniorov Rača,
Bratislava,
štatutárny
zástupca
Mgr.
Ján Kmeť

16. Domov
sociálnych
služieb
a zariadenie pre
seniorov Rača,
Bratislava,
štatutárny

BSK, ktoré túto službu už
poskytujú alebo ju plánujú
poskytovať v budúcnosti a
súčasne
na
postupné
znižovanie kapacity domovov
sociálnych
služieb
v
celoročnej forme v ZSS v
zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK
V časti Koncepcie „E1
Zabezpečenie dostupnosti a
finančnej
udržateľnosti
sociálnych služieb v súlade s
potrebami komunity a na
základe
individuálnych
potrieb jednotlivca“.
Za poslednú vetu prvého
odseku za vložia vety o
potrebe zvyšovania kapacity
špecializovaných zariadení v
ZSS
v
zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK a súčasného
znižovania kapacity domovov
sociálnych
služieb
s
celoročnou
pobytovou
formou
v
ZSS
v
zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK.
„Hlavné ciele a aktivity pre
dosiahnutie cieľov“ v časti
E.2. Koncepcie - Do štvrtého
bodu sa dopĺňa veta
„Bratislavský samosprávny
kraj zapojí do procesu
transformácie

rovnako tento trend potvrdzuje i
analytická časť koncepcie.

Dôvodom je potreba zabezpečenia Pripomienka akceptovaná.
adekvátnych sociálnych služieb pre
fyzické osoby so špeciálnymi
potrebami
týkajúce
sa
ich
nepriaznivého zdravotného stavu so
zdravotným postihnutím, ktorým je
najmä
Parkinsonova
choroba,
Alzheimerova
choroba
alebo
demencia rôzneho typu etiológie.
Najvhodnejším riešením pre tieto
osoby je ich umiestnenie v
špecializovanom zariadení. Z tohto
dôvodu je potrebné postupne
zvyšovať kapacitu špecializovaných
zariadení v ZSS v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK a súčasne postupne
znižovať
kapacitu
domovov
sociálnych služieb v ZSS v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Dôvodom je potreba zvyšovania Pripomienka akceptovaná
kvality poskytovaných sociálnych
služieb
prostredníctvom
individuálneho a na človeka
orientovaného prístupu.

Obsah pripomienky je zohľadnený
pri zapracovaní pripomienky č.14.

Obsah pripomienky je zohľadnený
pri zapracovaní pripomienky č.22.
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zástupca
Ján Kmeť

Mgr. veľkokapacitných zariadení
sociálnych
služieb
na
zariadenia s nižšou kapacitou
ďalšie dve ZSS vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti“.
17. Domov
Text sa vzťahuje k časti E1
sociálnych
Koncepcie,
konkrétne
služieb pre deti „Hlavné ciele a aktivity pre
a dospelých
dosiahnutie cieľov, k odseku
SIBÍRKA,
5.
Bratislava,
Navrhujem pred piaty odsek
štatutárna
vsunúť ešte jeden odsek v
zástupkyňa Mgr. znení:
Martina Betinová
Zvýšiť
informovanosť
verejnosti o službe včasnej
intervencie prostredníctvom
cielených
kampaní,
odborných seminárov a
diskusií s odborníkmi.
18. Domov
sociálnych
služieb pre deti
a dospelých
SIBÍRKA,
Bratislava,
štatutárna
zástupkyňa Mgr.
Martina Betinová

Text pripomienky sa vzťahuje
k časti E1 Koncepcie,
konkrétne „ Časový plán
realizácie
aktivít
pre
dosiahnutie
cieľov“.
Pripomienka
je
v znení
„doplnenie Časového plánu
na odseky a), b), c) pričom
Odsek a) ostáva v pôvodnom
znení,
Odsek b) sa presunie do
odseku c)
a znenie odseku b)

Služba včasnej intervencie nie je Pripomienka akceptovaná
dostatočne známa a propagovaná
hlavne u odborníkov z oblasti
zdravotníctva a školstva, ktorí
pracujú s deťmi do 7 rokov v regióne
BSK. Bežne sa stáva keď rodina v
zmysle Zákona o sociálnych službách
žiada odporučenie pre poskytovanie
služby včasnej intervencie – lekár o
službe buď nevie alebo nerozumie
obsahu jej práce. Z hľadiska
spolupráce s odborom zdravotníctva
BSK a školskými /sociálnymi
odbormi obcí by práve takéto
cielené aktivity pomohli zvýšiť
informovanosť odbornej verejnosti.
Prostredníctvom týchto cielených Pripomienka neakceptovaná
aktivít by sa zvýšila informovanosť
verejnosti, súčasne medziodborová
spolupráca v rámci BSK by pomohla
informovanosti pediatrov o službe
včasnej intervencie a obsahu jej
práce. Služba včasnej intervencie si
vyžaduje medzirezortnú spoluprácu
v rámci Slovenskej republiky –
MPSVaR, MŠ a MZ.
Spolupráca odborov / partnerov v
rámci regiónu by mohla posilniť túto
spoluprácu a byť príkladom.

Zapracovaná v upravenom znení
v rámci zapracovania pripomienky
č. 20.

Po zapracovaní pripomienky č. 20 je
informovanosti
verejnosti
o službách včasnej intervencie
súčasťou časti E.1. Koncepcie.
Odborné semináre a informovanie
verejnosti je jedným z merateľných
ukazovateľov
programového
Rozpočtu BSK. Téma poskytovania
služieb včasnej intervencie bude
zaradená do programu seminárov
realizovaných v roku 2019.
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navrhujem:
realizovanie
kampane,
odborných
seminárov a diskusií so
zameraním na zvyšovanie
informovanosti verejnosti o
službe včasnej intervencie v
spolupráci so zdravotníckym
odborom BSK a obcami v
regióne BSK: 2019.“
19. Domov
Text sa vzťahuje k časti D
sociálnych
Koncepcie,
konkrétne
služieb pre deti tabuľka č. 30 Prehľad
a dospelých
zariadení sociálnych služieb v
Integra,
zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislava,
BSK, kde pri DSS Integra v
štatutárna
cieľovej skupine sa uvádza:
zástupkyňa
PaedDr. Renáta „ľudia
s
duševnými
Balážová
poruchami,
poruchami
správania a s poruchou
autistického spektra“
20. Domov
Text sa vzťahuje k časti E1
sociálnych
koncepcie,
konkrétne
služieb pre deti „Hlavné ciele a aktivity pre
a dospelých
dosiahnutie cieľov, k odseku
Integra,
5. Navrhujem pred piaty
Bratislava,
odseku doplniť text v znení:
štatutárna
zástupkyňa
- a zvýšiť informovanosť
PaedDr. Renáta verejnosti o službe včasnej
Balážová
intervencie prostredníctvom
odborných seminárov a
diskusií s odborníkmi
21. Domov
Text sa vzťahuje k časti E3
sociálnych
koncepcie,
konkrétne

Zároveň tieto aktivity môžu posilniť
„proces deinštitucionalizácie“ –
rodiny s dieťaťom so ZP, ktorých
postavenie v komunite bude
posilnené, nebudú potrebovať
inštitúciu (napr. DSS) ako jediné
východisko budúcnosti ich detí.

Pôvodné znenie textu nezahŕňa Pripomienka
najväčšiu
cieľovú
skupinu v navrhovanom
prijímateľov sociálnych služieb, čo je verzia)
práve
kombinácia
postihnutí,
ktorým v zmysle Registračnej karty
poskytujeme služby.

akceptovaná
znení
(II.

Služba včasnej intervencie je Pripomienka
pomerne nová služba, ktorá nie je u Zapracovaná
odborníkov z oblasti zdravotníctva a znení.
školstva, ktorí pracujú s deťmi do 7
rokov v regióne BSK známa. Rodiny
vyhľadávajú
službu
včasnej
intervencie v domovoch sociálnych
služieb, nakoľko lekári o službe
nevedia, alebo nerozumejú cieľom
tejto služby, preto nevie reagovať na
požiadavky rodičov.

akceptovaná. Nahradené slovo „zvýšiť“ za slovné
v upravenom spojenie „podporiť zvyšovanie“).
Zvýšenie
informovanosti
je
výsledkom pôsobenia viacerých
faktorov, pričom v kompetencii BSK
je len časť z nich.

Supervízia sa v sociálnej práci zväčša Pripomienka
akceptovaná
chápe ako poradenská metóda v navrhovanom znení.
10

služieb pre deti
a dospelých
Integra,
Bratislava,
štatutárna
zástupkyňa
PaedDr. Renáta
Balážová

„Hlavné ciele a aktivity pre využívaná pre zabezpečenie a
dosiahnutie cieľov, k odseku zvýšenie kvality profesijnej činnosti,
6
respektíve kompetencie sociálnych
pracovníkov. Profesionalita a kvalita
„Zvyšovať profesionalitu a sociálnych služieb je však závislá na
kvalitu práce v zariadeniach množstve iných obslužných činností
sociálnych
služieb
v (údržba, stravovanie, upratovanie,
zriaďovateľskej pôsobnosti BOZP, PO,...), ktoré často v praxi nie
BSK
prostredníctvom sú súčasťou supervízií. Preto
supervízie.“ „ a vzdelávania“ navrhujem uvedené doplnenie
textu.
22. Domov
Časť E.2. Koncepcie „Hlavné Vzdelávanie zamestnancov podporí Pripomienka
akceptovaná Doplnené o zapracovanie obsahu
sociálnych
ciele
a
aktivity
pre zapojenie aj ďalších zariadení v doplnenom znení.
pripomienky č. 16.
služieb, Báhoň, dosiahnutie cieľov doplniť sociálnych služieb do procesu
štatutárna
ako bod 4.“:
deinštitucionalizácie
a
zástupkyňa Ing. „Podporovať
vzdelávanie transformácie systému sociálnych
Mária Vráblová
zamestnancov v oblasti služieb.
transformácie
veľkokapacitných zariadení
sociálnych
služieb
na
zariadenia s nižšou kapacitou
v rámci Národného projektu
„Podpora
procesu
deinštitucionalizácie
a
transformácie
systému
sociálnych služieb“.
23. Mgr.
Poláchová
24. Mgr.
Poláchová

Lívia Do časti C. Koncepcie doplniť
informáciu
o dostupnosti
mapy sociálnych služieb.
Lívia Na strane 43 doplniť údaj
o prevalencii
duševných
porúch na území BSK.

Informácia o dostupnosti mapy
sociálnych služieb je potrebná
vzhľadom na veľkosť územia BSK.
Bez údaju o prevalencii duševných
porúch na území BSK nie je možné
vyhodnotiť mieru nedostatkovosti
sociálnych
služieb
pre
ľudí
s duševnou poruchou.

Pripomienka
zapracovaná
znení.
Pripomienka
zapracovaná
znení.

akceptovaná,
v navrhovanom
akceptovaná,
v navrhovanom
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25. Mgr.
Poláchová

Lívia Upraviť
SWOT
analýzu SWOT analýza uvedená v časti D.1.
uvedenú
v časti
D.1. Koncepcie obsahuje nesprávne
Koncepcie tak, aby boli uvedené interné a externé faktory.
správne uvedené interné
a externé faktory.
26. Mgr.
Lívia Do časti D.3. Koncepcie Z pôvodného znenia časti D.3.
Poláchová
doplniť
informáciu,
že Koncepcie mohlo vyplývať, že
vypracovanie
postupov, vypracovanie postupov, pravidiel,
pravidiel, podmienok a podmienok a plánov je cieľom
plánov je jedným z nástrojov plnenia podmienok kvality v
na dosahovanie cieľov v jednotlivých oblastiach.
jednotlivých
oblastiach
plnenia podmienok kvality.
27. Mgr.
Lívia Do časti E.1. Koncepcie Časť E.1. Koncepcie neobsahovala
Poláchová
doplniť konkrétny spôsob konkrétny spôsob podpory rozvoja
podpory rozvoja existujúcich existujúcich a nových sociálnych
a nových sociálnych služieb a služieb a odborných činností
odborných
činností komunitného
charakteru
v
komunitného charakteru v kompetencii obcí.
kompetencii obcí.
Pripomienky doručené po plynutí lehoty na uplatnenie pripomienok
1.Občianske
Zverejnený návrh koncepcie Samotný dokument „Koncepcia
združenie
rozlišuje medzi neverejnými rozvoja sociálnych služieb v
Prosenior,
poskytovateľmi sociálnych kompetencii
Bratislavského
Malokarpatská
služieb a poskytovateľmi samosprávneho kraja na roky 201822A, Svätý Jur,
sociálnych
služieb
v 2023“, ako jeden z cieľov, uvádza
predsedníčka
zriaďovateľskej pôsobnosti udržateľnosť financovania (ôsma
PhDr. Eva Vaská BSK. Tento rozdielny prístup odrážka, str. 63) a v závere (str. 70)
sa uplatňuje napríklad v smeruje k finančnej dostupnosti
tabuľke č. 30 (str. 52-54), sociálnych
služieb.
Koncepcia
ktorá obsahuje menovitý používa aj pojmy „viaczdrojové
zoznam
poskytovateľov financovanie“. V skutočnosti však
sociálnych
služieb
v návrh koncepcie zakladá reálny
zriaďovateľskej pôsobnosti problém
pre
neverejných
BSK.
Koncepcia
ale poskytovateľov
služby
–

Pripomienka
zapracovaná
znení.

akceptovaná,
v navrhovanom

Pripomienka
zapracovaná
znení.

akceptovaná,
v navrhovanom

Pripomienka
zapracovaná
znení.

akceptovaná,
v navrhovanom

neakceptovaná

V časti D. Koncepcie sú informácie
o zariadeniach
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
BSK,
ktoré
sú
organizačné
jednotky
BSK.
Uvádzaním názvu jednotlivých
zariadení nejde o nedodržanie
princípu
rovnakého
prístupu.
Princípy rovnakého prístupu pri
poskytovaní sociálnych služieb sú
stanovené v zákone o sociálnych
službách, podľa ktorých aj BSK
postupuje – uplatňuje právo občana
na výber poskytovateľa sociálnej
služby, druh a formu sociálnej
12

neobsahuje
menovitý
zoznam
súčasných
neverejných poskytovateľov.
Tým nie je dodržaný princíp
rovnakého prístupu.
Do koncepcie je potrebné
vložiť tabuľku č. 30a,
obsahujúcu
menovitý
zoznam
súčasných
neverejných poskytovateľov.

špecializované zariadenie, a to získať
vyjadrenie uvedené v ustanovení §
83 ods.9 zákona č. 448/2008 Z. z. v
znení neskorších predpisov. Súlad
žiadosti neverejného poskytovateľa
o finančný príspevok podľa §78a
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, s koncepciou
rozvoja vyššieho územného celku je
povinnou náležitosťou žiadosti o
finančný príspevok. Nedostatok
súhlasného vyjadrenia BSK môže
spôsobiť
(mal
by
spôsobiť)
zamietnutie žiadosti poskytovateľa
o finančný príspevok z Ministerstva.
Návrh Koncepcie s rozdielnym
uvedením
poskytovateľov
–
neverejní a v pôsobnosti BSK - je v
rozpore s ustanovením § 83 ods. 5
písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. v
znení neskorších predpisov, ktoré
stanovuje analýzu sociálnych služieb
podľa poskytovateľov v územnom
obvode BSK, a nie podľa
zriaďovateľa
poskytovateľa.
V
návrhu koncepcie neuvedením
neverejných poskytovateľov nastáva
vnútorný rozpor, lebo koncepcia na
jednej
strane
predpokladá
viaczdrojové
financovanie
a
finančnú dostupnosť sociálnej
služby a na druhej strane dáva
predpoklady
pre
zamietnutie
finančného príspevku z Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny a teda

služby. Skutočnosť, že neverejní
poskytovatelia nie sú podľa názvu
právnickej
osoby
zverejnení
v Koncepcii nedáva predpoklad pre
zamietnutie finančného príspevku
z Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny
SR
pre
nesúlad
s Koncepciou.
V súlade so zákonom o sociálnych
službách súlad predloženej žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku
podľa § 78b s koncepciou rozvoja
sociálnych
služieb
vyššieho
územného celku sa posudzuje na
základe
vopred
určených
a zverejnených kritérií pri dodržaní
princípov rovnaký zaobchádzania,
nediskriminácie
subjektov,
transparentnosti, proporcionality,
hospodárnosti a efektívnosti.
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2.Občianske
združenie
Prosenior,
Malokarpatská
22A, Svätý Jur,
predsedníčka
PhDr. Eva Vaská

Zverejnený návrh koncepcie
na str. 62 a 63 medzi cieľmi
neuvádza ako cieľ podporu
existujúcich špecializovaných
zariadení, ani spoluprácu s
neverejnými poskytovateľmi
sociálnej
služby
–
špecializované zariadenie.
Na str. 63 navrhujeme ako
jeden z cieľov uviesť rozvoj
spolupráce s existujúcimi
neverejnými poskytovateľmi
sociálnej
služby
–
špecializované zariadenie.

zvýšenie ceny sociálnej služby pre
klienta.
Samotný dokument „Koncepcia Pripomienka akceptovaná.
rozvoja sociálnych služieb v
kompetencii
Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 20182023“, ako jeden z cieľov, uvádza
udržateľnosť financovania (ôsma
odrážka, str. 63) a v závere (str. 70)
smeruje k finančnej dostupnosti
sociálnych
služieb.
Koncepcia
používa aj pojmy „viaczdrojové
financovanie“. V skutočnosti však
návrh koncepcie zakladá reálny
problém
pre
neverejných
poskytovateľov
služby
–
špecializované zariadenie, a to získať
vyjadrenie uvedené v ustanovení §
83 ods.9 zákona č. 448/2008 Z. z. v
znení neskorších predpisov. Súlad
žiadosti neverejného poskytovateľa
o finančný príspevok podľa §78a
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, s koncepciou
rozvoja vyššieho územného celku je
povinnou náležitosťou žiadosti o
finančný príspevok. Nedostatok
súhlasného vyjadrenia BSK môže
spôsobiť
(mal
by
spôsobiť)
zamietnutie žiadosti poskytovateľa
o finančný príspevok z Ministerstva.
Návrh Koncepcie s rozdielnym
uvedením
poskytovateľov
–
neverejní a v pôsobnosti BSK - je v
rozpore s ustanovením § 83 ods. 5

Obsah pripomienky bol zapracovaný
do textu v časti Hlavné ciele
a aktivity pre dosiahnutie cieľov, časť
E.1. koncepcie
Rozšírenie o druh sociálnej služby
„špecializované zariadenie“.
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písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. v
znení neskorších predpisov, ktoré
stanovuje analýzu sociálnych služieb
podľa poskytovateľov v územnom
obvode BSK, a nie podľa
zriaďovateľa
poskytovateľa.
V
návrhu koncepcie neuvedením
neverejných poskytovateľov nastáva
vnútorný rozpor, lebo koncepcia na
jednej
strane
predpokladá
viaczdrojové
financovanie
a
finančnú dostupnosť sociálnej
služby a na druhej strane dáva
predpoklady
pre
zamietnutie
finančného príspevku z Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny, a
teda zvýšenie ceny sociálnej služby
pre klienta.

Bratislava 29.11.2018
Spracovali:
Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu BSK
PhDr. Marica Šiková, vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
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