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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 08.04.2022  

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

b e r i e  n a  v e d o m i e  
  

 
Správu o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho 
kraja za rok 2021. 
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D ô v o d o v á  s p r á v a 
 
 

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej aj ako „BSK“) v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z.  
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.  
 

Ambíciou informačného materiálu „Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb 
v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“ a jeho predloženia na rokovanie 
Zastupiteľstva BSK je informovať o stave zabezpečenia sociálnych služieb Bratislavským 
samosprávnym krajom obyvateľom regiónu, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii 
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu, že 
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
z dôvodu straty bývania ako aj pre svoje životné návyky, spôsob života a pre ohrozenie 
správaním iných fyzických osôb. Cieľom je tiež poukázať na rozsah a dosah sociálnych 
služieb, ktoré BSK v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v rámci svojich kompetencií občanom 
regiónu zabezpečil. Novou kapitolou je informácia o vykonanej kontrolnej činnosti 
v zariadeniach sociálnych služieb v Bratislavskom kraji.  

 
Materiál tiež informuje o nových poskytovateľoch sociálnych služieb zapísaných v roku 

2021 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom BSK, o výmaze poskytovateľov 
sociálnych služieb z registra a dôvodoch ich výmazu a tiež o podpore sociálnych programov 
a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.  
 

Záverečná časť predkladaného materiálu, v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych 
služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023, informuje 
o plnení hlavných cieľov a aktivitách BSK na dosiahnutie stanovených priorít rozvoja 
sociálnych služieb v kompetencii BSK a v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb pre 
ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2019-2021 informuje o plnení priorít a cieľov rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre 
ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.  
 
Predkladaný materiál poskytuje v časti:  
A. informáciu o rozsahu zabezpečenia sociálno-poradenskej činnosti prvého kontaktu, 

B.  informáciu o rozsahu zabezpečenia posudkovej činnosti, 

C. informáciu o rozsahu zabezpečenia sociálnych služieb v kompetencii BSK, 

D. informáciu o výsledkoch kontrolnej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb, 

E. informáciu o zápise nových poskytovateľov sociálnych služieb do registra BSK, výmaze 

z registra BSK a o vykonaných zmenách v registri BSK, 

F. informáciu o rozsahu zabezpečenia vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany  detí 

a sociálnej kurately, 

G. informáciu o distribúcii osobných ochranných pracovných pomôcok a testov pre 

poskytovateľov sociálnych služieb, 

H. vyhodnotenie plnenia cieľov a opatrení stanovených v Koncepcii rozvoja sociálnych 

služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023, 

I. vyhodnotenie plnenia priorít a cieľov rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre 

ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny stanovených v  Koncepcii rozvoja sociálnych 

služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2019 – 2021. 

 



Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
 

Bod ... :„Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021“ 

 

Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie  Akceptované / 

Neakceptované 

Zapracované / 

Nezapracované 

Finančná komisia 
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený 

materiál a zobrať na vedomie v predloženej podobe. 

Prítomní 6 

Za 6 

Proti 0  

Zdržal sa 0  

Nehlasoval 0  

  

Komisia zdravotníctva 

a sociálnych vecí 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK 

uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

Prítomní 9 

Za 9 

Proti 0 

Zdržal sa 0 

Nehlasoval 0 

  

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod. 


