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Dôvodová správa
Dňa 19.05.2021 bol MČ doručený list primátora HM SR Bratislavy, kde žiada MČ
v súlade s čl. 103 ods.2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o písomné
stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy pre oblasť sociálnych vecí. Písomné stanovisko musí podľa sprievodného
listu obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie a na iné vyjadrenie sa neprihliada.
Materiál uvádza, že pri jeho zostavovaní boli použité tieto východiská:
-

zosúlaďovanie aktuálne platnej legislatívy v oblasti sociálnych vecí a aplikačnej praxe
sociálnej politiky na úrovni mesta,
vypracovanie návrhov ako výsledok konsenzu medzi mestskými časťami,
minimalizácia finančných vplyvov.

V dodatku Štatútu sa vypúšťa čl. 31 a 32 a za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i, ktoré znejú
pod názvom „OBLASŤ SOCIÁLNYCH VECÍ“.
V uvedených článkoch sú vyšpecifikované pôsobnosti hlavného mesta Bratislavy
a mestských častí v oblastiach:
-

sociálnych služieb (čl. 32 a čl. 32a),
komunitného plánovania sociálnych služieb (čl. 32b)
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (čl. 32c a čl. 32d),
zamestnanosti (čl. 32e),
pomoci v hmotnej núdzi (čl. 32f a čl. 32g),
iných oblastiach sociálnych vecí (čl. 32h a 32i).

Odôvodnenie pripomienky:
Predmetná terénna sociálna služba krízovej intervencie je v návrhu štatútu uvedená
ako výhradná kompetencia hlavného mesta podľa čl. 32 písm. c) bod 3 hlavné mesto
poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
pričom ostatné kompetencie uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku (t.j. sociálna služba
v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni a zariadení pre seniorov a nízkoprahová sociálna
služba pre deti a rodinu) môže podľa čl. 32a písm. f) vykonávať aj mestská časť.
Pre zosúladenie práva s praxou navrhujme aby do čl. 32a písm. f) bolo doplnené ako
bod 3 terénnej sociálnej služby krízovej intervencie.
V praxi sociálneho pracovníka mestskej časti predstavuje veľký diel výkonu jeho
priamej práce s klientom práve činnosť zadefinovaná pod terénnou sociálnou službou krízovej
intervencie, ktorú Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje v §24a „Terénna
sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) zákona č. 448/2008 a jej obsahom je činnosť
zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a
ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho
poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín“. Pod nepriaznivou
sociálnou situáciou sa podľa tohto zákona rozumie ohrozenie fyzickej osoby sociálnym
vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje
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problémy, a to z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb. K dôvodom, ktoré sú ďalej uvádzané patrí aj ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, ohrozenie správaním iných fyzických osôb
alebo, ak sa osoba stala obeťou správania iných fyzických osôb.
Veľký podiel na činnosti sociálneho pracovníka mestskej časti predstavuje terénna
sociálna práca s občanmi, ktorí sa ocitli v krízovej sociálnej situácii a sú z toho dôvodu
ohrození sociálnym vylúčením, často aj stratou bývania. Z toho dôvodu bol od roku 2021
vytvorený ako súčasť oddelenia pre sociálne veci MČ Bratislava-Rača osobitný referát terénnej
sociálnej služby krízovej intervencie. Služba sa vykonáva predovšetkým pre občanov so
zdravotným znevýhodnením (osamelí seniori, dvojice seniorov kde jeden alebo obidvaja
z partnerov majú rôzne formy demencie), ale aj rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným
znevýhodnením, rodiny s členom s psychiatrickým ochorením, matky ohrozené správaním
iných osôb ak sa stali obeťou násilia, deti ohrozené pre spôsoby života a návyky ich rodičov,
pre ktoré je ohrozené zabezpečenie základných životných potrieb.
Pandémia vytvorila zvýšený tlak na vykonávanie terénnej sociálnej služby krízovej
intervencie. Občania sa z dôvodu veku a zdravotného znevýhodnenia ocitli v akútnom riziku
ohrozenia sociálnou exklúziou a prehlbovania sťaženého prístupu k základným životným
potrebám, mnohé rodiny s našimi pracovníkmi riešili tému ohrozenia stratou bývania.
Veľkú časť terénnej sociálnej služby krízovej intervencie predstavuje sociálna
prevencia, na ktorej je potrebné aby mali podiel aj sociálni pracovníci mestskej časti pre
zabezpečenie dobrej praxe pre svojich občanov. Ak pre mestské časti nebude v štatúte uvedená
možnosť poskytovať alebo zabezpečovať terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, mestská
časť nebude môcť pre túto oblasť sociálnych služieb žiadať granty.

Stanovisko komisie:
Komisia sociálna a bytová MZ MČ Bratislava-Rača odporúča schváliť návrh dodatku Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za č.
30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) s pripomienkou:
Do čl. 32a písm. f) bod 3 doplniť text „terénnej sociálnej služby krízovej intervencie“.
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