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Dôvodová správa 

 
Poskytovateľ sociálnej služby je povinný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

zverejniť po ukončení kalendárneho roka najneskôr do konca apríla ekonomické oprávnené náklady 

(ďalej len „EON“) za poskytované sociálne služby.  

 

Mestská časť Bratislava-Rača poskytovala v roku 2021   

dve sociálne služby ambulantnou formou: 

1. v dennom stacionári pre seniorov (ďalej len „DS“), 

2. v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „ZSoD“), 

dve sociálne služby terénnou formou: 

3. prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“), 

4. prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie. 
 

 

Do EON sme v zmysle § 72 ods. 5 zahrnuli len výdavky, ktoré boli použité na: 

a) mzdy zamestnancov, ktorí poskytujú sociálnu službu,  

b) poistné zamestnávateľa za týchto zamestnancov, 

c) výdavky na energie, vodu a komunikácie, 

d) výdavky na materiál, 

e) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu, 

f) výdavky na služby, 

g) výdavky na bežné transfery, odchodné, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 

h) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku. 

 

V EON nie sú započítané výdaje, ktoré neboli čerpané ako tuzemské cestovné náklady, dopravné, 

nájomné za prenájom nehnuteľnosti a pri opatrovateľskej službe odpisy. 
 

 

V prehľade EON sú uvedené: 

1. celkové EON za každú poskytnutú sociálnu službu zvlášť 

- z toho:  suma na jedného klienta, alebo na hodinu služby podľa poskytovanej sociálnej 

služby 

2. poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR SR (pre DS, OS, ZSoD) 

- z toho: príspevok na jedného klienta 

3. skutočné náklady MČ po odpočítaní finančného príspevku na jedného klienta 

4.  príjem za poskytnutú sociálnu službu 

- z toho: priemerné príjmy na 1 mesiac 

5. doplatok MČ na jedného klienta na l mesiac na poskytnutú sociálnu službu  

 

V roku 2021 bol z MPSVaR SR v zmysle § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

poskytnutý finančný príspevok pre DS v celkovej výške 84.684,00 eur. Z uvedenej sumy sme z dôvodu 

neposkytovania sociálnej služby – čerpania dovolenky v počte 19 pracovných dní (4 dni v januári, 5 dní 

v júli, 5 dní v auguste a 5 dní v decembri) museli vrátiť sumu 6.410,25 eur, t.j. 14,66898 € na klienta/deň. 

Celkové čerpanie finančného príspevku bolo vo výške 78.273,65 eur. 

 

V roku 2021 prebiehal projekt „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory 

opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača“, do ktorého bola mestská časť zapojená od apríla 2019. 

a skončil dňa 30.04.2021. Tento projekt bol vyhlásený MPSVaR SR prostredníctvom Implementačnej 

agentúry MPSVaR SR. Po prekontrolovaní všetkých predložených dokladov nám boli poskytnuté 

refundácie miezd terénnych opatrovateliek za mesiace 7/2019 - 4/2020 vo výške 58.985,90 eur.  

Po vyhlásení novej výzvy MPSVaR SR sme sa zapojili do nasledujúceho dopytovo-orientovaného 

projektu „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ 

Bratislava-Rača II“. Tento projekt bude trvať od 01.12.2021 do 30.11.2023.  

 

Stanovisko KSB 

Komisia sociálna a bytová MZ MČ Bratislava-Rača berie na vedomie predložený materiál. 
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021 

Názov organizácie Mestská časť Bratislava-Rača 

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) DENNY STACIONÁR 

Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

ambulantná 

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 12 

Kapacita podľa registra 25 

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 

21,92 

Položky 

Celkové EON 
uvedenej 

sociálnej služby 
za rok 

EON na mesiac 
na klienta 

podľa kapacity 

EON na mesiac 
na klienta podľa 

skutočnej 
obsadenosti 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu 

100 363,05 334,54 381,55 

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

35 353,88 117,85 134,40 

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 1 576,57 5,26 5,99 

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

6 806,32 22,69 25,88 

f) dopravné 0,00 0,00 0,00 

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

390,92 1,30 1,49 

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci 

0,00 0,00 0,00 

i) výdavky na služby 4 089,97 13,63 15,55 

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

3 479,00 11,60 13,23 

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov  

9 480,00 31,60 36,04 

EON náklady spolu 161 539,71 538,47 614,13 

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : 
kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť 

 
     

Príjem za rok 2021 22 385,60 x 85,10  
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021  

Názov organizácie Mestská časť Bratislava-Rača  

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa 

 

Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

ambulantná  

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 12  

Kapacita podľa registra 20  

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 

16,67  

Položky 

Celkové EON 
uvedenej 

sociálnej služby 
za rok 

EON na mesiac 
na klienta 

podľa kapacity 

EON na mesiac 
na klienta podľa 

skutočnej 
obsadenosti 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu 

58 054,43 241,89 290,21  

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

19 891,77 82,88 99,44  

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00  

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 5 655,38 23,56 28,27  

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

3 341,96 13,92 16,71  

f) dopravné 0,00 0,00 0,00  

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

2 986,20 12,44 14,93  

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci 

0,00 0,00 0,00  

i) výdavky na služby 9 466,48 39,44 47,32  

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

158,47 0,66 0,79  

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov  

6 286,78 26,19 31,43  

EON náklady spolu 105 841,47 441,01 529,10  

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : 
kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť 

 

 
         

Príjem za rok 2021 47 445,43 x 237,18  
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021  

Názov organizácie Mestská časť Bratislava-Rača  

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) 

DOMÁCA  OPATROVATEĽSKÁ 
SLUŽBA 

 

Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

terénna  

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 12  

Kapacita podľa registra bez kapacity  

Skutočná obsadenosť - priemerný počet klientov                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 

69,5  

Položky 

Celkové EON 
uvedenej 

sociálnej služby 
za rok 

EON na mesiac 
na klienta 

podľa kapacity 

EON na mesiac 
na klienta  

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu 

170 553,58   204,50  

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

61 417,72   73,64  

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00   0,00  

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00   0,00  

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

8 194,44   9,83  

f) dopravné 0,00   0,00  

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

0,00   0,00  

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci 

0,00   0,00  

i) výdavky na služby 2 459,37   2,95  

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

671,02   0,80  

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov  

0,00   0,00  

EON náklady spolu 243 296,13 0,00 291,72  

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : 
kapacita podľa registra/resp. skutočná obsadenosť 

 

 
     

Príjem za rok 2021 39 267,10 x 47,08  
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2021  

Názov organizácie Mestská časť Bratislava-Rača  

Druh poskytovanej sociálnej služby 
(DSS, RS, ZPB, atď.) 

TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA 
KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

 

Forma poskytovanej sociálnej služby  
(ambulantná, týždenná, celoročná) 

terénna  

Počet mesiacov poskytovania uvedenej sociálnej služby v roku 7  

Kapacita podľa registra bez kapacity  

Priemerný počet hodín na mesiac                 
(prepočet osobodní na 2 desatinné miesta) 

168,00  

Položky 

Celkové EON 
uvedenej 

sociálnej služby 
za rok 

EON na mesiac 
na klienta 

podľa kapacity 

EON na hodinu 
krízovej 

intervencie 

 

a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá 
zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa 
osobitného predpisu 

6 844,84   5,82  

b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne 
poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 
platné zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 

2 394,75   2,04  

c) tuzemské cestovné náhrady 0,00   0,00  

d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 0,00   0,00  

e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových 
interiérov 

361,44   0,31  

f) dopravné 0,00   0,00  

g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem 
jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia 
havarijných stavov 

0,00   0,00  

h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem 
dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, 
zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške 
obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste 
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého 
druhu alebo porovnateľné veci 

0,00   0,00  

i) výdavky na služby 0,00   0,00  

j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, 
odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti 
zamestnanca 

393,86   0,33  

k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných 
predpisov  

0,00   0,00  

EON náklady spolu 9 994,89   8,50  

Prepočet EON na 1 klienta na mesiac = Celkové EON : počet mesiacov poskytovania sociálnej služby : 
počet klientov krízovej intervencie 

 

 
     

Príjem za rok 2021 0,00 x 0,00  
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EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY  A  

  PREHĽAD BEŽNÝCH VÝDAVKOV A DOPLATOK  MČ  BRATISLAVA-RAČA  ZA  

POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE  SLUŽBY ZA ROK 2021 

 

  
   

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV 

EON , bežné 

výdavky 

a príjmy  

 

 
Priemerný počet klientov 21,92  

EON za rok         161 539,71 €  

 - z toho na klienta na mesiac 614,13 €  

Poskytnutý finančný príspevok z MPSVaR  78 273,65 €  

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok   22 385,60 €  

 - z toho na klienta na mesiac 85,10 €  

EON po odpočítaní finančného príspevku a príjmu  60 880,46 €  

 - z toho na klienta na mesiac 231,45 €  

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac 231,45 €  

  
   

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA 

EON , bežné 

výdavky 

a príjmy  

 

 
Priemerný počet detí 16,67  

EON za rok         105 841,47 €  

 - z toho na 1 mesiac 529,10 €  

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok   47 445,43 €  

 - z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac 237,18 €  

EON po odpočítaní  a úhrad 58 396,04 €  

Doplatok MČ na 1 dieťa na 1 mesiac 291,92 €  

  
   

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

EON , bežné 

výdavky 

a príjmy  

 

 
Priemerný počet klientov 69,50  

EON za rok         243 296,15 €  

z toho:  na 1 mesiac: 291,72 €  

            na 1 hodinu: 8,17 €  

Poskytnutý finančný príspevok z  MPSVaR SR za projekt 52 768,02 €  

EON po odpočítaní finančného príspevku 190 528,13 €  

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok   39 267,10 €  

 - z toho:  priemerné príjmy na 1 mesiac 47,08 €  

EON po odpočítaní úhrad a finančného príspevku 151 261,03 €  

 - z toho:  na 1 mesiac 181,37 €  

Počet odpracovaných hodín za rok 29 793,15 €  

               na 1 hodinu 5,08 €  

Doplatok MČ na 1 klienta na 1 mesiac 181,37 €  

         

TERÉNNA SOCIÁLNA SLUŽBA KRÍZOVEJ INTERVENCIE 

EON , bežné 

výdavky 

a príjmy  

 

 
Priemerný počet hodín terénnej sociálnej služby 168,00  

EON za rok         9 994,89 €  

 - z toho : na 1 hodinu krízovej intervencie: 8,50 €  

Príjem za poskytovanú sociálnu službu za rok   0,00 €  

 


