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Názov projektu: Podpora procesu deinštitucionalizácie 

a transformácie systému sociálnych sluţieb 

Bratislavského samosprávneho kraja 

Ţiadateľ o NFP: Fond sociálneho rozvoja 

Dĺţka realizácie aktivít projektu 

(od-do)
2
: 

10/2013-10/2015 

 

 

Programové obdobie 2007 – 2013 

 

                                                 
1
 Podrobnejšie informácie k vyplneniu tejto prílohy ţiadosti o NFP je uvedený v dokumente „Výklad k vyplneniu opisu 

projektu“ 
2 Ţiadateľ o NFP uvedie termín od – do vo formáte mm/rrrr v súlade s tabuľkou č. 11 Ţiadosti o nenávratný finančný 

príspevok 
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(1) Matica projektu 

Celkový cieľ Objektívne overiteľný ukazovateľ Zdroje overenia  
Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom 
deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb 
v BSK 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu                                                                                           

Monitorovacie správy 
Záverečná monitor. správa 
Výstupy z ITMS 
Správy z vykonanej kontroly 

 

Špecifický cieľ resp. ciele Objektívne overiteľné ukazovatele Zdroje overenia Predpoklady 

1) Naštartovať a podporiť proces 
deinštitucionalizácie systému sociálnych 
sluţieb v BSK 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – spolu 
Počet úspešne vyškolených osôb – spolu 
Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny 
Počet úspešne vyškolených osôb – muţi 
Počet zamestnancov, v jednotlivých oblastiach 
výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho 
vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality 
sociálnych sluţieb a SPO a SK a iných opatrení 
sociálnej inklúzie 
  

Priebeţné monitorovacie správy 
Záverečná monitorovacia 
správa 
Výstupy z ITMS 
Správy z vykonanej kontroly 

Udrţanie vyškoleného personálu  
Záujem subjektov o spoluprácu 
Zmena prístupu zamestnancov 
 

Výsledky projektu  Objektívne overiteľné ukazovatele Zdroje overenia Predpoklady 
1) Vyškolení zástupcovia poskytovateľov 

a zriaďovateľov zariadení sociálnych sluţieb, 
klienti zariadení sociálnych sluţieb 

2) Odborná a laická verejnosť z BSK 
informovaná o procese a význame DI 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu                                                                                          
Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – ţeny                                                                       
Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov -muţi                                                                            
Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov – zdravotne postihnuté 
osoby 
Počet osôb vyškolených v projekte 

Prezenčné listiny zo 
vzdelávacích aktivít 
Doklady o absolvovaní 
vzdelávacích aktivít 
Mediálne výstupy o projekte 
Informačné letáky a plagáty 

Realizácia projektu v poţadovanej 
kvalite v súlade s časovým 
harmonogramom (schvaľovací 
proces) 
Prekonanie moţných prvotných  
ťaţkostí v komunitách 
a samotných zariadeniach 
Aktívna participácia klientov 
zariadení sociálnych sluţieb 
Záujem zamestnancov o proces DI 

Aktivity  Prostriedky Náklady Predpoklady 

Vzdelávanie manaţmentu, zamestnancov, 
zriaďovateľov a klientov ZSS, supervízia a 
diseminácia  
Podporné aktivity: 

Riadenie projektu 
Publicita a informovanosť 

Dostatočný počet kvalitných a odborne zdatných 
lektorov na vzdelávanie 
Dostatočný počet zamestnancov ţiadateľa, ktorí 
zabezpečujú realizáciu projektu 
Osobné náklady 
prepravné a nájom dopravných prostriedkov 
Školenia, kurzy 
všeobecné sluţby 
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 
 

Aktivita 1  – 41 695,52 € 
Podporné aktivity – 8 304,48 € 

Vzdelávanie na vysokej odbornej 
úrovni 
Záujem subjektov samosprávy 
Dostupné učebné podklady (plány 
a osnovy)  z NP DI  

   Celkový predpoklad 

   Podpora realizácie NP DI na 
všetkých úrovniach štátnej správy 
Aktívny prístup zriaďovateľov 
zariadení pri  účasti v NP DI 
Spustenie realizácie podľa 
časového harmonogramu  
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(2) Východiskový a očakávaný stav 

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

 

Aktuálna úroveň kvality poskytovaných sluţieb starostlivosti 

Údaje dostupné z Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych sluţieb uvádzajú , ţe v Slovenskej 

republike je 255 zariadení sociálnych sluţieb s celoročným pobytom a kapacitou prevyšujúcou 41 miest, 

s celkovým počtom 27 730 prijímateľov sluţieb. V tomto type zariadení ţije 83 % z celkového počtu 

prijímateľov sociálnych sluţieb.  V súčasnosti existujú na Slovensku 4 zariadenia s kapacitou vyššou ako 300 

klientov, 6 zariadení s kapacitou vyššou ako 250 klientov, 12 zariadení s kapacitou vyššou ako 200 klientova 94 

zariadení s kapacitou vyššou ako 100 klientov.  

V Bratislavskom samosprávnom  kraji je prevádzkovaných 119 zariadení sociálnych sluţieb, z toho je 

50 zariadení s celoročným pobytom s celkovým počtom 3242 klientov. V zariadeniach  s celoročným pobytom 

v BSK ţije 65% všetkých prijímateľov sociálnych sluţieb v BSK (4985). V Bratislavskom samosprávnom kraji 

je 13 zariadení s celoročným pobytom s celkovým počtom 962 prijímateľov sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti samosprávneho kraja. V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 9 zariadení sociálnych sluţieb 

s kapacitou vyššou ako 40 obyvateľov, z toho je jedno zariadenie s kapacitou na 140 miest a dve zariadenia 

s kapacitou nad 200 miest.    

Z uvedeného vyplýva, ţe v Slovenskej republike prevláda poskytovanie tradičných inštitucionálnych 

sociálnych sluţieb, ktoré poskytujú prevaţne celoročné pobytové sociálne sluţby. Zmeniť túto štruktúru v 

prospech terénnych a ambulantných sluţieb a malokapacitných zariadení je dlhodobý proces.  Prvým pokusom 

bolo prijatie Národných priorít rozvoja sociálnych sluţieb v roku 2009, ktoré však neboli podporené ţiadnymi 

konkrétnymi  nástrojmi. 

Analýza podmienok poskytovania sociálnych sluţieb v SR, ktorá je súčasťou Národných priorít rozvoja 

sociálnych sluţieb, uvádza, ţe za najsilnejšie stránky poskytovania sociálnych sluţieb sa povaţuje adresnosť a 

efektívnosť poskytovania sociálnych sluţieb po decentralizácii, rešpektovanie princípu subsidiarity a posilnené 

financovanie na základe nového daňového prerozdeľovacieho mechanizmu. Za slabé stránky poskytovania 

sociálnych sluţieb analýza povaţuje, okrem iného, nerozvinutý systém komunitného plánovania a nedostatočne 

vytvorené podmienky pre zotrvanie v prirodzenom (domácom) sociálnom prostredí, nedostatočnosť a regionálnu 

nerovnomernosť siete zariadení sociálnych sluţieb a terénnych sociálnych sluţieb a ich fyzickú dostupnosť, 

nedostatočnú variabilitu sociálnych sluţieb a absenciu štandardov kvality sociálnych sluţieb.  Medzi ohrozenia 

analýza zaraďuje nepostačujúcu kapacitu terénnych sociálnych sluţieb, zvyšujúce sa finančné náklady na 

sociálne sluţby pretrvávaním tradičných sociálnych sluţieb v zariadeniach sociálnych sluţieb a nefunkčnosť 

systému sociálnych sluţieb z dôvodu nedostatočného realizovania kompetencií zo strany územnej samosprávy. 

 

Medzinárodné záväzky 

 Slovenská republika  sa počas svojej  takmer 20-ročnej  existencie  zaviazala dodrţiavať celý súbor 

významných ľudsko-právnych medzinárodných  dokumentov. Vstup do Európskej únie  (ďalej „EÚ“)  posilnil 

naše úsilie vytvárať predpoklady pre dodrţiavanie práv a napĺňanie individuálnych potrieb všetkých občanov. 
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V roku 2010 Slovenská republika ratifikovala  právne záväzný dokument: „Dohovor  OSN o právach 

osôb so zdravotným postihnutím a Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím“ 

(ďalej „Dohovor PZP“). Pre Slovenskú republiku je platný od 25. júna 2010. Všeobecné zásady Dohovoru PZP  

jednoznačne reflektujú  princípy  „nezávislého ţivota“, ktoré sú kľúčové pre prechod z inštitucionálnej na 

komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych sluţieb. 

Podľa článku 19 Dohovoru PZP „Zmluvné strany uznávajú rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným 

postihnutím ţiť v spoločenstve s rovnakými moţnosťami, voľbami ako majú ostatní  a prijmú účinné a 

primerané opatrenia, ktoré umoţnia plné uţívanie tohto práva osobami so zdravotným postihnutím a ich plné 

začlenenie a zapojenie do spoločnosti a zabezpečia, aby: 

1. Osoby so zdravotným postihnutím mali moţnosť zvoliť si miesto pobytu, ako aj to, kde a s kým budú 

ţiť, na rovnakom základe s ostatnými, a aby neboli nútené ţiť v určitom prostredí.  

2. Osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k celému spektru podporných sluţieb, či uţ domácich 

alebo pobytových a ďalších komunitných podporných sluţieb, vrátane osobnej pomoci, nevyhnutných 

pre nezávislý ţivot v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej  a na zabránenie izolácie alebo segregácie v 

spoločnosti.  

3. Komunitné sluţby a zariadenia pre širokú verejnosť boli za rovnakých podmienok prístupné osobám so 

zdravotným postihnutím, a aby zohľadňovali ich potreby.“ 

Kľúčovým dokumentom pre formovanie sociálnych práv občanov v európskom priestore, od ktorého sa 

odvíjajú aj politiky a stratégie Európskej únie, je Európska sociálna charta. Článok 15 zaručuje právo osôb so 

zdravotným postihnutím na nezávislosť, na sociálnu integráciu a na účasť na ţivote spoločnosti. 

Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010  –  2020 s  podtitulom Obnovený 

záväzok vybudovať Európu bez bariér (ďalej „Európska stratégia“), upriamuje pozornosť na záväzky 

vyplývajúce z Charty základných práv a základných slobôd EÚ, kde v článku 26 je uvedené, ţe „EÚ uznáva a 

rešpektuje právo osôb so zdravotným  postihnutím vyuţívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich 

nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom ţivote.“ Formuluje cieľ a 

nástroje EÚ v oblasti podpory „prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej: vyuţitím 

štrukturálnych fondov a fondu rozvoja vidieka na podporu rozvoja komunitných sluţieb a na zvyšovanie 

povedomia o situácii ľudí so zdravotným postihnutím ţijúcich v špecializovaných zariadeniach, najmä detí a 

starých ľudí.“ 

Európska komisia si osvojila odporúčania Správy expertnej skupiny ad hoc o prechode 

z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť (2009) a odporúča aj členským krajinám, aby finančné zdroje 

štrukturálnych fondov vyuţili nie na rekonštrukciu existujúcich a stavbu nových zariadení, ale na ich postupné 

zatváranie. Namiesto nich majú členské štáty aj pomocou disponibilných zdrojov EU vytvárať nové sluţby 

zaloţené na komunitnom princípe. Sluţby vytvorené a poskytované danou komunitou majú prioritne slúţiť pre 

jej členov, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, existuje reálne riziko vo vzťahu k plneniu podpísaných 

medzinárodných záväzkov, najmä k plneniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, či 

Európsku sociálnu chartu. 
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Nadväznosť Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému 

sociálnych sluţieb Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „NP DI BSK“) na prijaté strategické 

dokumenty 

V roku 2009 schválilo MPSVR SR  Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb, kde naznačuje 

smerovanie od inštitucionálnych ku komunitným sluţbám. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 

konkretizuje postupným zniţovaním počtu tradičných zariadení sociálnych sluţieb, prevádzkovaním zariadení s 

nízkou kapacitou a podporou terénnych a ambulantných sociálnych sluţieb a sociálnych sluţieb v zariadeniach s 

týţdenným pobytom. Aj v prípade poskytovania sociálnej sluţby v zariadení sa v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych 

sluţbách“) kladie dôraz na prednostné poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení s kapacitou niţšou ako 40 

miest, čo znamená transformáciu veľkokapacitných zariadení na zariadenia s niţšou kapacitou. 

Národné priority rozvoja sociálnych sluţieb v časti Priorita č. 2.2 Rozvoj ambulantných sluţieb a 

pobytových sociálnych sluţieb v zariadeniach s týţdenným pobytom definuje ako zámer stanovenia tejto priority 

deinštitucionalizáciu sociálnych sluţieb s prihliadnutím na potreby a schopnosti klienta, s cieľom poskytovať mu 

sociálne sluţby v jeho rodinnom alebo komunitnom prostredí. 

Vláda SR uznesením č. 761/2011 zo dňa 30. 11. 2011 schválila Stratégiu deinštitucionalizácie systému 

sociálnych sluţieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (ďalej „Stratégia DI“), ktorá jasne deklaruje 

východiská, ciele, opatrenia a pozíciu Slovenskej republiky v oblasti deinštitucionalizácie sociálnych sluţieb 

a náhradnej starostlivosti. Stratégia DI navrhuje opatrenia, ktoré budú vykonané na národnej úrovni. Jedným 

z nich (Opatrenie č. 4) je príprava Národného projektu podpory deinštitucionalizácie sluţieb starostlivosti (ďalej 

„NP DI“). Príprava Národného projektu podpory deinštitucionalizácie ďalej vychádza z úloh Národného  

akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych sluţieb na roky 2012 

– 2015.. Jednou z úloh (Úloha č. 2) tohto plánu je pripraviť a realizovať národný projekt podpory 

deinštitucionalizácie sluţieb starostlivosti v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom národného 

projektu je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb. 

 

Nadväznosť NP DI BSK na národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie 

systému sociálnych sluţieb“  

 Projekt podpory procesu DI v BSK v plnej miere nadväzuje na NP DI podporujúci proces 

deinštitucionalizácie  vo zvyšných samosprávnych krajoch, ktorý prijímateľ – FSR, realizuje od marca 2013. 

Podpora DI v BSK bude prebiehať v súlade s dokumentmi, vzdelávacími modulmi a metodikou vypracovanou 

v NP DI. Budú realizované všetky odporúčania plynúce z NP DI.  

 

Cieľové skupiny 

1) Zamestnanci inštitúcií verejnej správy  a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti 

sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore: 

- zamestnanci samosprávneho kraja - zamestnanci odborov sociálnych vecí a odborov správy majetku a 

investícií 
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- zamestnanci zariadení sociálnych sluţieb, ktorí budú priamo zapojení do výkonu politík a opatrení v 

oblasti sociálnej inklúzie 

2) Občania s ťaţkým zdravotným postihnutím a občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori 

- klienti zariadení sociálnych sluţieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ktorí v 

súčasnosti dlhodobo ţijú v týchto zariadeniach inštitucionálneho charakteru a spĺňajú kritéria v zmysle 

zákona o sociálnych sluţbách. 

 

Identifikácia potrieb cieľových skupín 

Klienti zariadení sociálnych sluţieb sú ohrození ich  prevládajúcou inštitucionálnou kultúrou. Tá sa 

prejavuje tendenciami k depersonalizácii starostlivosti, vykonávaním stereotypných a rutinných aktivít, 

rámcovaním obsahu sociálnych sluţieb prevádzkovými, personálnymi, ekonomickými a kultúrnymi 

podmienkami zariadení na úkor napĺňania individuálnych potrieb klientov, stratou kontaktu s prirodzeným 

prostredím a pôvodnou sociálnou sieťou rodiny a príbuzenstva. Uvedené skutočnosti poukazujú na potrebu 

pristúpiť nielen k rozsiahlej tvorbe terénnych a ambulantných sluţieb, ale súčasne aj k rozsiahlej 

deinštitucionalizácii poskytovaných sociálnych sluţieb. 

Európska expertná skupina pre DI (EEG - European Expert Group on Transition from Institutional to 

Community Care) vo svojej správe označuje inštitucionálnu starostlivosť ako kaţdý typ pobytovej sluţby, kde 

klienti sú izolovaní od širšieho spoločenstva a/alebo sú nútení k spoločnému ţitiu, klienti zariadení nemajú 

dostatočnú moc nad svojimi ţivotmi a nad rozhodnutiami, ktoré sa ich týkajú, poţiadavky samotnej organizácie 

majú tendenciu byť nadradené nad individuálne potreby jednotlivých klientov zariadení sociálnych sluţieb“. 

 

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU 

 

Predkladaný projekt je jednou z reakcií MPSVR SR na identifikované potreby. Vzhľadom na NP DI , 

ktorý je aktuálne v realizácii, vzniká potreba, naštartovať proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 

sluţieb pre osoby so zdravotným postihnutím aj v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len BSK).  

 

Preukázateľné dopady na zmenu kvality ţivota osôb so zdravotným postihnutím 

Jednotný postup deinštitucionalizácie sluţieb starostlivosti je vypracovaný predovšetkým pre 

zariadenia, kde  klientmi sú najmä osoby so zdravotným postihnutím a seniori,  ohrozené negatívnymi rizikami 

inštitucionálnej kultúry. Dôleţitú úlohu v projekte zohráva výber takého zariadenia sociálnych sluţieb, kde si 

manaţment a zamestnanci  uvedomujú riziko inštitucionalizácie, chcú ho minimalizovať zmenou prístupu ku 

klientom a poskytnúť im sluţby vyššej kvality. 

Deinštitucionalizácia je proces, ktorý rieši dopad negatívnych vplyvov inštitucionalizácie tým, ţe otvorí 

moţnosti pre prechod týchto klientov zariadení sociálnych sluţieb do pripraveného prirodzeného prostredia 

komunity obce a umoţní im plne a rovnoprávne sa začleniť do spoločnosti. Práve takáto zmena prostredia pre 

klientov zariadení sociálnych sluţieb, ktorá mení status klienta na status občana, a tým vyţaduje a predpokladá 

aj zmenu prístupu k nemu, je základným východiskom a zámerom jednotného postupu uplatneného v projekte.  

Ţivot v komunite obce otvorí nové moţnosti pre osobnostný rozvoj klientov zariadení sociálnych 

sluţieb a kvalitatívnu zmenu ich ţivotného štýlu. Takisto budú vytvorené predpoklady na zabezpečenie 
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dôstojných ţivotných podmienok v komunite obce – bývanie, pracovné začlenenie, vyuţívanie voľného času, 

v integrácii s miestnymi obyvateľmi obce, v súlade so snahou o humanizáciu sociálnych sluţieb.      

 

Vytvorenie odborného potenciálu pre systematické zavádzanie DI 

V zariadeniach sociálnych sluţieb zapojených do projektu v BSK budú pracovať interdisciplinárne 

transformačné tímy,  ktoré po absolvovaní špecializovaných vzdelávacích kurzov dokáţu individuálne 

pripravovať podmienky pre presťahovanie sa klientov do komunity a tieţ samotných klientov na adaptabilné 

zvládnutie celého procesu.  

Projekt otvára moţnosti pre realizáciu zásadných zmien - prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 

sociálnu starostlivosť. Realizáciou projektu získajú klienti zariadení sociálnych sluţieb, zamestnanci verejných 

zariadení sociálnych sluţieb, zriaďovatelia – zamestnanci samosprávnych krajov cenné skúsenosti, ktoré budú 

slúţiť ako príklady dobrej praxe pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál 

odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015. 

 

 

Získanie širokej podpory pre DI 

Široká i odborná verejnosť získa v rámci realizácie projektu prístup k podstatným informáciám 

o zmysle, priebehu a cieľoch procesu DI. Týmto budú vytvorené podmienky nielen na podporu a prijatie aktivít 

uskutočnených v rámci národného projektu, ale aj na pochopenie celého procesu DI, ktorý bude prebiehať 

dlhodobo v nadväznosti na ukončenie národného projektu. 

  

Prínos realizácie projektu 

- aktívna účasť  zamestnancov a klientov zariadení sociálnych sluţieb vo vybraných zariadeniach do 

realizácie projektu, 

- záujem o proces deinštitucionalizácie u zamestnancov sociálnych sluţieb na základe otvorenej 

a objektívnej informovanosti a sprostredkovania najnovších odborných poznatkov, diskusie a  

interaktívneho vedenia kurzov a pracovných stretnutí, 

- zmena prístupu zamestnancov ku klientom zariadení sociálnych sluţieb, zmena pracovného štýlu 

zamestnancov, v ktorom budú uplatňovať prístup sústredený na  klienta, 

- adaptácia a záujem klientov zariadení sociálnych sluţieb, prejavenie ich schopností a zručností,  

- postupný prechod vybraných klientov zariadení sociálnych sluţieb na základe preukázaného záujmu do 

nového prostredia komunity obce, 

- viditeľný a merateľný rozvoj osobnosti klientov, spôsobený zmenou prístupu zamestnancov a zmenou 

prostredia/príleţitostí, 

- kvalitatívne nová forma spolupráce medzi klientmi zariadení sociálnych sluţieb, zamestnancami 

a novým prostredím v komunite obce,  

- súbeţné vytváranie nových komunitných sluţieb pre miestnych občanov so špecifickými potrebami 

podľa komunitných plánov resp.  zámerov obecných zastupiteľstiev,  

- získanie dôvery pre deinštitucionalizáciu ako zmenu vo forme a metódach poskytovania sociálnych 

sluţieb pre občanov so špeciálnymi potrebami u zapojených zriaďovateľov, 
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- poskytovanie komunitných sociálnych sluţieb (druhu, typu, rozsahu), ktoré zodpovedajú individuálnym 

potrebám ich klientov. 

 

Výsledky a dopady realizácie projektu vyjadrené cez merateľné ukazovatele 

Zodpovedná odborná sekcia z MPSVR SR v rámci prípravy procesu deinštitucionalizácie a NP DI BSK 

v sociálnych sluţbách komunikovala a spolupracovala so zástupcami  BSK - primárnym zriaďovateľom  

celoročných veľkokapacitných pobytových sociálnych sluţieb, ktoré budú súčasťou pilotného overenia 

deinštitucionalizácie v BSK.  

Na základe týchto údajov poskytnutých Bratislavským samosprávnym krajom sú zadefinované hodnoty  

merateľných ukazovateľov NP DI BSK: 

 

Typ Názov 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota Rok 

V
ý

sl
ed

o
k

 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov – spolu 

Počet 0 2013 250 2015 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov – ţeny                                                                        

Počet 0 2013 150 2015 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov – muţi                                                                             

Počet 0 2013 100 2015 

Počet  osôb cieľovej skupiny zapojených do 

podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby 

Počet 0 2013 200 2015 

Počet osôb vyškolených v projekte Počet 0 2013 65 2015 

D
o

p
a

d
 

Počet zamestnancov, v jednotlivých oblastiach 

výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho 

vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych 

sluţieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej 

inklúzie                                                                                                    

Počet 50 2015 50 2017 

Počet úspešne vyškolených osôb Počet 65 2015 65 2017 

Počet úspešne vyškolených osôb – ţeny                                                                        Počet 45 2015 45 2017 

Počet úspešne vyškolených osôb – muţi                                                                             Počet 20 2015 20 2017 

 

Konkrétne hodnoty merateľných ukazovateľov pre jednotlivé cieľové skupiny a spolu za projekt  boli vypočítané 

nasledovne: 

 

1. Cieľová skupina zamestnanci inštitúcií verejnej správy  a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v 

oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore: 

a) manaţment a zamestnanci odboru sociálnych vecí BSK a obcí v BSK 

b) manaţment  a zamestnanci zariadení sociálnych sluţieb BSK 

Do podporeného projektu by mali byť zapojení minimálne 5 zamestnanci odboru sociálnych vecí BSK, 

zamestnanci vybraných obcí v BSK a minimálne 6 manaţéri/zamestnanci z 2 zariadení sociálnych sluţieb. Tieto 

osoby sa zúčastnia vzdelávania manaţmentu (workshopy o riadení zmeny), výsledkom ktorého bude návrh 

transformačného plánu zariadenia.  

Do projektu budú ďalej zapojení zamestnanci vybraných zariadení v priamom kontakte s klientmi. Priemerný 

počet zamestnancov zariadení, ktoré samosprávny kraj predbeţne navrhuje na zapojenie sa do projektu, je cca. 

65 zamestnancov. To znamená, ţe do projektu by malo byť zapojených minimálne 65 zamestnancov. Hodnota 

tohto ukazovateľa bude presná aţ po konečnom výbere zariadení. 
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2. Cieľová skupina občania s ťaţkým zdravotným postihnutím a občania s nepriaznivým zdravotným stavom, 

seniori  - klienti zariadení sociálnych sluţieb 

Do podporeného projektu budú zapojení všetci klienti v zariadeniach, ktoré budú realizovať transformačný plán. 

Priemerný počet klientov zariadení sociálnych sluţieb v navrhovaných zariadeniach je 100. V závislosti od počtu 

zapojených zariadení a výberu konkrétnych zariadení to bude cca. 200 klientov zariadení sociálnych  sluţieb. 

Hodnota tohto ukazovateľa bude presná aţ po konečnom výbere zariadení. 

 

Slovník pojmov 

Deinštitucionalizácia (DI) - je jedným zo základných prostriedkov transformácie systému sociálnych sluţieb a 

ústavnej starostlivosti v detských domovoch, ktorý v rámci viacerých spojených procesov predpokladá úplné 

zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych sociálnych sluţieb a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej 

siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných sluţieb pre obyvateľov daného územného 

spoločenstva. Deinštitucionalizácia je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným 

sluţbám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý ţivot, aktivitu a sociálnu participáciu.   

Depersonalizácia – odobratie osobného vlastníctva, znakov a symbolov vlastnej jedinečnosti a ľudskosti. Strata 

kontaktu samého so sebou a vlastnými ţivotnými a osobnými cieľmi a hodnotami.  

Inštitúcia/pobytové sluţby – kaţdá organizácia v oblasti sociálnych sluţieb poskytujúca pobytové sluţby 

formou inštitucionálnej starostlivosti a nesie znaky „inštitucionálnej kultúry“. 

Inštitucionálna kultúra – systém poskytovania a riadenia sluţieb,  ktorý je charakterizovaný depersonalizáciou, 

paušalizovanými liečebnými postupmi, sociálnym odstupom nedostatok súkromia, obmedzenými moţnosťami 

voľby, rutinnými a stereotypnými aktivitami, paternalizmom,  správaním prijímateľov, kde prevláda naučená 

pasivita a bezmocnosť, a nedostatočne rozvinuté sociálne vzťahy.  

Inštitucionálna starostlivosť – kaţdý typ pobytovej starostlivosti, kde sú jej prijímatelia izolovaní od širšieho 

spoločenstva, nútení ţiť spolu a nemajú dostatočnú moc na svojimi ţivotmi a nad rozhodnutiami, ktoré sa ich 

dotýkajú. Poţiadavky a potreby organizácie sú nadriadené nad individuálne potreby a dodrţiavanie práv 

prijímateľov starostlivosti.  

Inštitucionalizácia – proces vytvárania a prevádzkovania organizácií poskytujúcich inštitucionálnu 

starostlivosť.  

Jednotný postup – príprava komunitných sluţieb a príprava prijímateľov sluţieb na prechod z inštitucionálnych 

do komunitných sluţieb prebieha vo vybraných zariadeniach podľa rovnakých kritérií a modelov 

Komunita – územne ohraničené spoločenstvo s príslušnými formálnymi a neformálnymi systémami 

a organizáciami, kde môţe človek získavať emocionálnu podporu, ocenenie a praktickú pomoc v kaţdodennom 

ţivote.  

Komunitné sluţby -  súbor vzájomne prepojených sluţieb poskytovaných v územne ohraničenej komunite, 

ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia znaky inštitucionálnej starostlivosti. 

Miestna podporná skupina – zástupcovia občianskych zdruţení, rodičov a predstaviteľov obce, ktorí budú 

podporovať realizáciu transformačného plánu ako neformálni partneri 
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Nezávislý ţivot - Nezávislý spôsob ţivota znamená, ţe ľudia so zdravotným postihnutím postihnutím majú 

moţnosť rovnocenného spôsobu ţivota a výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako 

ako nepostihnuté osoby.  

NP DI – národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych sluţieb“ 

realizovaný Fondom sociálneho rozvoja od marca 2013 na území cieľa Konvergencia, ktorého cieľmi je vytvoriť 

základné podmienky na úspešný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a naštartovať a podporiť 

proces deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb.  

NP DI BSK - národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych 

sluţieb Bratislavského samosprávneho kraja“ realizovaný Fondom sociálneho rozvoja cca. od septembra 2013 na 

území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, ktorého cieľom je  naštartovať a podporiť proces 

deinštitucionalizácie systému sociálnych sluţieb v BSK 

Participácia- aktívna účasť a zapájanie sa osoby/prijímateľa do rôznych oblastí jeho ţivota a to predovšetkým: 

rozhodovania o vlastnom ţivote, individuálnom plánovaní, sluţbách, aktivitách, ktoré sú mu poskytované. 

Plánovanie zamerané na človeka – je súbor techník individuálneho plánovania, vychádzajúci z princípu 

aktívneho zapojenia človeka a zamerania sa na jeho ciele, kde individuálny plán patrí tomu človeku a nie 

organizácii a často presahuje ponuku poskytovateľa sociálnej sluţby a vyuţíva neformálnu a neplatenú pomoc 

poskytovanú prirodzeným sociálnym prostredím človeka.  

Prirodzené spoločenstvo/prirodzené prostredie – je prostredie, do ktorého sa človek narodí a môţe v ňom ţiť 

beţný ţivot, tak aby sa mohol realizovať a napĺňať svoje potreby a predstavy , v prípade potreby aj s podporou 

spoločnosti, tak aby nebol izolovaný od  širšej komunity a mal moţnosť voľby  a výberu v oblasti sociálnej, 

politickej, ekonomickej a kultúrnej 

Podporované zamestnávanie – je časovo obmedzený komplex sluţieb, určených najmä pre osoby so 

zdravotným postihnutím, ktorí pre získanie, či udrţanie si pracovného miesta potrebujú špecifickú podporu.  

Sluţby starostlivosti – predstavujú súbor sluţieb poskytovaných občanom, ktoré zahŕňajú sociálne sluţby 

a náhradnú starostlivosť.  

Transformácia - je proces dlhodobej a zásadnej zmeny systému, ktorého víziou a cieľom je vytvorenie a 

zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný ţivot všetkých občanov, odkázaných na pomoc spoločnosti,  

v prirodzenom sociálnom prostredí  komunity, s dostupnou a koordinovanou sieťou verejných sluţieb 

rešpektujúc princípy ľudských práv a rovnosť príleţitostí v kontexte individuálnych potrieb prijímateľov. 

Transformačný tím zariadenia – zloţený zo zamestnancov a manaţmentu zariadenia, ale aj zo zástupcu VUC 

– pracuje pod vedením riaditeľa, resp. povereného zamestnanca 

Transformačný plán – dokument, ktorý vypracuje transformačný tím kaţdého zariadenia sociálnych sluţieb 

zapojeného do NP DI BSK  ako strategický materiál prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť  

 

(3) Spôsob realizácie projektu  

 

a)  Štruktúra projektu 

Hlavné aktivity a podaktivity 

projektu 

Začiatok 

hlavnej 

aktivity / 

podaktivity 

Koniec 

hlavnej 

aktivity / 

podaktivity 

Merateľný 

ukazovateľ 

výsledku 

Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 
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Hlavná aktivita 1  - Vzdelávanie 

manaţmentu, zamestnancov, 

zriaďovateľov a klientov ZSS, 

supervízia a diseminácia  
 

 

10/2013 

 

10/2015 Počet  osôb 

cieľovej skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov - spolu 

 

Počet  osôb 

cieľovej skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov - ţeny 

 

Počet  osôb 

cieľovej skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov - muţi 

 

Počet  osôb 

cieľovej skupiny 

zapojených do 

podporených 

projektov – 

zdravotne 

postihnuté osoby 

 

Počet osôb 

vyškolených 

v projekte 

počet 250 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

b)  Podrobný popis hlavných aktivít 

 

Hlavná aktivita :1   Vzdelávanie manaţmentu, zamestnancov, zriaďovateľov a klientov ZSS, supervízia a 

diseminácia 

Cieľ aktivity: 

 Cieľom aktivity je znalostne pripraviť personál a klientov vybraných zariadení a zamestnancov 

samosprávneho kraja na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť prostredníctvom vzdelávacích 

aktivít. Na DI budú pripravení aj predstavitelia a zamestnanci komunít, v ktorých bude proces prebiehať a ďalšie 

subjekty, ktoré prejavia záujem zúčastniť sa procesu DI.  

Čiastkové ciele sú: 

 pripraviť manaţérov zariadení sociálnych sluţieb a zamestnancov zriaďovateľa (VÚC-BSK) na riadenie 

zmien počas procesu DI.  

 pripraviť zamestnancov vybraných zariadení sociálnych sluţieb na implementáciu nových foriem práce 

s klientmi zariadení sociálnych sluţieb prostredníctvom presunu dôrazu zo skupinovej práce na 

individuálnu prácu, zmenou prístupu ku klientom zariadení sociálnych sluţieb, podporou zmeny 

sociálneho statusu klienta z pozície objektu pomoci do pozície subjektu  podporného vzťahu.  

 podporiť rozvoj zručností v príprave na pracovné začlenenie klientov formou poskytovania informácií, 

interaktívnym vzdelávaním, oboznámením sa so skúsenosťami iných  osôb so zdravotným postihnutím, 

ktorým sa podarilo zamestnať a začleniť sa, spoznanie sveta práce a moţných pracovných pozícií, 
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nadobudnutie praktických skúseností a zručností pri výkone na pracovisku pod dohľadom 

sprevádzajúceho zamestnanca. 

 disemináciou zvýšiť informovanosť širokej a odbornej verejnosti o prebiehajúcom procese 

deinštitucionalizácie zariadení sociálnych sluţieb v Bratislavskom samosprávnom kraji 

 prostredníctvom supervízie,  viesť manaţment a zamestnancov zariadenia v procese 

deinštitucionalizácie, tak, aby boli minimalizované riziká a ohrozenia, ktoré súvisiace s týmto procesom  

 

 

Popis aktivity: 

V rámci aktivity budú realizované nasledovné vzdelávacie aktivity v zariadeniach sociálnych sluţieb 

BSK  a komunitách, kde vzniknú nové sociálne sluţby: 

1. Kurz – Riadenie manaţmentu zmien v kontexte transformačného plánu zariadenia sociálnych 

sluţieb 

8 dňový vzdelávací kurz (64 hodín)  organizovaný formou interaktívnych workshopov pre riadiacich 

zamestnancov – manaţérov zariadení sociálnych sluţieb a manaţérov zriaďovateľov a kľúčových osôb 

z komunít. Vzdelávací kurz detailne predstaví proces deinštitucionalizácie, jeho jednotlivé etapy, 

pripraví manaţérov na vytváranie podmienok pre realizáciu zmien súvisiacich s týmto procesom. 

Vybaví manaţérov základnými zručnosťami potrebnými na tvorbu transformačného plánu, ako aj na 

jeho implementáciu. Obsahom kurzu je aj základný legislatívny rámec prechodu od inštitucionálnych 

sluţieb na komunitné, v oblasti sociálnych sluţieb, podporovaného zamestnávania a zmien fyzického 

prostredia a prezentácia dôvodov pre tieto zmeny prostredníctvom koncepcie nezávislého ţivota. 

Súčasťou kurzu je aj predstavenie efektívnych metód riadenia zmien v organizáciách a metód riešenia 

najčastejších problémov pri procesoch zmien, predstavenie štandardizácie kvality ako nástroja na 

konštituovanie kvalitnej siete flexibilných komunitných sociálnych sluţieb. Kurz oboznámi manaţérov 

so základmi tvorby projektov v oblasti sociálnych sluţieb. Kurz bude realizovaný v jednej skupine, 

predpokladaný počet vyškolených osôb je 20. 

Personálne zabezpečenie: 

Lektor – riadenie a manaţment zmien – soc. sluţby (2 lektori) 

Lektor – riadenie a manaţment zmien – podporované zamestnávanie (1 lektor) 

Lektor – riadenie a manaţment zmien – podpora fyz. prostredia  (1 lektor) 

Kritéria na pozíciu lektor: VŠ vzdelanie príslušného smeru (humanitné alebo technické) 

druhého a vyššieho stupňa, vysoká miera znalosti problematiky sociálnych sluţieb 

a manaţmentu sociálnych sluţieb, jasne preukázateľné skúsenosti v oblasti vzdelávania 

v sociálnej práci, transformácii a deinštitucionalizácii sociálnych sluţieb. 

 

2. Základný kurz pre zamestnancov v priamom kontakte s klientom 

Kurz vybaví zamestnancov priameho kontaktu s klientom základnými vedomosťami o práci s občanom 

so špeciálnymi potrebami v komunitnom prostredí. Pripraví zamestnancov na podporu klienta ako 

rovnocenného subjektu pri jeho nezávislom ţivote v komunite. Naučí zamestnancov vytvárať spolu 

s klientom jeho individuálny plán rozvoja. Naučí zamestnanca pracovať metódami Person Centred 
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Planning (Plánovania zameraného na človeka) hodnotiť a merať mieru potrebnej podpory klienta, 

nastaviť sluţby podľa potrieb klienta zariadení sociálnych sluţieb, pracovať s vhodnou mierou rizika 

ako s nástrojom sociálneho učenia, vyuţívať beţné komunitné zdroje. Zamestnanec, ktorý úspešne 

absolvuje toto základné vzdelávanie a vypracuje záverečnú prácu /konkrétny individuálny rozvojový 

plán spolu s jedným klientom zariadenia/ bude schopný vytvárať sluţby na mieru klientovi a navrhovať 

zmeny a opatrenia obsahového a prevádzkového charakteru pri poskytovaní sociálnych sluţieb. Naučí 

sa konštituovať sluţby vychádzajúc z potrieb a cieľov individuálnych rozvojových plánov klientov.  

V plnom rozsahu 96 hodín +24 hod. socialno psychologický výcvik, toto vzdelávanie absolvujú všetci 

zamestnanci priameho kontaktu s klientom.   

Vzhľadom na zachovanie a nenarušenie beţnej prevádzky zariadenia bude nevyhnutné vytvoriť 3 

skupiny účastníkov vzdelávania, pričom celkový počet vyškolených osôb sa odhaduje na 30. 

Personálne zabezpečenie: 

Lektor, soc. sluţby - Základný kurz zamestnancov  (3  lektori) 

Kritéria na pozíciu lektor: VŠ vzdelanie príslušného smeru (humanitné) druhého a vyššieho stupňa, 

vysoká miera znalosti problematiky sociálnych sluţieb a manaţmentu sociálnych sluţieb, jasne 

preukázateľné skúsenosti v oblasti vzdelávania v sociálnej práci, transformácii a deinštitucionalizácii 

sociálnych sluţieb. Výber konkrétnych osôb a návrh ich odmeňovania rešpektuje ustanovenia aktuálnej 

verzie Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N3/2007 (ďalej len „Usmernenie N3/2007“). 

 

3. Integrované tréningy k individuálnemu plánovaniu pre zamestnancov a klientov zariadení 

sociálnych sluţieb  

Kurz, ktorý bude nadväzovať na predchádzajúci základný kurz, zoznámi podrobne s procesom 

individuálneho plánovania skupinku lídrov tohto procesu z radov zamestnancov aj klientov, bude 

prebiehať v integrovanej skupine ako tréning trénerov pre konzultantov individuálneho plánovania. 

Vybraná skupina zamestnancov získa v integrovanom kurze skúsenosti s priamou prácou s klientom 

v procese vzdelávania plánovacieho procesu, naučí sa prispôsobovať techniky, nástroje plánovania, 

popis metód  princípom tvorby textov v jazyku easy to read, tak, aby boli schopní prezentovať techniky 

a metódy práce v jazyku prístupnom pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.  Vyškolení klienti zariadení 

budú môcť byť v maximálne moţnej miere partnermi pri tvorbe sluţieb na mieru kaţdému z nich a pri 

príprave na fungovanie jednotlivých komunitných domácností. V kaţdom zariadení sociálnych sluţieb 

bude pripravená jedna integrovaná skupinka, ktorej úlohou bude odovzdávanie poznatkov ďalším 

zamestnancom a záujemcom z radov aktívnych klientov zariadení sociálnych sluţieb. Na základe 

výstupov z tejto fázy vzdelávania  bude zostavený študijný materiál s témou plánovania ţivota klientov 

zariadení v jazyku ľahko čitateľného textu pre klientov zariadení sociálnych sluţieb. 

Kurz bude mať rozsah 40 hodín a bude realizovaný v jednej skupine – pribliţne 7 zamestnancov + 7 

klientov zariadení sociálnych sluţieb.  

Personálne zabezpečenie: 

              Spoločne pre všetky časti hlavnej aktivity – asistent pre vzdelávanie a osvetu (1 osoba v kaţdom  

              zariadení) 

Lektor – integrované tréningy (2 lektori) 
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Kritéria na pozíciu lektor: VŠ vzdelanie príslušného smeru (humanitné) druhého a vyššieho stupňa, 

vysoká miera znalosti problematiky sociálnych sluţieb a manaţmentu sociálnych sluţieb, jasne 

preukázateľné skúsenosti v oblasti priamej práce s klientom a vzdelávania v individuálnom plánovaní. 

Výber konkrétnych osôb a návrh ich odmeňovania rešpektuje ustanovenia aktuálnej verzie Usmernenia 

N3/2007. 

 

4. Špecializované semináre  

Semináre nadväzujúce na predchádzajúce kurzy budú prebiehať v dvoch základných formách. Kurz 

bude fakultatívny podľa záujmu zamestnancov. Tento typ vzdelávania poskytne zamestnancom 

orientáciu v základoch nadstavbových metód práce s klientov zariadení sociálnych sluţieb 

vyţadujúcimi veľmi nízku mieru podpory a takto vytvorí predpoklady na zorientovanie sa v ďalšom 

vhodnom nadstavbovom vzdelávaní, ktoré budú môcť iniciovať. 

a. Prvý typ kurzu so zameraním na život v komunite s podporou bude určený pre zamestnancov 

priameho kontaktu pracujúcich s klientmi zariadení, ktorí vzhľadom na svoje špecifické potreby 

vyžadujú vysokú mieru podpory. Kurz organizovaný v piatich dňoch (40 hodín) poskytne základné 

vedomosti z oblastí: bazálna stimulácia, preterapia, muzikoterapia a arteterapia, alternatívna 

komunikácia a podporované rozhodovanie. Poskytne zamestnancom orientáciu v základoch 

nadstavbových metód práce s klientmi zariadení sociálnych sluţieb vyţadujúcimi vysokú mieru 

podpory a takto vytvorí predpoklady na zorientovanie sa v ďalšom vhodnom nadstavbovom vzdelávaní, 

ktoré budú môcť iniciatívni a motivovaní prevádzkovatelia následne realizovať cez vlastné projekty. 

Kurz bude mať rozsah 40 hodín a bude realizovaný v jednej skupine pre cca. 15 zamestnancov. 

Personálne zabezpečenie: 

Lektor – ţivot v komunite (2 lektori) 

Kritéria na pozíciu lektor: VŠ vzdelanie príslušného smeru (humanitné) druhého a vyššieho stupňa, 

vysoká miera znalosti problematiky sociálnych sluţieb a manaţmentu sociálnych sluţieb, jasne 

preukázateľné skúsenosti v oblasti priamej práce s klientom a vzdelávania v individuálnom plánovaní. 

Výber konkrétnych osôb a návrh ich odmeňovania rešpektuje ustanovenia aktuálnej verzie Usmernenia 

N3/2007. 

b. Druhý typ kurzu so zameraním na „Nezávislý život“  bude určený pre zamestnancov priameho 

kontaktu, pracujúcich s klientmi zariadení, ktorí sú výrazne samostatní a vyžadujú veľmi nízku mieru 

podpory. Kurz organizovaný v piatich dňoch (40 hodín) poskytne základné vedomosti z oblastí: úloha 

nezávislého sprostredkovateľa pri podpore nezávislého ţivota klientov zariadení sociálnych sluţieb, 

práca s rizikom v prostredí komunitných sluţieb, predchádzanie a zvládanie problémového správania, 

podporované rozhodovanie, ochrana práv klientov zariadení sociálnych sluţieb a sebaobhajoba. 

Kurz bude mať rozsah 40 hodín a bude realizovaný v jednej skupine pre cca. 15 zamestnancov. 

Personálne zabezpečenie: 

Lektor – Nezávislý ţivot (2 lektori) 

Kritéria na pozíciu lektor: VŠ vzdelanie príslušného smeru (humanitné) druhého a vyššieho stupňa, 

vysoká miera znalosti problematiky sociálnych sluţieb a manaţmentu sociálnych sluţieb, jasne 

preukázateľné skúsenosti v oblasti priamej práce s klientom a vzdelávania v individuálnom plánovaní. 
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Výber konkrétnych osôb a návrh ich odmeňovania rešpektuje ustanovenia aktuálnej verzie Usmernenia 

N3/2007. 

 

5. Vzdelávanie pre zamestnancov verejných sociálnych sluţieb v oblasti podporovaného 

zamestnávania  

Kurz podporovaného zamestnávania bude realizovaný  spoločne pre vybrané zariadenia v BSK. Cieľom 

je uviesť transformačné tímy do problematiky podporovaného zamestnávania, metód a foriem práce, 

tvorby individuálnych kariérnych plánov pre klientov zariadení sociálnych sluţieb, iniciovať spoluprácu 

s prostredím komunity (najmä zamestnávateľmi), identifikovať  benefity z podporovaného 

zamestnávania. Kurz bude realizovaný pre 15 účastníkov (5 poradcov pre pracovné začleňovanie, 5 

sociálni pracovníci a 5 zástupcov  komunity resp. samosprávy).   

Kurz bude mať rozsah 48 hodín.  

Personálne zabezpečenie: 

Lektor – podporovaného zamestnávania  

Kritéria na pozíciu lektor: VŠ vzdelanie príslušného smeru (humanitné) druhého a vyššieho stupňa, 

vysoká miera znalosti problematiky sociálnych sluţieb a podporovaného zamestnávania a sluţieb 

zamestnanosti, jasne preukázateľné skúsenosti vo vzdelávaní v  oblasti podporovaného zamestnávania. 

Výber konkrétnych osôb a návrh ich odmeňovania rešpektuje ustanovenia aktuálnej verzie Usmernenia 

N3/2007. 

 

6. Supervízia vybraných zariadení sociálnych sluţieb BSK  

Odborné vedenie zariadení sociálnych sluţieb počas procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť bude zabezpečené formou individuálnej a skupinovej supervízie priamo v zariadeniach, 

ktoré budú zapojené v projekte. Úlohou supervízorov bude viesť manaţment a zamestnancov zariadení 

v procese deinštitucionalizácie, tak aby sa eliminovali riziká a ohrozenia, ktoré s týmto procesom 

súvisia. Supervízia bude vykonávaná 15 hodín mesačne, počas 15 mesiacov, spolu 225 hodín. 

Personálne zabezpečenie: 

Supervízor zariadenia sociálnych sluţieb (2 osoby) 

Kritéria na pozíciu supervízor: VŠ vzdelanie druhého a vyššieho stupňa, akreditovaný supervízor. 

 

7. Diseminácia - výmena skúseností v oblasti dobrej praxe deinštitucionalizácie 

V rámci realizácie projektu sa uskutoční študijná cesta do zahraničia s cieľom sieťovania a prepájania 

jednotlivých zariadení sociálnych sluţieb z BSK a ČR, ktoré budú poskytovať komunitné sluţby. 

Účastníkmi budú zamestnanci samosprávneho kraja, zariadení sociálnych sluţieb v procese DI a klienti 

zariadení sociálnych sluţieb zapojení v projekte. Študijnej cesty sa zúčastní cca. 45 osôb. Výstupom 

bude spracovaný materiál o výmene skúseností s cieľom diseminácie procesu DI. 

Výsledky aktivity: 

Realizácia aktivity zabezpečí dostatok kvalitne vyškoleného personálu, pripraví prijímateľov sociálnych 

sluţieb na prechod z inštitucionálneho do komunitného prostredia, vznikne prostredie schopné a ochotné 

akceptovať nové formy poskytovania sociálnych sluţieb v komunitách. V rámci aktivity bude poskytnutá 
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supervízia pre zariadenia sociálnych sluţieb, ktoré budú zapojené do projektu. Zároveň sa v rámci aktivity 

zabezpečí výmena skúseností a príkladov dobrej praxe so zariadeniami sociálnych sluţieb v zahraničí.  

 

Riadenie projektu 

 

Riadenie a administratívne zabezpečenie prevádzky výstupov projektu bude zabezpečené FSR. V rámci 

administratívneho zabezpečenia prevádzky výstupov projektu budú pouţité štandardné postupy v súlade              

s platnou legislatívou, zmluvou o poskytnutí NFP, internými predpismi a štandardnými procesmi pouţívanými v 

rámci riadnej činnosti FSR. Uvedená činnosť zahŕňa najmä: spracovanie a archiváciu projektovej dokumentácie, 

vedenie personálnej agendy v rámci zamestnávania interného personálu projektu, archiváciu príslušnej 

dokumentácie, spracovanie, vedenie a archiváciu dokumentácie, vrátane dokumentácie zo školení a študijných 

ciest, vedenie a uchovávanie finančnej agendy projektu a výstupov projektu v súlade s platnými právnymi 

normami a záväznými dokumentmi. Na zabezpečení riadenia projektu sa budú podieľať: 

1. projektový manaţér - Projektový manaţér je zodpovedný za procesnú stránku projektu. Komunikuje s 

RO OP ZaSI, realizuje ďalšie relevantné činnosti súvisiace s implementáciou projektu. Pracuje na 

projekte v rozsahu 350 hodín, pri celkovej cene práce 12,29 EUR, na základe dohody o vykonaní práce, 

25 mesiacov 

2. finančný manaţér - Finančný manaţér projektu zodpovedá za vypracovanie a prekladanie ţiadostí o 

platbu na RO. Zodpovedá za sledovanie rozpočtu, vypracovanie zmien rozpočtu atď, realizuje ďalšie 

relevantné činnosti súvisiace s implementáciou projektu. Pracuje na projekte v rozsahu 327 hodín pri 

celkovej cene práce 11,10 EUR, na základe dohody o vykonaní práce, 25 mesiacov 

 

Publicita a informovanosť 

Počas realizácie projektu bude zabezpečená príprava  článkov a iných mediálnych výstupov o projekte 

pre tlačové a elektronické médiá s lokálnou pôsobnosťou formou tlačových konferencií, poskytnutých 

rozhovorov alebo inzercie. FSR spracuje informačné listy pre VUC o projekte s uvedením základných informácií 

o realizácii projektu a jeho spolufinancovaní zo zdrojov ESF, ako aj informácií o moţnostiach vytvorených v 

oblasti DI. Súčasťou informačného listu budú logá, vyhlásenia a odkazy na webovú stránku ESF / RO OP ZaSI. 

Publicita a informovanosť o projekte bude zabezpečená aj prostredníctvom organizovania  informačných 

seminárov. V rámci projektu budú spracované  informačné plagáty a informačné letáky, ktoré budú 

distribuované jednak do obcí, v ktorých budú realizované pilotné projekty DI,  ako aj ďalším samosprávam, 

inštitúciám verejnej správy a ďalším organizáciám. Uvedené materiály budú spracované v súlade s poţiadavkami 

Manuálu pre publicitu a informovanosť a ďalšími relevantnými usmerneniami.  

Samozrejmosťou pri všetkých realizovaných aktivitách projektu je  označenie priestorov a miest 

realizácie informačnou tabuľou, resp. informačnými plagátmi, ako aj  informovanie účastníkov aktivít o projekte 

a jeho spolufinancovaní z prostriedkov ESF. Zároveň budú všetky oficiálne  materiály a dokumenty vydané a 

pouţívané v projekte označené potrebnými náleţitosťami v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu. Z 

realizácie projektu bude priebeţne zhotovovaná  fotodokumentácia, ktorá bude vyuţívaná aj v rámci 

zabezpečenia publicity a informovanosti. 

 



 

17 
 

 

d) Vyjadrenie ţiadateľa o uplatnení/neuplatnení
3
 nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou (len, ak 

výzva/písomné vyzvanie umoţňuje uplatnenie si nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou) – nerelevantné 

 

e)  Rozpočet projektu 

Jednotkové ceny boli stanovené na základe verejne prístupných údajov, okrem iného z Asociácie 

supervízorov a soc. poradcov. (http://www.assp.sk/sk/?p=supervizie). Ceny ubytovania a prenájmu priestorov 

boli stanovené na základe verejne prístupných údajov, a telefonického prieskumu trhu. 

 

 

(4) Informácie o ţiadateľovi o NFP 

 

a) Realizované projekty ţiadateľom o NFP za posledné štyri roky z verejných prostriedkov 

Názov projektu Dátum začiatku 

a ukončenia realizácie 

(mm/rrrr) 

Z akého zdroja (napr. 

názov fondu, dotačného 

mechanizmu) bol 

poskytnutý príspevok na 

realizáciu projektu 

Zameranie projektu 

(investičný / neinvestičný) 

Technická pomoc IS 

EQUAL – limit 

01/2007 – 06/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc IS 

EQUAL – nelimit 

01/2007 – 06/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc 

SOP ĽZ – limit 

01/2007 – 06/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc 

SOP ĽZ – nelimit 

01/2007 – 06/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc 

85/cieľ 2/2008 

01/2008 – 12/2008 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc 

86/cieľ 2/4/2008 

01/2008 - 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc 

85/cieľ 1/1/2008 

01/2008 - 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc 

86/cieľ 1/3/2008 

01/2008 - 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc/ 

prioritná téma 85/cieľ  

1/č.01-2009 

01/2009 – 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc/ 

prioritná téma 85/cieľ  

2/č. 02-2009 

01/2009 – 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc/ 

prioritná téma 86/cieľ  

1/č.03-2009 

01/2009 – 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc/ 

prioritná téma 86/cieľ 

2/č.04/2009 

01/2009 – 12/2009 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc/ 

prioritná téma 85/c 

01/2010 – 12/2010 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Technická pomoc/ 

prioritná téma 86/ci 

01/2010 – 12/2010 Európsky sociálny fond neinvestičný 

                                                 
3
 Nehodiace sa preškrtnite 
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Terénna sociálna 

práca v obciach 

01/2012– 12/2015 Európsky sociálny fond neinvestičný 

Podpora procesu 

deinštitucionalizácie 

a transformácie 

systému sociálnych 

sluţieb 

03/2012– 08/2015 Európsky sociálny fond neinvestičný 

 

b) Prehľad obstaraného interiérového vybavenia (633001), výpočtovej techniky (633002), prevádzkové 

stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (633004), špeciálne stroje, prístroje, zariadenie technika 

a náradie (633006) resp. kapitálový majetok (700) z prostriedkov fondov EÚ  za posledné štyri roky

  

Názov majetku Obstarávacia cena Názov projektu 

DHM výpočtová technika 64 572,53  EUR Technická pomoc 

Technická pomoc 

Technická pomoc 

DDHM - technika 40 850,80  EUR 

Interiérové vybavenie 23 686,69  EUR 

Presný zoznam obstaraného majetku za obdobie 2009 – 07.2013 je uvedený v prílohe k Opisu projektu.  

c) Vývoj počtu zamestnancov 

 2010 2011 2012 

Počet zamestnancov celkom
4
 z toho: 

67 79 96 

- Ţeny 

 
50 66 73 

- Muţi 

 
17 13 23 

- Zamestnanci v administratíve 

a v manaţmente celkom 
65 77 94 

 

d) Vývoj finančnej situácie v €  

 2010 2011 2012 

Hospodársky výsledok 

(+zisk / - strata) 
-122.678,57 -123.723,87 -144.973,99 

Záväzky celkom 

z toho: 
113.255,12 142.170,49 233.161,67 

- Krátkodobé 110.706,06 139.267,01 225.753,62 

- Dlhodobé 2.549,07 2.903,48 7.408,06 

Pohľadávky celkom 

z toho: 
429,92 21,06 0,00 

- Krátkodobé 429,92 21,06 0,00 

- Dlhodobé 0,00 0,00 0,00 

Majetok celkom 

z toho: 
113.255,12 139.601,82 222.171,51 

- Peniaze 

v hotovosti 
0,00 0,00 0,00 

- Bankové účty 113.255,12 139.601,82 222.171,51 

                                                 
4
 Počet pracovníkov (zamestnancov) v zmysle čl. 5 prílohy č. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 o 

vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy 

(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) 
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Fond sociálneho rozvoja je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. 

Vznikol v roku 2004 ako nástroj ministerstva na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Poslaním FSR je 

plniť úlohy ministerstva v oblastiach stratégie zamestnanosti, koordinácie jej tvorby a realizácie, politiky trhu 

práce a sociálneho začleňovania s cieľom zniţovania a prevencie nezamestnanosti, chudoby a sociálneho 

vylúčenia. Poslaním FSR je tieţ podpora vytvárania inkluzívneho trhu práce, zlepšovania spoločenského 

postavenia a sociálneho začleňovania skupín obyvateľstva ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením, 

podpora rovnosti príleţitostí a rodovej rovnosti. 

FSR implementuje príslušné opatrenia prevaţne v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia prostredníctvom  dopytovo orientovaných a národných projektov. 

V rámci implementácie dopytovo orientovaných projektov FSR vyhlasuje výzvy, zabezpečuje proces 

schvaľovania prijatých ţiadostí o nenávratný finančný príspevok, kontroluje implementáciu. Podporené projekty 

sú uvedené na webovej stránke FSR. 

Významnou aktivitou Fondu sociálneho rozvoja v nedávnej minulosti bola implementácia Európskeho 

roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010 v Slovenskej republike. 

 

Odborné a personálne zabezpečenie:  

Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou dopytovo orientovaných alebo národných projektov sú 

vo FSR vyprofilovaní odborníci, ktorí budú zabezpečovať riadenie projektu, budú sa spolupodieľať  na vytvorení 

tímu expertov pre projekt podľa jednotlivých aktivít. FSR má dôsledne vypracovanú a odskúšanú metodiku na 

implementáciu projektov, ktorá sa neustále zdokonaľuje na základe nových poznatkov z realizácie projektov. 

FSR je klientsky orientovaná organizácia, ktorej zamestnanci pouţívajú komplexný prístup v riešení sociálneho 

problému klienta a zároveň rešpektujú individuálne moţnosti a schopnosti klienta. 

 

Materiálno – technické zázemie: 

FSR má zabezpečené aj veľmi dobré materiálno – technické zázemie. FSR sídli v priestoroch svojho 

zriaďovateľa – MPSVR SR; má kvalitnú počítačovú infraštruktúru (vrátane výpočtovej, telekomunikačnej, 

prenosovej a organizačnej techniky), zabezpečený automatizovaný systém správy registratúry, vlastný systém 

formalizovaných vnútorných aktov riadenia organizácie. Na zabezpečenie podporných aktivít bude FSR 

vyuţívať vlastnú výpočtovú techniku. 

 

Financovanie: 

Celkové výdavky na projekt sú naplánované vo výške 50 000 €. FSR ako rozpočtová organizácia štátu 

nespolufinancuje projekt z vlastných zdrojov. FSR nepredpokladá, ţe bude vytvárať národným projektom 

príjem.  

 

Oblasť sociálnej inklúzie  

Od svojho vzniku, FSR zabezpečuje realizáciu  opatrení zameraných na podporu sociálnej inklúzie 

prostredníctvom programov a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu a ESF.  Realizované programy a 

projekty boli zamerané najmä na  zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti osôb postihnutých a ohrozených 
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sociálnym vylúčením, podporu sociálnej inklúzie prostredníctvom lokálnych  partnerstiev sociálnej inklúzie, 

rozvoj lokálnej infraštruktúry v sociálnej oblasti a ďalšie relevantné aktivity v danej oblasti. V rámci uvedených 

opatrení zabezpečoval FSR okrem financovania projektov a aktivít aj metodické vedenie, odborné aktivity a 

koordináciu týchto aktivít. 
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Personálne zabezpečenie 

Pozícia/funkcia 

v projekte 

Číslo 

skupiny 

výdavkov 

Popis činností, ktoré bude osoba vykonávať Činnosti 

zabezpečené 

dodávateľsky / 

vlastným 

personálom 

Počet 

osôb 

Plánovaný počet 

hodín v období 

trvania realizácie 

projektu 

Jednotková  cena práce 

za hodinu (hrubá mzda 

+ odvody /hodinu) 

Odborný personál            

Hlavná aktivita 1 – Vzdelávanie manaţmentu, zamestnancov, zriaďovateľov a klientov ZSS, supervízia a diseminácia 

Lektor – riadenie 

a manaţment zmien 

– soc. sluţby 

637027, 

610620 
Lektor – riadenie a manaţment zmien bude vykonávať vzdelávacie 

a  lektorské činnosti v danej oblasti. 

Výpočet: 56 hodin/kurz. x 1 skupina x 37,18€/hod 

VP 2 56 37,18 

Lektor – riadenie 

a manaţment zmien 

– podporované 

zamestnávanie 

637027, 

610620 
Lektor – riadenie a manaţment zmien bude vykonávať vzdelávacie 

a  lektorské činnosti v danej oblasti. 

Výpočet: 4 hodiny/kurz. x 1 skupina x 37,18€/hod 

VP 1 4 37,18 

Lektor – riadenie 

a manaţment zmien 

– podpora fyz. 

prostredia 

637027, 

610620 
Lektor – riadenie a manaţment zmien bude vykonávať vzdelávacie 

a  lektorské činnosti v danej oblasti. 

Výpočet: 4 hodiny/kurz. x 1 skupiny x 37,18€/hod 

VP 1 4 37,18 

Lektor - Základný 

kurz zamestnancov 

637027, 

610620 
Lektor – základný kurz zamestnancov bude vykonávať vzdelávacie 

a  lektorské činnosti v danej oblasti. V rámci sociálno-

psychologického výcviku sa budú na vzdelávaní jednej skupiny 

podieľať dvaja lektori súčasne.  

Výpočet: 120 hodín/kurz. x 3 skupiny x 1 lektor/skupina x 

37,18€/hod  

VP 3 360 37,18 

Lektor – 

integrované 

tréningy 

637027, 

610620 
Lektor – integrované tréningy  bude vykonávať vzdelávacie a  

lektorské činnosti v danej oblasti. Integrované tréningy vzhľadom 

na ich obsahovú náročnosť budú viesť súčasne dvaja lektori.  

Výpočet: 40 hodín/kurz. x 1 skupina x 2 lektori/skupina x 

37,18€/hod 

VP 2 80 37,18 

Lektor – Ţivot v 

komunite 

637027, 

610620 
Lektor – ţivot v komunite,  bude vykonávať vzdelávacie a  

lektorské činnosti v danej oblasti. 

Výpočet: 40 hodín/kurz. x 1 skupina x 37,18€/hod 

VP 2 40 37,18 

Lektor – Nezávislý 

ţivot 

637027, 

610620 
Lektor – nezávislý ţivot,  bude vykonávať vzdelávacie a  lektorské 

činnosti v danej oblasti. 

VP 2 40 37,18 
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Výpočet: 40 hodín/kurz. x 1 skupina x 37,18€/hod 

Lektor –

podporovaného 

zamestnávania 

637027, 

610620 
Lektor – kurz podporovaného zamestnávania  bude vykonávať 

vzdelávacie a  lektorské činnosti v danej oblasti. 

Výpočet: 48 hodín/kurz. x 1 skupina x 1 lektor/skupina x 

37,18€/hod 

VP 1 48 37,18 

Asistent pre 

vzdelávanie a 

osvetu 

637027, 

610620 

Asistent pre vzdelávanie a osvetu bude vykonávať všetky činnosti 

potrebné na zabezpečenie bezproblémového priebehu vzdelávacích 

aktivít v jednotlivých zariadeniach soc,. sluţieb, ako napríklad 

príprava a zozbieravanie prezenčných listín, príprava miestnosti 

a pomôcok na školenie, kopírovanie, komunikácia s lektormi, so 

supervízorom sociálnych zariadení (1 osoba v kaţdom zariadení) 

Výpočet:  2 osoby x 100 hodín, hrubá hodinová mzda v zmysle 

Usmernenia N3/2007 

VP 2 200 6,42 

Supervízor 

zariadenia 

sociálnych sluţieb 

637027, 

610620 
Supervízor zariadenia sociálnych sluţieb poskytuje podporu 

a supervízne vedenie na individuálnej, skupinovej a organizačnej 

úrovni v zariadení sociálnych sluţieb zapojenom do procesu DI. 

Výpočet: 15 hodín x 15 mesiacov x 37,18€/hod 

VP 2 225 37,18 

Administratívny/ 

obsluţný personál
5
  

    VP       

Finančný manaţér 637027, 

610620 

Zodpovedný za celkové finančné riadenie projektu, kontrola 

dodrţiavania finančného plánu, zabezpečenie finančného riadenia 

v súlade s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami 

RO a ďalšími relevantnými dokumentmi, zabezpečovanie úhrad 

v rámci projektu, zabezpečovanie a riadenie prípravy a 

predkladania ţiadostí o platbu, spracúvanie podkladov k ţiadostiam 

o platbu, komunikácia s RO v rámci zabezpečenia finančného 

riadenia, predkladania ţiadostí o platbu a zúčtovania výdavkov 

projektu, kontrola účtovníctva projektu. 

VP 1 327  11,10 

 Projektový manaţér 637027, 

610620 

Zabezpečuje celkové riadenie projektu: riadenie projektového tímu, 

personálne riadenie zamestnancov participujúcich na projekte, 

kontrola dodrţiavania zmluvy o poskytnutí NFP a časového 

harmonogramu projektu, koordinácia procesu verejného 

obstarávania, komunikácia s dodávateľmi, koordinácia vzdelávania 

v rámci projektu, komunikáciu s RO v rámci riadenia projektu, 

implementáciu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 

a ďalšími relevantnými usmerneniami a dokumentmi, riadenie rizík 

VP  1  350  12,29 

                                                 
5
 Odporúčame pri stanovení pracovných pozícií pri administratívnom / obsluţnom personáli vychádzať z platného usmernenia k oprávnenosti výdavkov 
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a zmien v projekte. Je zodpovedný aj za zabezpečenie publicity 

projektu v súlade s Manuálom pre inf. a publicitu 

Výpočet: 14 hodín x 25 mesiacov x 12,29€/hod 
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(5) Riziká 

 

Jednotným princípom projektu je úplná reštrukturalizácia zariadení sociálnych sluţieb, čo je významná 

a evidovateľná zmena pre klientov zariadení sociálnych sluţieb, pre poskytovateľov a aj zriaďovateľov. 

Realizácia projektu otvára úplne nové kvalitatívne moţnosti, pretoţe ide o celkom nový model sluţieb, nie 

o prispôsobenie, či adaptáciu existujúcich. Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli identifikované nasledovné 

kategórie rizík: 

 

1) Riziko odmietnutia v novom prostredí komunity obce  

2) Riziko meškania finančných prostriedkov 

3) Riziko odporu manaţmentu a zamestnancov 

4) Riziko odporu klientov zariadení 

 

Riziko vyplývajúce z nadväznosti na Národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie 

systému sociálnych sluţieb“ 

Projekt nadväzuje na veľký národný projekt „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie 

systému sociálnych sluţieb“ implementovaný v ostatných samosprávnych krajoch a bude prebiehať v súlade s 

dokumentmi, vzdelávacími modulmi a metodikou vypracovanými vo veľkom NP. Potenciálnym rizikom je 

omeškanie implementácie veľkého NP ktorého následkom by neboli včas spracované potrebné podklady na 

realizáciu národného projektu v BSK.  

Aby sa zníţilo toto potenciálne riziko, bude projekt predloţený s dostatočnou časovou rezervou a bude 

zabezpečená komunikácia medzi projektovými tímami oboch projektov.   

 

Riadenie  

a)  právnych a personálnych rizík 

Riziko odmietnutia v novom prostredí komunity obce  

V súvislosti s rizikom súvisiacim s prijatím projektu bezprostrednou miestnou komunitou je známy 

syndróm NIMBY. Nie je moţné úplne vylúčiť riziko negatívnych postojov  verejnosti, predovšetkým 

bezprostredne susediacich občanov vo vzťahu k novým formám bývania postihnutých občanov.  V tejto 

súvislosti sa u občanov prejavuje obava z neznámeho, nepoznaného, predsudky, mýty. Verejná mienka nie je 

pripravená na  integráciu tejto skupiny obyvateľstva do prostredia obce. 

Zníţenie rizika (NIMBY) je moţné dosiahnuť transparentnosťou,  otvorenosťou a medializáciou  cieľov 

a plánovaných krokov realizátorov projektu vo vzťahu k verejnosti. Z našich skúseností vieme, ţe otvorený 

proces komunikovania obsahu projektu od jeho prípravy aţ po ukončenie a zapájanie miestnych občanov, 

zamestnávateľov, zdruţení, škôl, cirkevných zborov do jednotlivých fáz projektu, výrazne ovplyvňuje prijatie 

nových členov komunity „starousadlíkmi“ 

 

b)  ekonomických rizík  

Riziko meškania finančných prostriedkov 
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 Väčšina finančných prostriedkov určených pre národný projekt bude vyuţitá na úhrady miezd 

zamestnancom v pracovnom pomere resp.  mimo pracovného pomeru. Len časť financií je určená pre externých 

dodávateľov. Z tohto hľadiska moţno definovať nízke riziko platobnej neschopnosti alebo meškania platieb. 

Časový nesúlad medzi uhradením výdavkov a ich zúčtovaním  a preplatením bude riešený rovnako ako v iných 

uţ realizovaných projektoch – prostriedky budú uhradené z rozpočtu prijímateľa.  

 

c)  rizík z nedosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov  

Riziko odporu manaţmentu a zamestnancov 

Realizácia projektu vyţaduje od zamestnanecov a manaţmentu vybraných zariadení  sociálnych sluţieb 

nielen dodrţiavanie práv jednotlivcov, ale aj zvyšovanie odbornosti sociálnej práce pri práci s cieľovými 

skupinami a jednotlivcami. Úspešná implementácia predpokladá významnú zmenu postojov, prístupov a metód 

práce. Zamestnanci a manaţment  musia taktieţ absolvovať vzdelávanie, čím na nich budú kladené zvýšené 

nároky na pracovné nasadenie a flexibilitu. Predpokladá sa zvýšenie záťaţe u zamestnanecov spôsobené 

obavami zo straty zamestnania a z personálnych zmien súvisiacich s transformáciou zariadenia.  

Zníţenie aţ  vylúčenie rizika spojeného s obavou a moţným odporom manaţmentu a zamestnancov 

bude moţné podporiť preukázateľným rozvojom  klientov, skúsenosťami získanými na stáţach, príkladmi dobrej 

praxe deinštitucionalizácie v Slovenskej republike a v zahraničí. 

 

Riziko odporu klientov zariadení 

 Zvýšené nároky budú kladené aj na klientov samotných zariadení. Okrem účasti na vzdelávacích 

aktivitách pôjde predovšetkým o akceptovanie zmeny prostredia a lokality. Z veľkých inštitucionálnych 

zariadení budú postupne premiestňovaní do malých – komunitných zariadení s neporovnateľne menšou 

kapacitou, odlišnými sluţbami a predovšetkým celkovo novým prostredím. 

 Aby sa zníţilo riziko, budú klienti zariadení dostatočne a pravidelne informovaní o celom procese, 

spôsobe jeho realizácie a jeho cieľoch v rámci realizácie vzdelávacích aktivít. 
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Zoznam obstaraného majetku za obdobie 2009 – 07.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dlhodobý majetok    

Výpočtová technika    
    
    

    

Názov dátum obstarania IČ obstarávacia cena 

Tlačiareň HP LJ5500 FAR 19.1.2009 3054 5 893,12 

Tlačiareň HP LJ5200 ČB 19.1.2009 3055 3 653,82 

Tlačiareň HP LJ5200 ČB 19.1.2009 3056 3 653,82 

Multif. zariad. HP LJ5035mpf 19.1.2009 3057 4 047,17 

Multif. zariad. HP LJ5035mpf 19.1.2009 3058 4 047,17 

Multif. zariad. HP LJ6030F 19.1.2009 3060 6 786,79 

Interaktívna tabuľa 19.1.2009 3062 5 406,83 

Projektor EPSON multifunkčný 19.1.2009 3063 1 004,43 

Multif. zariad. HP LJ5035mpf 20.1.2009 3059 4 047,17 

Multif. zariad. HP LJ6030F 20.1.2009 3061 6 786,79 

Server HP X1600 1.1.2010 3064 6 550,32 

PC iMac 27"Core+Keyboard +Final Cut 17.5.2010 3065 2 139,00 

Záložný zdroj k serveru 28.12.2010 3066 2 804,10 

Multifunkčné zariadenie Triumph-Adler 12.12.2011 3067 3 876,00 

Multifunkčné zariadenie Triumph-Adler 12.12.2011 3068 3 876,00 

   64 572,53 
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Drobný majetok    

výpočtová technika    
    
    

    

Názov  dátum obst. IČ obstarávacia cena 

PC HP Pro 3010 MT E5300 27.1.2010 5157 576,81 

PC HP Pro 3010 MT E5300 27.1.2010 5158 576,81 

PC HP Pro 3010 MT E5300 27.1.2010 5159 576,81 

Monitor HP LP2065 27.1.2010 5160 476,38 

Monitor HP LP2065 27.1.2010 5161 476,38 

Monitor HP LP2065 27.1.2010 5162 476,39 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7037 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7038 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7039 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7040 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7041 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7042 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7043 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7044 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7045 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7046 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7047 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7048 1 156,46 

Notebook HP ProBook 5310 27.1.2010 7049 1 156,46 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5163 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5164 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5165 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5166 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5167 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5168 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5169 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5170 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5171 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5172 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5173 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5174 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5175 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5176 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5177 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5178 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5179 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5180 37,31 

Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5181 37,31 
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Myš LOGITECH LX8 27.1.2010 5182 37,38 

Tlačiareň hp Color LJ CP1215 27.1.2010 6092 241,04 

Tlačiareň hp Color LJ CP1215 27.1.2010 6093 241,04 

Skartovač na papier, CD/DVD 27.1.2010 10087 69,89 

Skartovač na papier, EDNET X5 27.1.2010 10088 69,89 

Skartovač na papier, CD/DVD 27.1.2010 10089 69,89 

Skartovač na papier, CD/DVD 27.1.2010 10090 69,89 

Skartovač na papier 27.1.2010 10091 69,89 

Skartovač na papier 27.1.2010 10092 69,89 

Skartovač na papier, CD/DVD 27.1.2010 10093 69,89 

Skartovač na papier, CD/DVD 27.1.2010 10094 69,89 

Skartovač na papier 27.1.2010 10095 69,89 

Skartovač na papier, CD/DVD 27.1.2010 10096 69,94 

Pevný disk k PC 5106 27.1.2010 5106 205,30 

Pevný disk k PC 5106 27.1.2010 5106 205,30 

Pevný disk k PC 5107 27.1.2010 5107 205,30 

Pevný disk k PC 5107 27.1.2010 5107 205,30 

Pevný disk k PC 5108 27.1.2010 5108 205,30 

Pevný disk k PC 5108 27.1.2010 5108 205,30 

Pevný disk k PC 5109 27.1.2010 5109 205,30 

Pevný disk k PC 5109 27.1.2010 5109 205,30 

Pevný disk k PC 5110 27.1.2010 5110 205,30 

Pevný disk k PC 5111 27.1.2010 5111 205,33 

RAM k PC5106 27.1.2010 5106 178,94 

RAM k PC5107 27.1.2010 5107 178,94 

RAM k PC 5108 27.1.2010 5108 178,94 

RAM k PC5109 27.1.2010 5109 178,94 

RAM k PC5110 27.1.2010 5110 178,94 

RAM k PC5111 27.1.2010 5111 178,95 

Digitálna kamera SONY 27.1.2010 10097 1 679,00 

Automatický kávovar SIEMENS 27.1.2010 10098 449,00 

Laminátor COSMIC 27.1.2010 10099 85,00 

Mikrovlnná rúra GORENJE 27.1.2010 10100 73,50 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3035 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3036 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3037 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3038 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3039 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3040 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3041 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3042 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3043 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3044 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3045 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3046 49,00 
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Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3047 49,00 

Rýchlovarná kanvica SIEMENS 27.1.2010 3048 49,00 

Dokovacia stanica HP USB 30.8.2010 5183 104,71 

Kondenzačný odvlhčovač DT35 7.12.2010 10101 589,03 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5183 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5184 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5185 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5186 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5187 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5188 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5189 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5190 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5191 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5192 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5193 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5194 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5195 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5196 315,35 

PC Internet,klávesnica,myš 31.12.2010 5197 315,35 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5198 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5199 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5200 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5201 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5202 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5203 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5204 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5205 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5206 101,15 

LCD monitor ASUS 19 31.12.2010 5207 101,15 

PC Compaq 8200E pre ŠP+kláv. 28.6.2011 5157 816,89 

Tlačiareň HP LJ P2035 pre ŠP 28.6.2011 6092 196,80 

Skartovač DAHLE 30.8.2011 10102 301,20 

Notebook Lenovo s dokovacou  14.10.2011 7050 1 078,80 

Kávovar DELONGHI 27.10.2011 10103 478,95 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10104 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10105 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10106 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10107 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10108 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10109 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10110 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10111 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10112 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10113 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10114 54,00 
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Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10115 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10116 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10117 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10118 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10119 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10120 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10121 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10122 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10123 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10124 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10125 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10126 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire  15.11.2011 10127 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10128 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10129 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10130 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10131 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10132 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10133 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10134 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10135 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10136 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10137 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10138 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10139 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10140 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10141 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10142 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10143 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10144 54,00 

Mobilný telefón HTC Wildfire 15.11.2011 10145 54,00 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10146 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10147 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10148 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10149 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10150 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10151 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10152 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10153 91,12 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10154 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10155 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10156 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10157 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10158 91,20 

Mobilný telefón HTC Desire 15.11.2011 10159 91,20 
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Mikrofón stojanový 27.12.2011 10160 70,60 

Mikrovlnná rúra Elektrolux  12.6.2012 10161 53,91 

Pevný disk 3TB Seagate  1.10.2012 5208 153,08 

Pevný disk 3TB Seagate 1.10.2012 5209 153,08 

Pevný disk 3TB Seagate  1.10.2012 5210 153,08 

Pevný disk 3TB Seagate 1.10.2012 5211 153,08 

Pevný disk 3TB Seagate  1.10.2012 5212 153,08 

Tablet Cellular Black 64GB 31.12.2012 7051 888,00 

   40 850,80 
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Interiérové vybavenie    

    
    

    

Názov dátum obst. IČ obstarávacia cena 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9509 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9510 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9511 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9512 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9513 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9514 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9515 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9516 139,99 

Kreslo kancelárske 27.1.2010 9517 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9518 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9519 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9520 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9521 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9522 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9523 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9524 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9525 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9526 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9527 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9528 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9529 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9530 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9531 139,99 

Kreslo kancelárske 28.1.2010 9532 139,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9537 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9538 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9539 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9540 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9541 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9542 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9543 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9544 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9545 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9546 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9547 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9548 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9549 79,99 
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Nadstavec policový 28.1.2010 9550 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9551 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9552 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9553 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9554 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9555 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9556 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9557 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9558 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9559 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9560 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9561 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9562 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9563 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9564 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9565 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9566 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9567 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9568 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9569 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9570 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9571 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9572 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9573 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9574 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9575 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9576 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9577 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9578 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9579 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9580 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9581 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9582 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9583 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9584 79,99 

Nadstavec policový 28.1.2010 9585 79,99 

Stôl jelša 28.1.2010 9587 130,00 

Stôl rokovací pre 6 osôb 28.1.2010 9588 150,00 

Stôl pracovný oválny 28.1.2010 9589 130,00 

Nadstavec so zámkom 28.1.2010 9590 95,00 

Nadstavec so zámkom 28.1.2010 9591 95,00 

Nadstavec so zámkom 28.1.2010 9592 95,00 

Kreslo kancelárske malé 28.1.2010 9533 130,09 

Regál policový 28.1.2010 9534 110,00 

Regál policový 28.1.2010 9535 110,00 
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Nadstavec policový 28.1.2010 9536 79,99 

Stôl jelša 28.1.2010 9586 130,00 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9594 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9595 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9596 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9597 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9598 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9599 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9600 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9601 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9602 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9603 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9604 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9605 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9606 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9607 83,49 

Stôl kancelársky 30.12.2010 9608 83,49 

Kontajner 30.12.2010 9609 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9610 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9611 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9612 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9613 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9614 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9615 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9616 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9617 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9618 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9619 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9620 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9621 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9622 98,14 

Kontajner 30.12.2010 9623 98,14 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9624 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9625 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9626 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9627 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9628 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9629 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9630 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9631 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9632 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9633 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9634 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9635 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9636 71,63 
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Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9637 71,63 

Skriňa otvorená jelša 30.12.2010 9638 71,63 

Skriňa zatvorená jelša 30.12.2010 9639 134,52 

Skriňa zatvorená jelša 30.12.2010 9640 134,52 

Skriňa zatvorená jelša 30.12.2010 9641 134,52 

Skriňa zatvorená jelša 30.12.2010 9642 134,52 

Skriňa zatvorená jelša 30.12.2010 9643 134,52 

Skriňa zatvorená jelša 30.12.2010 9644 134,52 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9645 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9646 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9647 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9648 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9649 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9650 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9651 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9652 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9653 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9654 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9655 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9656 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9657 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9658 54,87 

Stolička kancelárska čierna 30.12.2010 9659 54,87 

Vešiak čierny 30.12.2010 9660 52,97 

Vešiak čierny 30.12.2010 9661 52,97 

Vešiak čierny 30.12.2010 9662 52,97 

Vešiak čierny 30.12.2010 9663 52,97 

Vešiak čierny 30.12.2010 9664 52,97 

Skriňa kovová šedá 30.12.2010 9665 191,17 

Skriňa kovová šedá 30.12.2010 9666 191,17 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9667 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9668 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9669 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9670 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9671 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9672 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9673 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9674 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9675 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9676 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9677 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9678 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9679 185,88 

Skriňa úložná kovová 20.5.2011 9680 185,88 

Nadstavba stola 23.9.2011 9681 55,08 



 

36 
 

Nadstavba stola 23.9.2011 9682 55,08 

Stôl písací s krycím paravánom 21.11.2011 9683 222,90 

Štvrťkruh 21.11.2011 9684 36,85 

Stôl písací s podnožou T 21.11.2011 9685 162,85 

Kontajner 4-zásuvkový 21.11.2011 9686 108,85 

Skrinka s posuvnými dverami 21.11.2011 9687 125,65 

Konferenčný stolík 21.11.2011 9688 84,85 

Stôl rokovací s podnožou T 21.11.2011 9689 120,85 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9691 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9692 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9693 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9694 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9695 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9696 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9697 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9698 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9699 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9700 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9701 458,40 
Kancelárska stolička 
ERGOHUMAN 13.12.2012 9702 458,40 

   23 686,69 
 

 

 

 

 

 


