
 

 
 
JUDr. Ján Richter 
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

 
 

             V Bratislave, 25. marca 2013 
Vážený pán minister, 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje na schválenie národný projekt opatrovateľskej 
služby. Dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na jednu dôležitú skutočnosť, a tou je absencia rovnakého 
projektu aj pre Bratislavský samosprávny kraj. Považujeme to za hrubé porušenie princípov, ktorými sa 
riadi tvorba a implementácia národných projektov. 
 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia je multicieľový operačný program, čo znamená, že 
národné projekty majú pokrývať celé územie Slovenskej republiky. Robia tak kombináciou finančných 
zdrojov z cieľa Konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre územie Bratislavského samosprávneho kraja 
a z cieľa Konvergencia pre ďalších 7 samosprávnych krajov. Pri zadávaní a tvorbe národného projektu na 
podporu opatrovateľskej služby sa brala do úvahy nielen podpora zamestnávania, ale v rovnakej miere aj 
podpora opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí pre ľudí odkázaných na pomoc. Je to 
v súlade tak s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb ako aj so zákonom o sociálnych službách. 
Pre oba dokumenty  sú terénne a ambulantné sociálne služby prioritou, a to platí pre celé územie 
Slovenska.  
 
Z tohto dôvodu pripravovaný projekt na podporu opatrovateľskej služby nenapĺňa kritérium 
multicieľovosti. Operačný program ZaSI definuje aj spôsob, akým sa určí pomer medzi výškou 
nenávratného finančného príspevku pre BSK a ostatné kraje. Najčastejšie používané je pravidlo podľa 
počtu obyvateľov, čo znamená pomer 88,86 (sedem VUC) : 11,14 (BSK).  Z 28 mil. EUR by potom na BSK 
pripadalo 3 119 200 €.  
 
Je nám známe, že  pri multicieľových národných projektoch ide o financovanie dvoch rozdielnych cieľov. 
Uvedomujeme si, že na konci programovacieho obdobia nie je jednoduché naplniť všetky podmienky 
operačného programu v súlade s realitou. Na webovej stránke ESF je však zverejnených  okolo 40 
národných projektov, ktoré sú financované súbežne z oboch cieľov v rámci daných pravidiel. Poslednými 
sú dva multicieľové národné projekty deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti a sociálnych služieb, 
ktoré ste podpísali minulý mesiac. To nám dáva silu požadovať vysvetlenie, prečo nie je možné aplikovať 
princíp multicieľovosti aj na národný projekt opatrovateľskej služby.  
 
Sme presvedčení, že v záverečnom „upratovaní“ štrukturálnych fondov sa ešte nájdu zdroje aj na 
podporu opatrovateľskej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji. Je to úloha o to naliehavejšia, že 
obyvatelia Bratislavy a okolia patria medzi najstarších na Slovensku. Navyše, vysoká úroveň 
zamestnanosti v BSK sa premieta do nízkeho podielu domácich opatrovateľov a vyššej potreby 
profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti ako v iných krajoch. Tento trend je už dlhodobý, čo nám 
v prieskume potvrdili aj sociálne odbory mestských častí. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. 
 



S pozdravom 
 
 
Helena Woleková  
Za výbor SocioFora 
 
Mária FILIPOVÁ, Centrum pomoci sociálne znevýhodneným občanom, Banská Bystrica   
Soňa HOLÚBKOVÁ, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Žilina   
Vladislav MATEJ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava     
Alica MIKLÁŠOVÁ, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Klas, n.o., Vrbové         
Viera MRÁZOVÁ, Jazmín, n.o., Handlová             
Stefi NOVÁKOVÁ, Dom Svitania, n.o., Jakubov                   
Oľga REPTOVÁ, OMAPO o.z., Dunajská Lužná                   
Terézia SEMAŇÁKOVÁ, ZPMP Kežmarok, Kežmarok            
Anna ŠMEHILOVÁ ml., EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského, Nitra      
Pavol VILČEK, Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves           
Helena WOLEKOVÁ, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava           
Viera ZÁHORCOVÁ, Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava     
Danka ŽILINČÍKOVÁ, Centrum Návrat v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 

 
 
 
Na vedomie: Arpád Németh, generálny riaditeľ sekcie riadenia ESF 
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