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SKRATKY

 ADOS Agentúra domácej 
ošetrovateľskej služby

 BBSK Banskobystrický samosprávny 
kraj 

 SPR správna rada partnerstva

 CuRI Iniciatíva na podporu 
dobiehajúcich regiónov

 OPIO odkázanosť na pomoc iných 
osôb

 DOS domáca opatrovateľská služba

 EFRR Európsky fond regionálneho 
rozvoja

 EŠIF Európske štrukturálne 
a investičné fondy

 FZ funkčné zoskupenie – 
odkazuje na skupinu obcí, 
o ktorých zaradení do pilotnej 
implementácie starostlivosti 
o seniorov sa uvažovalo, 
a na skupinu, ktorá bola 
napokon vybraná. Vybrané 
pilotné funkčné zoskupenie 
sa tu nazýva FZ Južného 
Gemera. 

 ÚDZS Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou

 PZS poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti 

 FZP Fondy zdravotného poistenia

 CIS Centrum integrovanej 
starostlivosti 

 CIZS Centrum integrovanej 
zdravotnej starostlivosti

 IT informačné technológie

 SPI Smernice procesu integrácie

 IROP Integrovaný regionálny 
operačný program

 MAS Miestna akčná skupina

 DS dlhodobá starostlivosť

 MZ Ministerstvo zdravotníctva

 NCZI  Národné centrum 
zdravotníckych informácií

 MVO mimovládna organizácia

 NO nezisková organizácia

 OECD  Organizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj

 ÚVZ Úrad verejného zdravotníctva

 RÚVZ  Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva 

 ŠDTP Štandardné preventívne, 
diagnostické a terapeutické 
postupy

 ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv

 VšZP  Všeobecná zdravotná 
poisťovňa

 SZO Svetová zdravotnícka 
organizácia

 ZSS  Zariadenie sociálnych služieb
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ZHRNUTIE

Dôležitosť starostlivosti o starších v Slovenskej republike narastá. Svetová populácia starne a oby-
vateľstvo Slovenskej republiky starne mimoriadne rýchlo. Do roku 2060 sa očakáva zdvojnáso-
benie podielu ľudí starších ako 65 rokov a štvornásobný nárast podielu obyvateľov starších ako 
80 rokov1. Predstavuje to zásadnú výzvu pre systémy sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Keďže 
časť populácie, ktorá je odkázaná na tieto služby bude aj naďalej narastať, dôležitosť tohto sek-
tora a dopyt po jeho službách bude tiež stúpať. Na druhej strane zdroje, ktoré bude mať k dispo-
zícii, môžu byť obmedzené z dôvodu zmenšujúcej sa populácie ľudí v produktívnom veku. Preto 
je nevyhnutné začať zlepšovať poskytovanie starostlivosti o starších s cieľom zlepšiť stav obyva-
teľstva, ako aj finančnú udržateľnosť. 

Vnútroštátny systém možno charakterizovať predovšetkým fragmentáciou. Národná legislatíva 
neponúka rámec na integráciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a financovanie týchto dvoch 
súvisiacich služieb sa poskytuje a reguluje osobitne. Integrácia týchto služieb sa vo všeobecnosti 
považuje za zlatý štandard poskytovania starostlivosti o starších, hoci vnútroštátna legislatíva 
ju neumožňuje. Ďalší problém je spôsobený tým, že v Slovenskej republike je veľká časť zodpo-
vednosti za sociálne služby, ktoré zahŕňajú väčšinu služieb pre seniorov, na pleciach samospráv 
miest a obcí. Keďže počet obyvateľov väčšiny obcí v Slovenskej republike je nižší ako 1 0002, nemajú 
dostatočné finančné a personálne kapacity na plnenie povinností v oblasti sociálnej starostlivosti. 
Možnosť dosiahnuť na miestnej úrovni Slovenskej republiky integrovanú starostlivosť o starších 
zameranú na človeka však existuje. Niekoľko poskytovateľov služieb ukázalo, že je možné preko-
nať fragmentáciu systému a zabezpečiť starším lepšiu starostlivosť. 

Iniciatíva na podporu dobiehajúcich regiónov (Iniciatíva Catching-up Regions, CuRI) Svetovej 
banky (SB) a Európskej komisie (EK) navrhuje model pre integráciu poskytovania starostlivosti 
o starších v pilotnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Táto správa pred-
stavuje model integrovanej starostlivosti o starších, ktorý spoločne vytvorila SB a BBSK v období 
od októbra 2019 do októbra 2020. Cieľom modelu a jeho pilotnej fázy je v prvom rade skvalitniť 
a zefektívniť starostlivosť o seniorov vo vybranom území. Okrem toho tiež chce vytvoriť zák-
lady zlepšenia starostlivosti o starších v celej krajine, či už prostredníctvom získania informácií, 
z ktorých by vychádzala celoštátna reforma, alebo replikácie a škálovania modelu v iných regió-
noch krajiny. Funkčné zoskupenie obcí Južného Gemera (FZ Južného Gemera) bolo do pilotnej 
fázy vybrané na základe dôsledného skríningového a konzultačného procesu. Navrhovaný model 
je úplne v súlade s existujúcou legislatívou Slovenskej republiky. Zmeny vnútroštátneho systému 
a legislatívy, ktoré by mohli zjednodušiť integrovanie starostlivosti sa v tejto správe uvádzajú ako 
predbežné návrhy. 

Navrhovaný model má zlepšiť úroveň starostlivosti starších, ako aj ponúknuť finančne a inštitu-
cionálne udržateľný spôsob jej poskytovania. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu a dostupnosť 
starostlivosti o starších. Preto vychádza z princípov integrovanej starostlivosti zameranej na člo-
veka na úrovni komunity. Tento model tiež vníma organizačné a finančné aspekty, ktoré sú zák-
ladom dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti poskytovania starostlivosti. Ak skupina obcí spojí 
svoje zdroje a kapacity, aby zorganizovala integrovaný systém poskytovania starostlivosti o star-
ších, model navrhuje, aby boli všetky dodatočné náklady pokryté z príspevkov miestnej samo-
správy s potenciálnou podporou regionálnych inštitúcií, ako aj s podporou z fondov Európskej 
únie počas fázy zakladania. Tento prístup tiež naznačuje, že škálu a ciele modelu možno prispô-
sobiť dostupným zdrojom bez straty základných komponentov. 
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Návrh prezentovaný v tejto správe pokrýva štyri komponenty nového modelu starostlivosti o star-
ších: poskytovanie služieb, riadenie, proces a financovanie. Všetky komponenty sa zameriavajú 
na špecifické okolnosti a potreby FZ Južného Gemera. Model služieb upozorňuje na služby, ktoré 
v oblasti chýbajú, a odporúča možnosti na zlepšenie ich poskytovania. Model riadenia navrhuje 
inštitucionálnu štruktúru implementácie modelu. Model procesu sa zameriava na činnosti a funk-
cie, ktoré je potrebné zabezpečiť na to, aby bolo možné zaviesť nový model do praxe. A napokon 
Finančný model rieši, ako možno pokryť prevádzkové a investičné náklady modelu. 

Model navrhuje hlavne založenie Agentúry integrovanej starostlivosti vo FZ Južného Gemera 
(ďalej len „Agentúra). Agentúru bude riadiť partnerstvo obcí s volenou výkonnou radou. Bude 
sa zameriavať na poskytovanie viacerých dodatočných služieb už existujúcim poskytovateľom sta-
rostlivosti a občanom, ako aj na vyhodnocovanie a podporu existujúcich služieb – napríklad pro-
stredníctvom vytvárania nových služieb, udržiavania komunikačnej platformy pre zainteresované 
subjekty a občanov a uprednostňovania na človeka zameraného prístupu a postupov case manage-
ment. Navrhovaný subjekt nenahrádza žiadneho z existujúcich poskytovateľov starostlivosti, ale 
bude pôsobiť skôr ako doplnok súčasného systému s cieľom poskytnúť chýbajúcu integráciu slu-
žieb. Rozsah činnosti, škála, personál a potreby financovania Agentúry budú závisieť od konkrét-
nych cieľov a akčných plánov, na ktorých sa pri jej založení dohodnú obce. Správa uvádza zoznam 
činností odporúčaných pre Agentúru. Zatiaľ čo niektoré činnosti možno považovať za nevyhnutné 
pre dosiahnutie minimálnej použiteľnej úrovne integrácie, iné – tie, ktoré by zabezpečili starost-
livosť na úrovni spĺňajúcej všetky kritériá integrácie – by síce boli žiadané, ale nie sú nevyhnutné. 

Integrácia starostlivosti o starších a vytváranie nového systému poskytovania starostlivosti bude 
prebiehať postupne a v procese bude potrebné prispôsobiť ich situácii. Ak má Agentúra integro-
vanej starostlivosti poskytovať úplný rozsah činností potrebných na dosiahnutie úplnej integrácie 
starostlivosti a zabezpečiť úplný prechod na starostlivosť zameranú na človeka, bude si to vyžado-
vať čas a značné kapacity. Očakáva sa, že v pilotnom území FZ Južného Gemera si tento prechod 
bude vyžadovať tri roky. Počas tohto prechodného obdobia bude zásadné zachovať rovnováhu 
medzi odhodlaním zlepšiť kvalitu starostlivosti a zabezpečením udržateľnosti nového systému. 
Prechodné obdobie zároveň poskytne priestor na získanie cenných poznatkov potrebných na šká-
lovanie modelu v budúcnosti. 

Očakáva sa, že model bude v budúcnosti finančne sebestačný. Napriek tomu sa vo fáze založenia 
Agentúry odporúča mobilizovať zdroje EÚ na podporu jej činnosti, ako aj na nevyhnutné zlepše-
nie infraštruktúry. Navrhovaný model starostlivosti o starších predstavuje dôležitú inováciu, ktorá 
môže otvoriť cestu k relevantnej národnej strategicko-politickej reforme. Jej dôležitosť by bola 
zásadná v rámci celej EÚ. Preto sa v pilotnej fáze odporúča financovanie z fondov EÚ. Táto správa 
obsahuje konkrétny návrh a odhady prevádzkových nákladov Agentúry, ako aj zdravotno-sociálnej 
infraštruktúry. Najväčšou investíciou navrhovanou v tomto modeli je vytvorenie Centra integ-
rovanej starostlivosti (CIC) v Tornali. Tento projekt má na jednej strane riešiť nedostatky služieb 
vo vybranom území, ale na druhej strane pôsobiť aj ako centrum integrácie starostlivosti – pro-
pagovať nový integrovaný spôsob poskytovania starostlivosti o starších vo FZ Južného Gemera 
a zvyšovať povedomie o ňom.







KAPITOLA 1 
 
ÚVOD 
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Svetová populácia starne. Počet starších ľudí narastá rýchlejšie ako akákoľvek iná mladšia veková 
skupina a na čele tejto demografickej zmeny je práve Európa. Veková štruktúra európskej popu-
lácie sa podľa údajov Eurostatu3 v nasledujúcich desaťročiach zásadne zmení. Slovenská repub-
lika bude podľa týchto predpovedí jednou z krajín, ktoré zaznamenajú najzásadnejšiu zmenu veku 
populácie. Zatiaľ čo v roku 2019 bolo v Slovenskej republike 23,5 seniorov na každých 100 ľudí v pro-
duktívnom veku (populácia vo veku minimálne 65 rokov v porovnaní s populáciou od 15 do 64 
rokov), odhaduje sa, že toto číslo sa do roku 2060 takmer strojnásobí.4 To znamená, že Slovenská 
republika bude jednou z najstarších krajín EÚ. Podiel populácie staršej ako 65 rokov v Slovenskej 
republike narastie zo súčasných 16 %5 na približne 30 %. Podiel obyvateľov starších ako 80 rokov 
do roku 2060 vzrastie na 12 % (teraz sú to iba 3 %).)6. Takýto zásadný nárast podielu staršej popu-
lácie neznamená len zvýšené nároky na zdravotnú starostlivosť, ale tiež zásadný nárast nárokov 
na dlhodobú starostlivosť. 

Systém poskytovania starostlivosti o starších, ako aj systém poskytovania dlhodobej starost-
livosti7 je v Slovenskej republike fragmentovaný. Starostlivosť o starších sa väčšinou poskytuje 
v rámci sociálnych služieb (terénnej, ambulantnej a hlavne pobytovej formy). Systém sa tiež spo-
lieha na neformálnu starostlivosť podporenú peňažnými príspevkami pre opatrovateľov. Väčšinou 
ide o príbuzných seniorov, ktorí potrebujú pomoc. V období 2002 – 2004 sa uskutočnila decentra-
lizácia sociálnych služieb. Jej cieľom bolo posilniť samostatnosť a zodpovednosť obcí a samospráv-
nych krajov, ako aj zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami obyvateľstva. 
Po takmer 14 rokoch snáh o vybudovanie systému, ktorý by dosahoval vyššiu všeobecnú aj eko-
nomickú efektívnosť sociálnych služieb, ako aj dostupnejšiu starostlivosť, sa tieto ciele doteraz 
nepodarilo naplniť. Súčasná legislatíva kladie veľkú časť zodpovednosti za sociálnu starostlivosť 
na obce. Tie však nie sú dobre pripravené prevziať ju. V Slovenskej republike je takmer 3 000 obcí, 
z ktorých väčšinu obýva len niekoľko stoviek obyvateľov (cca. 60 % má menej ako 1 000 obyvate-
ľov8). Obciam chýba kvalifikovaný personál, špecializované zariadenia a vybavenie, infraštruktúra 
a finančné zdroje na poskytovanie primeranej starostlivosti o seniorov. 

So vstupom podpory regionálnej samosprávy do procesu sa poskytovanie starostlivosti vzďaľuje 
od prirodzených komunít. Keďže obce nie sú schopné zabezpečiť dostatočné sociálne a zdravotné 
služby pre starších, samosprávne kraje sa snažia pri riešení nedostatkov v poskytovaní služieb 
vstupovať do tohto procesu so svojimi poskytovateľmi. Takáto pomoc sa však zvyčajne obmedzuje 
na model pobytovej starostlivosti (napríklad špecializované zariadenia). Výsledkom je, že aj napriek 
dlhodobému úsiliu a dlhodobo deklarovanej podpore komunitných služieb ako národnej priority, 
v Slovenskej republike stále dominuje ústavná starostlivosť. 

Národný legislatívny rámec vytvára prekážky integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
Úsilie o vytvorenie legislatívneho rámca pre dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť zatiaľ 
nebolo úspešné. Negatívnych dôsledkov tohto legislatívneho vákua je viac ako dosť. Napríklad – 
podľa platných právnych predpisov je ošetrovateľská starostlivosť jediným typom služby (zo šty-
roch typov uznávaných zdravotných služieb), ktorá nie je plne hradená zo zdravotného poistenia 
Táto, pre starších dôležitá činnosť, je teda menej dostupná pre starších obyvateľov a menej atrak-
tívna pre poskytovateľov služieb. Ďalším problémom je, že súčasná legislatíva umožňuje financo-
vanie ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách zo zdrojov zdravotného poistenia (FZP) 
iba za veľmi obmedzených podmienok. Výsledkom je, že poskytovatelia sociálnych služieb majú 
ťažký prístup k tomuto financovaniu a získať ho je pre nich drahé. Navyše, hoci splnia všetky 
podmienky, financovanie len málokedy postačuje na poskytovanie vysokokvalitnej starostlivosti. 
Napríklad – ak chce zariadenie pre seniorov získať financovanie z FZS, musí dodržať prísne regu-
lačné podmienky súvisiace s technickým vybavením, počtom profesionálnych zamestnancov s for-
málnym vzdelaním a pod. Financovanie, ktoré získa, však aj tak nebude dostatočné (FZS prispie-
vajú na jedného pacienta denne sumou len vo výške 3,30 €.) Táto možnosť sa teda veľmi nevyužíva. 
Všeobecnejšie povedané, nedostatky legislatívy a systému financovania sú príčinou nedostatku 
zariadení určených na dlhší pobyt, v ktorých by sa ľudia mohli zotaviť po chorobe, až kým nena-
dobudnú sebestačnosť. To isté možno povedať o nedostatku agentúr terénnej (domácej) ošetrova-
teľskej služby, ktoré by poskytovali zdravotnú podporu pri prechode späť do domáceho prostredia.
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Starostlivosť o starších, ktorú poskytujú rodinní príslušníci alebo neformálni opatrovatelia, síce 
pomáha udržiavať tento systém, ale súvisí s vysokými oportunitnými nákladmi (nákladmi obe-
tovanej príležitosti). Slovenská legislatíva neformálnym opatrovateľom dáva nárok na opatrova-
teľský príspevok (430,35 EUR mesačne pre opatrovateľa v produktívnom veku a 215,18 EUR pre 
opatrovateľa v dôchodkovom veku). V roku 2019 bol poskytnutý 57 048 osobám, ktoré sa starali 
o svojich rodinných príslušníkov s ťažkým postihnutím (vrátane seniorov). Celková suma vypla-
tená vo forme príspevku dosiahla 230,9 miliónov eur9. Takmer polovica neformálnych opatrova-
teľov (prijímateľov opatrovateľského príspevku) je stále v produktívnom veku a ich absencia z trhu 
práce predstavuje stratu pre nich aj pre spoločnosť.

Druhy zdravotnej starostlivosti, ktoré starší potrebujú najviac, sú často nedostatočne poskyto-
vané, a to hlavne vo vzdialených oblastiach. Dlhodobá starostlivosť (DS) v Slovenskej republike trpí 
nedostatočným financovaním a práve to je jedným z dôvodov nedostatočnej dostupnosti týchto 
služieb. DS ďalej komplikuje aj problém nedostatočnej zdravotnej integrácie so sociálnou starost-
livosťou, ktorá je pri tomto druhu služieb zásadná. Domáca zdravotná starostlivosť je zabezpečo-
vaná najmä vo forme návštev zdravotnej sestry alebo lekára. Návštevy však často nie sú povinnou 
súčasťou služieb všeobecných lekárov (VL), čo často značne obmedzuje prístup starších k základ-
nej zdravotnej starostlivosti.

Ak sa má zlepšiť kvalita starostlivosti o starších a zabezpečiť, že bude napĺňať potreby obyvateľ-
stva a ak sa zároveň majú prekonať výzvy súvisiace so systémovou fragmentáciou a znížiť obrov-
ské oportunitné náklady, Slovenská republika by sa mala vydať smerom integrácie starostlivosti. 
Integrácia starostlivosti sa všeobecne uznáva ako prístup, ktorý by lepšie riešil problémy typické 
aj pre zdravotný a sociálny systém Slovenskej republiky: fragmentáciu, prílišnú špecializáciu, 
nedostatok kontinuity v starostlivosti, prevládanie inštitucionálneho modelu poskytovania sta-
rostlivosti, zameranie na liečbu akútnych ochorení namiesto prevencie a pod. Model integrova-
nej starostlivosti je vnímaný ako cesta k zlepšeniu vnímania úrovne starostlivosti ľuďmi, ktorí 
potrebujú starostlivosť, a zároveň zefektívni celý systém a zníži s ním súvisiace náklady – precho-
dom od akútnej k preventívnej starostlivosti a poskytnutou pomocou k zachovaniu sebestačnosti. 
Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) definuje integrovanú starostlivosť takto: Poskytovanie integ-
rovaných zdravotných služieb sa definuje ako prístup na posilnenie zdravotných systémov zameraných 
na človeka prostredníctvom podpory komplexného poskytovania kvalitných služieb počas celého života, 
služieb vytvorených na základe multidimenzionálnych potrieb obyvateľstva a jednotlivca a poskytova-
ných koordinovaným multidisciplinárnym tímom poskytovateľov, ktorí pracujú naprieč rôznymi druhmi 
prostredia, v ktorom sa poskytuje starostlivosť, ako aj naprieč úrovňami, na ktorých sa poskytuje. Mala 
by byť efektívne riadená s cieľom zabezpečiť optimálne výsledky a primerané využívanie zdrojov založené 
na najlepších dostupných dôkazoch. Jej súčasťou by mali byť aj slučky spätnej väzby s cieľom priebežne 
zlepšovať výkon a riešiť pôvodné príčiny zlého zdravotného stavu. Mala by podporovať dobrý zdravotný 
stav prostredníctvom medziodborových a medzisektorových činností.10
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Národná legislatíva potrebná na započatie tvorby integrovanej starostlivosti zdola nahor ešte 
nebola prijatá, ale súčasný systém umožňuje aspoň integráciu starostlivosti na miestnej úrovni. 
Hoci jednotlivé obce nie sú schopné vyrovnať sa s výzvami poskytovania starostlivosti, môžu a mali 
by sa spojiť, aby spoločne zvládali starostlivosť o seniorov. Tento prístup umožní poskytovanie sta-
rostlivosti spĺňajúcej potreby, ktorá by bola pevne previazaná s miestnymi komunitami. Spájanie 
zdrojov obcí im na druhej strane umožní získať väčšiu kapacitu potrebnú na zabezpečenie posky-
tovania kvalitnej starostlivosti. Vďaka nemu budú môcť pokryť takú časť (z pohľadu populácie), pri 
ktorej bude poskytovanie starostlivosti ekonomicky a logisticky efektívnejšie. 

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stojí pred mnohými vyššie opísanými výzvami, ale záro-
veň má príležitosť stať sa lídrom v zlepšovaní kvality starostlivosti o starších na Slovensku. BBSK 
patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny v Slovenskej republike. V roku 2019 bol index starnutia 
v Slovenskej republike (počet osôb starších ako 65 rokov na 100 osôb vo veku maximálne 14 rokov) 
104,80, ale v Banskobystrickom kraji dosiahol hodnotu 11911. Táto štruktúra populácie vznikla 
v dôsledku značného počtu mladých ľudí odchádzajúcich z regiónu za lepšími pracovnými príle-
žitosťami. Dopyt po zdravotných a sociálnych službách je obzvlášť náročné uspokojiť v odľahlých 
vidieckych častiach regiónu, ktoré najviac trpia odchodom mladých. A práve v týchto oblastiach 
obce zvyčajne nemajú dostatočné personálne, prevádzkové a často ani finančné kapacity12 má menej 
ako 1 000 obyvateľov13 a priemerná hustota obyvateľstva je len 68 ľudí na jeden kilometer štvor-
cový (km2)14. Takéto malé administratívne jednotky majú problémy plniť svoje povinnosti v oblasti 
poskytovania služieb. Na základe týchto dôvodov sa tvorba nového modelu integrovanej starost-
livosti o starších stala jednou z priorít spolupráce Európskej komisie (EK), Ministerstva investí-
cií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Svetovej banky (SB) a miestnych 
aktérov v rámci iniciatívy na podporu dobiehajúcich regiónov (CuRI). 

Táto správa predstavuje návrh tvorby modelu integrovanej starostlivosti o starších v oblasti BBSK 
Južný Gemer. Model integrovanej starostlivosti o starších spoločne vytvorila Svetová banka a BBSK 
v období od októbra 2019 do októbra 2020. Oblasť Južného Gemera bola do pilotnej fázy vybraná 
na základe dôsledného skríningového a konzultačného procesu. Navrhovaný model je v súlade 
s existujúcou legislatívou Slovenskej republiky. Táto správa poskytuje rámec modelu, opis jeho 
hlavných parametrov a akčný plán jeho implementácie. Odhaduje sa, že model možno v cieľovej 
oblasti implementovať do dvoch až troch rokov, za predpokladu, že vznikne produktívne part-
nerstvo obcí, ako aj nevyhnutná organizačná a finančná podpora úvodných štádií zo strany BBSK, 
štátnych orgánov a Európskej komisie. 

Táto správa opisuje výsledky prvej fázy iniciatívy na podporu dobiehajúcich regiónov s cieľom 
vytvoriť model integrovanej starostlivosti o starších v Banskobystrickom kraji Slovenskej repub-
liky. Zatiaľ čo prvý rok spoločnej práce mal za cieľ vytvoriť model, cieľom druhej fázy projektu 
bude podporiť implementáciu modelu starostlivosti o starších a jeho potenciálne škálovanie pre 
ďalšie vybrané územia.
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Tvorba modelu integrovanej starostlivosti si vyžaduje v prvom rade pochopenie kľúčových paramet-
rov národného sociálneho systému a zdravotníctva. Navrhovaný model starostlivosti o starších, ktorý 
by sa implementoval na miestnej úrovni s obmedzenou podporou iných úrovní štátnej správy (samo-
správ, regionálnej a národnej úrovne), predpokladá, že národný právny a organizačný rámec starostli-
vosti o seniorov zostane nezmenený. Reformy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, by mohli zjednodušiť 
implementáciu rôznych modelov vrátane modelu predstaveného v tejto správe. Vzhľadom na neúspešné 
reformy v tomto sektore v minulosti a s cieľom zachovať tento návrh čo najviac realistický sa pri jeho 
tvorbe nepočítalo so žiadnymi zmenami národného systému. Preto je zásadné vziať do úvahy hlavné 
znaky existujúceho národného rámca.

Táto časť predstavuje zhrnutie podrobnejšieho prehľadu slovenských systémov sociálnej a zdra-
votnej starostlivosti, ako aj medzinárodné príklady dobrej praxe. Na konci kapitoly sú zhrnuté 
hlavné charakteristiky systémov, ako aj dôležité informácie získané z medzinárodných príkladov 
dobrej praxe, a sformulované zásadné princípy tvorby nového modelu poskytovania starostlivosti.

ČASŤ 2.1 
SYSTÉM SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Slovenský systém sociálnej starostlivosti je celkovo charakteristický svojou decentralizáciou a spo-
liehaním sa na kombináciu verejnej, neverejnej a rodinnej (neformálnej) starostlivosti. Skladá 
sa z dvoch hlavných častí. Prvú tvoria sociálne služby poskytované profesionálnym personálom. 
Druhú tvoria finančné príspevky poskytované jednotlivcom s postihnutím alebo ich blízkym 
rodinným príslušníkom, ktorí sa o nich starajú. Systém sociálnych služieb v Slovenskej republike 
upravuje Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Tento zákon upravuje právne vzťahy pri 
poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním soci-
álnych služieb. Časť zákona, vymedzujúca sociálnu službu, definuje podmienky poskytovania for-
málnej sociálnej starostlivosti a definuje sociálne služby ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť, 
ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností. Poskytovateľov sociálnych služieb rozdeľuje na verej-
ných a neverejných. Verejných poskytovateľov zakladajú obce alebo samosprávne kraje. Neverejných 
poskytovateľov zakladajú mimovládne organizácie (založené fyzickým alebo právnickými osoba, 
ktoré nie sú súčasťou vlády a ani nemajú vo vláde svojich zástupcov) alebo cirkvi a financovanie 
získavajú čiastočne zo štátneho rozpočtu, ako aj z rozpočtov obcí alebo samosprávnych krajov. 
Niektorých poskytovateľov sociálnych služieb financujú aj Európske štrukturálne a investičné 
fondy (EŠIF) (v prípade seniorov je relevantná podpora pre domácu opatrovateľskú službu). Hlavný 
rozdiel medzi poskytovateľmi závisí od ich financovania a dostupnosti verejného financovania 

V Slovenskej republike existujú mnohé druhy a viaceré formy sociálnych služieb. Sú definované 
na základe cieľovej skupiny, ktorej sa poskytuje podpora. Delia sa do piatich hlavných kategórií: 

• Medzi sociálne služby krízovej intervencie patrí terénna sociálna služba krízovej intervencie 
a poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach (ktorými sú napríklad nízkoprahové denné 
centrum, integračné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste, 
nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu či zariadenie núdzového bývania). 

• Medzi sociálne služby na podporu rodiny s deťmi patrí pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, služba na podporu 
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa a služba včasnej intervencie.

• Medzi sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravot-
ného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku patrí napríklad zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariade-
nie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované 
zariadenie, denný stacionár15, sprostredkovanie osobnej asistencie a pod. 
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• Medzi sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií patrí monitorovanie a sig-
nalizácia potreby pomoci a krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikač-
ných technológií. 

• Medzi podporné služby patrí odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych 
práv a povinností, podpora samostatného bývania, poskytovanie sociálnej služby v dennom 
centre, v jedálni, v práčovni a v stredisku osobnej hygieny. 

V Slovenskej republike sú k dispozícii tieto formy sociálnych služieb:
• Ambulantná forma (poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopra-

vovaná na miesto poskytovania sociálnej služby).
• Terénna forma (poskytuje sa fyzickej osobe v domácom prostredí alebo prostredníctvom terén-

nych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny 
a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii).

• Pobytová forma (sa poskytuje v pobytovom zariadení sociálnych služieb a jej súčasťou 
je ubytovanie). 

• Služba poskytovaná na diaľku s pomocou informačno-komunikačných technológií (IKT) 
je tiež jednou z povolených foriem poskytovania sociálnych služieb.

Hlavné štatistiky sociálnej starostlivosti poukazujú na dominanciu pobytovej starostlivosti 
a dôležitosť krajov a obcí ako organizátorov poskytovania starostlivosti. Podľa Správy o sociálnej 
situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019 bolo v Slovenskej republike zaregistrovaných 
5 452 poskytovateľov služieb. Ďalej uvádza pomer poskytovateľov podľa typu. 62,12 % poskytova-
teľov poskytuje sociálne služby podmienené odkázanosťou na pomoc inej osoby (ďalej len „služby/
zariadenia OPIO“). Tieto služby využíva takmer 55 994 používateľov (jedno percento z celkovej 
populácie Slovenskej republiky). 45 702 prijímateľov prijímalo starostlivosť vo vybraných zariade-
niach sociálnych služieb (zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb, špecializova-
ných zariadeniach, denných stacionároch, zariadeniach podporovaného bývania, rehabilitačných 
centrách, zariadeniach opatrovateľskej služby) a 16 124 využilo služby domácej opatrovateľskej 
služby. Prevláda pobytová forma poskytovania starostlivosti – 64,17 % prijímateľov je v pobyto-
vej starostlivosti, 10,5 % využíva ambulantné formy služieb a 25,33 % sú klienti terénnych foriem 
sociálnych služieb16. 

OBRÁZOK 1.  Poskytovatelia sociálnych služieb podľa typu  
poskytovateľa – zriaďovateľa 

Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019 (2020). Ministerstvo práce, sociálnych vecí  
a rodiny Slovenskej republiky
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Prevládanie pobytových foriem starostlivosti viacerými spôsobmi negatívne ovplyvňuje dostup-
nosť a efektívnosť starostlivosti. Poskytovanie sociálnych služieb a služieb starostlivosti o star-
ších v Slovenskej republike je zabezpečované najmä prostredníctvom pobytových sociálnych slu-
žieb, ktoré sú zamerané na osoby v nepriaznivej situácii s ťažkými životnými okolnosťami, a nie 
sú zamerané na prevenčné aktivity a podporu komunity. Dôsledkom je neefektívna ponuka služieb. 
Na jednej strane to ľudí posúva do drahších foriem starostlivosti, zatiaľ čo sa nedostatočne inves-
tuje do prevenčných aktivít, na druhej strane prijímateľov smeruje k inštitúciám, ktoré sú zvyčajne 
ďaleko od komunity, v ktorej dovtedy žili, čo znamená negatívnu skúsenosť hlavne pre starších. 

Sociálne služby sú decentralizované a systém financovania je mimoriadne komplikovaný. 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje financovanie zo štát-
neho rozpočtu vybraným službám na základe zákona o sociálnych službách. Pri väčšine slu-
žieb sa prijímatelia podieľajú na úhradách aspoň časti nákladov (s využitím svojho dôchodku, 
úspor alebo pomocou rodinných príslušníkov). Najvyšší podiel spolufinancovania prijímateľom 
sa týka zariadení pre seniorov, špecializovaných zariadení, domovov sociálnych služieb a zaria-
dení opatrovateľskej služby. Pri niektorých sociálnych službách nie je financovanie štátom garan-
tované (to sa týka konkrétne komunitných služieb krízovej intervencie alebo podporných služieb). 
Výsledkom je nedostupnosť týchto služieb pre občanov. Financovanie niektorých sociálnych slu-
žieb (najmä domácej opatrovateľskej služby) sa z Európskych fondov poskytuje, avšak súčasné vyu-
žívanie tohto financovania nerieši tento problém. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
v novembri 2020 vydal správu o domácej opatrovateľskej službe, ktorá poukazuje na to, že európ-
ske zdroje sa použili len na mzdy ošetrovateľov, čo znamená, že Slovenská republika stále nevyu-
žíva príležitosť využiť toto financovanie na systémové riešenie problémov dlhodobej starostlivosti.17 

Existujúci systém financovania sociálnych služieb vo svojej podstate popiera filozofiu zakotvenú 
v legislatíve. Zatiaľ čo podľa zákona by prioritné mali byť komunitné a ambulantné služby, súčasné 
financovanie oveľa viac podporuje pobytovú/ústavnú starostlivosť. V súčasnom systéme financo-
vanie komunitných služieb a domácej opatrovateľskej služby je kompetenciou obcí, pričom pre tie 
najmenšie z nich to často nie je reálne. 

Jedným z najväčších problémov Slovenskej republiky v súvislosti so sociálnou starostlivosťou je nedo-
statok kvalifikovaných odborníkov. Takmer každý poskytovateľ sociálnych služieb v Slovenskej 
republike potvrdí nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, napríklad sestier, opatrovateliek či soci-
álnych pracovníkov. Hlavnými dôvodmi spôsobujúcimi túto situáciu sú nízke mzdy zamestnan-
cov sociálnych služieb na Slovensku a lepšie finančné podmienky a príležitosti v iných krajinách 
ako Rakúsko, Švajčiarsko či Holandsko. 

Systém sociálnej starostlivosti v Slovenskej republike je zložitý a fragmentovaný. Dôvodom tejto 
situácie je komplikovaný systém financovania sociálnych služieb a nerovnomerné rozloženie 
obyvateľstva, ktoré potrebujú sociálnu starostlivosť. Formálna legislatíva podporuje subsidiárny 
princíp, čo znamená, že väčšina podpory a starostlivosti by mala byť poskytovaná v prirodzenom 
domácom prostredí prijímateľov. Prijímatelia by mali prejsť do ústavnej/pobytovej starostlivosti 
až vtedy, ak sa opatera a podpora nedá poskytnúť v domácom prostredí. Pri súčasnom systéme 
je však pobytová forma sociálnych služieb financovaná výhodnejšie ako komunitné služby. Obce 
často nemajú dostatočné zdroje na poskytovanie starostlivosti na komunitnej úrovni, takže oby-
vateľom napokon musia odporučiť využitie infraštruktúry regionálnej inštitučnej sociálnej sta-
rostlivosti, a to dokonca aj vtedy, ak takúto úroveň starostlivosti nepotrebujú a prinúti ich to opus-
tiť svoju komunitu. Väčšina kapacity na poskytovanie starostlivosti sa sústreďuje v zariadeniach 
sociálnych služieb samosprávnych krajov a neverejných poskytovateľov. Navyše, väčšina poskyto-
vateľov sociálnych služieb, ktorí poskytujú komunitné služby, sú neverejní poskytovatelia.
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ČASŤ 2.2 
SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Zdravotný stav slovenského obyvateľstva sa zlepšuje, ale v tejto oblasti pretrvávajú určité výzvy. 
V roku 2018 bola očakávaná dĺžka dožitia pri narodení 77,4 roka a v roku 2000 to už síce bolo 
o štyri roky viac, ale stále pod priemernou úrovňou EÚ (81 rokov)18. Slovenské ženy žijú asi o sedem 
rokov dlhšie ako muži. Rozdiel spôsobený socioekonomickým postavením je ešte výraznejší – naj-
viac vzdelaní muži žijú o 14 rokov dlhšie ako najmenej vzdelaní. Očakávaná dĺžka dožitia mužov 
a žien vo veku 65 rokov sa od roku 2000 značne predĺžila, ale mnohé z rokov po dosiahnutí tohto 
veku strávia s chronickými ochoreniami a postihnutiami. Úroveň výskytu úmrtí v Slovenskej 
republike z dôvodu príčin, ktoré sa dajú liečiť a ktorým sa dalo predísť, patrí medzi najvyššie v EÚ. 
Odvrátiteľné hospitalizácie sú tiež vysoko nad priemerom EÚ. Všeobecný nárast v očakávanej dĺžky 
života čiastočne súvisí aj s dĺžkou života starších. Slováci vo veku 65 rokov mohli v roku 2017 oča-
kávať, že budú žiť ešte 17,4 roka – o 2,4 roka dlhšie ako v roku 2000.

Náklady na zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike zaostávajú za zvyškom EÚ. Slovenská 
republika v roku 2019 minula na zdravotnú starostlivosť 2 353,60 dolárov19 na osobu (prispôsobené 
rozdielom v kúpnej sile), čo je o viac ako 40 % pod priemerom EÚ. Náklady na zdravotnú starost-
livosť vyjadrené ako podiel HDP napriek značnému nárastu za posledné desaťročie v absolútnych 
číslach ostali stabilné a predstavovali 6,9 % HDP v roku 201920 – omnoho menší podiel ako prie-
mer EÚ na úrovni 9,8 %. Hustota lekárov sa v roku 2018 v Slovenskej republike približovala k prie-
meru EÚ (3,5 lekára na 1 000 obyvateľov v porovnaní s 3,6)21, ale počet zdravotných sestier bol pod 
priemerom EÚ. Slovensko patrí medzi zopár štátov, ktoré v období medzi rokmi 2000 a 2018 uvá-
dzajú zníženie počtu sestier22. 

Slovenské zdravotníctvo charakterizuje aj povinné verejné zdravotné poistenie pre všetkých oby-
vateľov. Poskytuje im (takmer) úplné a univerzálne pokrytie zdravotného rizika. Poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti (PZS) najímajú a platia fondy zdravotného poistenia (FZP), ktoré sú zalo-
žené na obnovujúcich sa krátkodobých zmluvách. V Slovenskej republike pôsobia tri FZP. Najväčšia 
zdravotná poisťovňa je verejná a pokrýva asi 67 % populácie, zvyšné dva sú v súkromnom vlast-
níctve. K všetkým druhom FZP a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa pristupuje rovnako. 
Nemocničné služby akútnej starostlivosti riadia hlavne univerzitné alebo fakultné nemocnice 
vo verejnom vlastníctve. Mnohé z nich majú dlhodobé dlhy a vykazujú pravidelné straty. Ďalšie 
nemocnice malej alebo strednej veľkosti zvyčajne balansujú na hrane ziskovosti. Špecializované 
inštitúty riadené štátom (kardiologické a onkologické) sú ziskové – vďaka dobrej úrovni prepláca-
nia z FZP a lacnému investičnému kapitálu poskytovanému vládou. Aj tak je však prítomná vysoká 
fragmentácia poskytovateľov služieb a na národnej úrovni chýba skutočná integrácia starostlivosti. 

Model financovania je len jedným z dôvodov, prečo je poskytovanie zdravotných služieb vo vzdia-
lenejších regiónoch komplikované. Celý sektor v súčasnosti zažíva nedostatok kvalifikovaných 
odborníkov, a to z viacerých dôvodov, ako napríklad vysoký vek lekárov či zlé pracovné podmienky 
(ako nízke mzdy, vysoké pracovné zaťaženie vedúce k vyhoreniu a pod.). Niektoré služby z perifér-
nych a menej atraktívnych regiónov úplne miznú, čo môže byť odrazom spôsobu financovania slu-
žieb. Všeobecní lekári (VL) sú platení podľa počtu pacientov, ktorých majú kapitovaných, a do men-
šej miery aj na základe platieb za výkon. Ambulantným poskytovateľom špecializovaných služieb 
sa preplácajú procedúry za poskytnuté výkony v rámci mesačného limitu. Nemocnice sú platené 
za hospitalizačné prípady na základe potvrdenej diagnózy, ale systém pomaly prechádza na kla-
sifikačný systém DRG (diagnosis-related groups) – nemeckú verziu (systém úhrady, ktorý umož-
ňuje nastaviť úhrady za lekárske procedúry a nemocničné služby na základe typu; vypláca sa z FZP 
na základe verejného zdravotného poistenia)23. Nie je isté, či a kedy sa DRG zavedie ako úhradový 
mechanizmus a ako presne ovplyvní celý systém.
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Všetky služby zdravotnej starostlivosti vrátane tých, ktoré sú najviac relevantné pre starších, 
sú definované v rozsahu, ktorý je financovaný z verejného zdravotného poistenia. Kritériá opráv-
nenosti poskytovania služieb sú len medicínske indikácie (lekár identifikuje zdravotný problém 
a nevyhnutnú diagnostiku či liečbu). Rozsahu starostlivosti, ktorá je financovaná z verejného 
zdravotného poistenia dávok je definovaný pomerne široko a pokrýva takmer všetky ochorenia. 
Dostupnosť služieb však môžu obmedziť finančné limity zo strany FZP, ako aj obmedzená kapa-
cita poskytovateľov.

Systém preplácania nákladov na služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou je zložitý. Napríklad 
– nemedicínske služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ako je strava, lôžko, pobyt 
sprevádzajúcej osoby, prepravné služby, kúpele a pod.) sú hradené z verejného zdravotného pois-
tenia len vtedy, ak sú pokryté aj súvisiace služby zdravotnej starostlivosti (úplne alebo čiastočne), 
a zvyčajne v podobnom rozsahu. Celkovo možno povedať, že rozsah služieb zdravotnej starostlivosti 
hradený z verejného zdravotného poistenia je síce právne určený, ale veľmi mätúci pre pacientov. 

Služby, ktoré sú kritické pre seniorov – dlhodobá starostlivosť, paliatívna starostlivosť a starostli-
vosť o duševné zdravie –, čelia špecifickým výzvam. Dlhodobá starostlivosť (DS) v Slovenskej repub-
like trpí nedostatočným financovaním, čo je dôvodom nedostatočnej dostupnosti týchto služieb. 
Hoci DS by mala spájať zdravotnícke a sociálne služby, neexistuje systematická koordinácia slu-
žieb, ani integrácia týchto dvoch typov. Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí zabezpečujú 
hlavne návštevy sestier, lekárov a asistencia od mobilných hospicov. Domáce návštevy lekárov nie 
sú legislatívne dostatočne regulované, keďže nejde o povinnú službu VL. 

Uvažuje sa o štátnej reforme zdravotníctva. Podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2020 – 
2024 slovenská vláda konkrétne v oblastiach súvisiacich so starostlivosťou o starších a komunit-
nou starostlivosťou chce zaviesť inovatívne formy odmeňovania, ktoré podporia vyššiu efektívnosť 
a zlepšia kvalitu ambulantných kliník a regionálnej spolupráce v integrovaných centrách. Hlavným 
cieľom reforiem je vytvoriť lepšie podmienky udržania seniorov v ich komunitách prostredníc-
tvom zlepšenia dostupnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Cieľom tejto reformy je okrem 
iného aj navrhnúť novú legislatívu dlhodobej starostlivosti zameranú na riešenie jednotnej zdra-
votnej, sociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti, podporiť starostlivosť o odkázaných a chronicky 
chorých v domácom prostredí prostredníctvom domácej ošetrovateľskej služby a mobilných tímov 
paliatívnej starostlivosti. Všetky tieto plány sú dobrým dôvodom na očakávanie novej legislatívy, 
ktorá by mohla pomôcť s implementáciou lokálne integrovaných modelov starostlivosti.

ČASŤ 2.3 
INTEGRÁCIA STAROSTLIVOSTI  
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

O integrácii sociálnych a zdravotných služieb sa v Slovenskej republike priebežne diskutuje 
už posledných dvadsať rokov. Viaceré zámery prípravy právneho rámca dlhodobej starostlivosti 
boli zamietnuté z dôvodov nedostatočnej politickej vôle a spolupráce medzi zainteresovanými 
aktérmi. V posledných rokoch sa však predsa len vykonalo niekoľko malých úprav.

Súčasná legislatíva poskytuje možnosti na integráciu starostlivosti. Zákon o sociálnych službách 
uznáva ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach ako odbornú činnosť. Mala by sa poskytovať 
alebo zabezpečovať v štyroch typoch zariadení sociálnych služieb (zariadení pre seniorov, domove 
sociálnych služieb, zariadení opatrovateľskej služby a špecializovanom zariadení). Ošetrovateľskú 
starostlivosť za presne definovaných podmienok môžno preplácať z verejného zdravotného poiste-
nia. V súčasnosti má podpísanú zmluvu so zdravotnými poisťovňami len 64 poskytovateľov sociál-
nych služieb z celkového počtu 1 435 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa môžu registrovať 
ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Musia splniť všetky podmienky, ktoré sú, ako je uve-
dené vyššie, dosť prísne. Toto však vytvára základ pre integráciu zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti v rámci zariadení, akými sú zariadenia pre seniorov či ambulantné špecializované zariadenia.
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V procese integrácie je tiež dôležité mať rámec na spoluprácu a koordináciu jednotlivých zaintere-
sovaných aktérov. Legislatíva poskytuje možnosti na právne zriadenie takéhoto rámca. Partnerstvo 
je zoskupenie osôb vytvorené na základe Zákona o sociálnych službách. Ide o zoskupenie osôb 
a iných právnych foriem vytvorené na účel realizácie projektov alebo programov na predchádza-
nie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácií fyzických osôb alebo na riešenie 
týchto situácií a projekty alebo programy komunitnej práce. Členmi partnerstva môžu byť aj obce, 
vyššie územné celky, úrady práce, zástupcovia komunity a iné právne subjekty alebo jednotlivci. 
Zakladá sa písomnou zmluvou, ktorá obsahuje najmä členov partnerstva, dátum vzniku partner-
stva, dĺžku trvania partnerstva, účel partnerstva, práva a povinnosti členov partnerstva a spôsob 
financovania projektu alebo programu.

ČASŤ 2.4 
MEDZINÁRODNÉ A VNÚTROŠTÁTNE PRÍKLADY 
NAJLEPŠEJ PRAXE

Na vytvorenie úspešného integrovaného modelu starostlivosti v Slovenskej republike je nevy-
hnutné preskúmať systémy integrovanej starostlivosti, ktoré existujú v zahraničí, ako aj medzi-
národné a národné príklady najlepšej praxe v poskytovaní starostlivosti o starších. Táto sek-
cia predstavuje niekoľko príkladov systémov poskytujúcich starostlivosť o starších a upozorňuje 
na niektoré hlavné črty, ktoré by sa mohli dať zreprodukovať. 

Medzinárodne uznávaný model integrovanej starostlivosti, Gesundes Kinzigtal, prevádzkuje regi-
onálny systém integrovanej starostlivosti v Nemecku. Je to jeden z niekoľkých príkladov integ-
rovanej starostlivosti v Nemecku. Jeho hlavnou filozofiou je vytvoriť a udržiavať zdravú populá-
ciu na regionálnej úrovni. Gesundes Kinzigtal v súčasnosti pracuje s viac ako 260 inštitúciami 
a organizáciami vrátane ambulancií lekárov, nemocníc, ošetrovateľských domovov, miestnych 
samospráv či miestnych malých a stredných podnikov. Poskytovateľov spoločnosti podporujú, aby 
vyhľadávali pacientov ohrozených určitými ochoreniami s cieľom zapojiť ich do vhodných zdra-
votných programov. Intervencia Gesundes Kinzigtal zahŕňa asi 20 preventívnych zdravotných 
programov pre rôzne ochorenia. Hlavným cieľom je zlepšiť celkové zdravie pacientov a kvalitu 
ich života. V konkrétnych programoch starostlivosti je zapojených 10 000 pacientov. Integrovaná 
starostlivosť uplatňovaná v rámci Gesundes Kinzigtal vyzerá byť sľubným prístupom na dosiah-
nutie dvojitého cieľa – značného zlepšenia zdravia populácie a výrazných úspor v porovnaní s tra-
dičnejšími formami starostlivosti. Podobné projekty integrovanej starostlivosti sa v súčasnosti 
implementujú vo viacerých častiach Nemecka. Z týchto iniciatív by sa mohol stať vzor pre väčšie 
časti nemeckého systému zdravotných služieb.

Ďalším príkladom najlepšej praxe v poskytovaní starostlivosti o starších na obecnej úrovni 
je Centrum pobytovej starostlivosti De Weister (Woonzorgcentrum De Weister) v belgickom 
Aalbeke. Tento model je založený na poskytovaní služieb v zariadeniach domácej pobytovej soci-
álnej starostlivosti, ktoré sú príkladom normalizovaného života v malom. Napríklad, Centrum 
pobytovej starostlivosti De Weister pozostáva zo 46 pobytových jednotiek v troch rezidenčných 
domoch v belgickom Aalbeke. Dva z nich sú určené seniorom s demenciou a tretí ponúka domov 
seniorom, ktorí potrebujú fyzickú opateru. Centrum pobytovej starostlivosti De Weister posky-
tuje bezpečnú a pokojnú atmosféru s dôrazom na „obyčajné“ aspekty každodenného života. Bolo 
vytvorené s cieľom poskytnúť pocit života v malých skupinách a pokúša sa napodobniť pocit života 
doma. Od decembra 2012 pracuje na základe princípov normalizovaného života v malom. Obec 
Aalbeke je okrem toho uznávaná ako obec s priateľským prístupom k demencii. 
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Modely starostlivosti o starších v Českej republike sú príkladom uprednostňovania pobytového, 
dočasného a komunitného poskytovania služieb pred inštitucionálnou starostlivosťou. Česká 
cirkevná nezisková organizácia Slezská Diakonie poskytuje vysokokvalitné služby a zameriava 
sa na implementáciu najlepšej praxe prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Okrem toho 
sa snaží zabezpečiť vysokokvalitné služby zamerané na podporu v komunite, a to prostredníc-
tvom osobnej asistencie a respitnej starostlivosti. Jedným z aktivít je aj vzdelávanie opatrovateľov 
v poskytovaní primeranej starostlivosti o fyzickú aj psychologickú stránku odkázaných osôb. Táto 
podpora je založená na multidisciplinárnej a na mieru šitej starostlivosti v domácom prostredí.

 Aj Slovenská republika poskytuje niekoľko príkladov najlepšej praxe. Dom Rafael v Bratislave 
poskytuje starším ľuďom rôzne dlhodobé a krátkodobé ošetrovateľské pobyty vrátane zdravot-
ných služieb, ako aj hospicovú starostlivosť. Je to jeden z mála poskytovateľov služieb v Slovenskej 
republike, ktorý má zaregistrované poskytovanie sociálnych aj zdravotných služieb. Má kvalifiko-
vaný zdravotnícky aj sociálny personál. Financovaný je z verejného zdravotného poistenia, verej-
ných zdrojov od regionálnej samosprávy, zdrojov od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
a príspevkov používateľov. Ďalším príkladom dobrej praxe je Centrum MEMORY, ktoré posky-
tuje špecializované ambulantné služby seniorom a od roku 2002 integruje zdravotné aj sociálne 
služby. Integrácia ambulantných zdravotných a sociálnych služieb vedie k všestrannej podpore 
ľudí s demenciou a Alzheimerovou chorobou a ich rodín. Aj toto centrum je financované z viace-
rých zdrojov – z regionálnej samosprávy, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a verejného 
zdravotného poistenia v prípade zdravotných služieb. Tieto príklady – hoci ich aplikácia nie je jed-
noduchá – svedčia o možnosti integrácie starostlivosti v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že lokálne nastavená a riadená integrovaná starostlivosť je tou správnou 
stratégiou kontinuálneho zlepšovania starostlivosti. Svedčia o tom aj uvedené príklady dobrej 
praxe, ktoré zdôrazňujú potenciál lokálne organizovaných a spravovaných (na úrovni obce alebo 
regiónu) systémov starostlivosti o starších. Tieto skúsenosti tiež poukazujú na základné piliere 
integrovanej starostlivosti – vhodný výber prostredia (regiónu), budovanie spoločných hodnôt, 
vytváranie kompetencií integrovanej starostlivosti, zosúladenie finančných a ľudských zdrojov, 
ako aj zariadení, vybavenia či iných podmienok s cieľom zabezpečiť prijímateľom starostlivosti 
čo najkvalitnejšie služby. V neposlednom rade demonštrujú, že poskytovanie integrovanej starost-
livosti o starších je možné aj v Slovenskej republike. Tieto zistenia podčiarkujú hlavné princípy 
modelu navrhovaného v tejto správe. 

ČASŤ 2.5 
HLAVNÉ PRINCÍPY TVORBY SYSTÉMU 
INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI 

Na základe existujúceho systému zdravotnej a sociálnej starostlivosti v Slovenskej republike pri 
tvorbe modelu integrovanej starostlivosti o seniorov je potrebné vziať do úvahy jeho nasledujúce 
hlavné charakteristiky: 

Hlavné charakteristiky systému sociálnej starostlivosti: 
• Systém sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti je decentralizovaný smerom k obciam 

a krajom.
• Zriaďovatelia sociálnych služieb sú obce, samosprávne kraje, iné súkromné organizácie 

a mimovládne organizácie (MVO).
• Súčasný systém ponúka dostatočné spektrum druhov a foriem sociálnych služieb – ambu-

lantné, terénne a pobytové služby.
• Samosprávne kraje a obce majú podľa súčasnej legislatívy povinnosť financovať rôzne druhy 

služieb. 
• Rozdelená zodpovednosť za zabezpečovanie sociálnych služieb a nedostatok ich plnenia majú 

za následok komplikovaný systém financovania sociálnych služieb.
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• Existujúce sociálne služby sa nezameriavajú na prevenciu a komunitnú podporu, ale na inšti-
tucionálnu starostlivosť. V Slovenskej republike je teda nedostatok komunitných služieb.

• Právny rámec obsahuje štandardy kvality sociálnych služieb zameraných na človeka, ale ich 
monitorovanie je len v prípravnej fáze.

• Obce a samosprávne kraje majú povinnosť vykonávať komunitné plánovanie.
• Existujúci právny rámec poskytuje možnosť partnerských projektov na poskytovanie soci-

álnych služieb založený na spolupráci rôznych aktérov – napríklad viacerých obcí a neverej-
ných poskytovateľov, ako aj kombinovania viacerých druhov služieb.

Hlavné výzvy sú:
 – nedostatok financovania systému sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb, 
 – nedostatok kvalifikovaného personálu v sociálnych službách v Slovenskej republike, 

a to hlavne v menej rozvinutých regiónoch,
 – nízke mzdy personálu v sociálnych službách a nízke príspevky na neformálnu starostlivosť,
 – nedostatok integrácie sociálnych a zdravotných služieb v Slovenskej republike.

Hlavné charakteristiky systému zdravotnej starostlivosti: 
• Mechanizmy preplácania zdravotných služieb sú vysoko fragmentované. Pre poskytovateľov 

je teda veľmi ťažké zvládnuť integráciu zdravotných služieb a prístup zameraný na človeka. 
Navyše, im chýba motivácia. Fragmentované je aj vlastníctvo a stupeň kontroly poskytovate-
ľov. Zdravotné a sociálne systémy nie sú harmonizované na legislatívnej úrovni a integrácia 
neexistuje ani na úrovni poskytovania služieb.

• Poskytovatelia vo verejnom a súkromnom vlastníctve s rozličnými princípmi spravovania.
• V systémovom rámci chýba konkrétna organizácia zameraná na zdravotnú starostlivosť oby-

vateľstva a dostupnosť služieb, ktorej by išlo o záujem občanov/pacientov.
• Subjekty, ktoré sú lokálne alebo regionálne ľuďom najbližšie (obce a samosprávne kraje), 

nemajú takmer žiadne slovo v poskytovaní zdravotných služieb alebo v politickej stratégii 
zdravotníctva vo všeobecnosti.

• Zdravotné poisťovne nie sú povinné zabezpečiť klientom služby, ak je v danom regióne nedo-
statočná kapacita poskytovateľov.

• Služby zdravotnej osvety a intervencie (v zodpovednosti Regionálnych úradov verejného zdra-
votníctva [RÚVZ]) sú významne podfinancované.

• Neexistujú takmer žiadne údaje o súčasnom a očakávanom zdravotnom stave obyvateľstva. 
Hlavný nedostatok verejne dostupných dát sa týka úrovní detailu pod samosprávnymi krajmi 
(t. j. okresov a obcí).

• Neexistujú verejne dostupné informácie o žiadnych rozsiahlejších epidemiologických štúdi-
ách alebo hodnotení potrieb v súvislosti so zdravím v krajine.

• Oficiálne štatistiky sa zameriavajú na poskytnuté služby alebo údaje z registrov pacientov 
a sú založené na štatistickom nahlasovaní poskytovateľov služieb.

• FZP nemajú povinnosť (ani povolenie) poskytovať obciam alebo samosprávnym krajom miestne 
a krajské dáta, a to aj napriek tomu, že dáta FZP sú najcennejším zdrojom informácií o vyu-
žívaní služieb zdravotnej starostlivosti.

• DS a iné vedľajšie zdravotné služby (rehabilitácia, paliatívna starostlivosť, domáca ošetro-
vateľská služba, ošetrovateľstvo hospitalizovaných pacientov a geriatria) sú podfinancované, 
nedostatočne rozvinuté a je ich málo, čo znamená, že sú nedostupné.
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Z pohľadu integrácie starostlivosti: 

• Okrem programu investícií do centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (podporených 
zo zdrojov EÚ), ktorým sa však nepodarilo dosiahnuť stanovený cieľ a ich výsledkom nie 
je žiadna reálna integrácia služieb, neexistuje systematický program integrácie starostlivosti 
alebo sústredená snaha zameraná na obyvateľov konkrétneho regiónu alebo spádovej oblasti 
v Slovenskej republike. Obmedzený úspech tejto iniciatívy má viaceré dôvody, napríklad:

 – neprítomnosť požiadaviek na integráciu starostlivosti v kontexte výziev,
 – nahradenie konceptu integrácie menej zložitým konceptom koncentrácie,
 – poskytovanie sociálnej starostlivosti sa v podmienkach výziev uvádza ako nepovinné,
 – veľmi prísne podmienky a penále pre poskytovateľov zdravotných služieb, čo znamenalo 

vysoké riziko pre zúčastňujúcich sa poskytovateľov,
 – granty v hodnote 700 000 alebo 900 000 eur boli v mnohých prípadoch nedostatočné,
 – reštriktívne kritériá oprávnenosti, ktoré obmedzili účasť krajských samospráv a väčších miest. 

• Úspešné prípady integrácie starostlivosti sa týkajú niekoľkých zariadení neverejných posky-
tovateľov, ktoré do veľkej miery existujú napriek celkovému legislatívnemu nastaveniu, nie 
vďaka nemu. 

• Okrem nedostatku financovania – sociálna a zdravotná starostlivosť spadajú pod odlišné 
ministerské rezorty a riadi ich iná legislatíva. Hoci DS sa poskytuje v zdravotných aj sociál-
nych službách, neexistuje ich systematická koordinácia ani integrácia. Sociálna starostlivosť 
sa zameriava hlavne na prevenciu a zmiernenie v prípadoch nepriaznivej sociálnej situácie. 

• Pacientov v mnohých prípadoch prepúšťajú z nemocníc v stave akútnej potreby ďalšej ošetro-
vateľskej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Hlavne v prípade nemo-
húcich pacientov neexistuje včasné vyhodnotenie potreby nadväzujúcej zdravotnej alebo soci-
álnej starostlivosti, ani organizácia poskytovania nadväzujúcej starostlivosti. Nadväzujúca 
starostlivosť o nemohúcich pacientov je na pleciach blízkych rodinných príslušníkov, kto-
rých často prekvapí samotná situácia – pociťujú nedostatok profesionálnej pomoci pri orga-
nizovaní nadväzujúcej starostlivosti a nevedia, ako vyhodnotiť skutočné potreby a aké služby 
by mohli byť dostupné. 

Na prekonanie systematickej separácie zdravotného a sociálneho systému, ako aj vysoko fragmen-
tovaných mechanizmov preplácania sú potrebné nové činnosti nad rámec poskytovania zdravot-
nej a sociálnej starostlivosti – integračné služby. Mali by slúžiť ako hlavný prostriedok na umož-
nenie integrovanej starostlivosti. 

Je zásadné zaviesť nasledujúce integračné služby,  
ktoré v súčasnom systéme nie sú prítomné:

• mapovanie potrieb obyvateľstva,
• plánovanie tvorby podporných zdravotných, sociálnych a integračných služieb, investovanie 

a prechod na regionálnu úroveň,
• vzdelávanie existujúcich aj nových zdravotníckych aj sociálnych pracovníkov v integrova-

nej starostlivosti (lekárov, sestier, opatrovateľov, koordinátorov starostlivosti, case manažé-
rov, odborníkov na verejné zdravie, odborníkov na podporu zdravia, iných nemedicínskych 
odborníkov a pod.),

• zabezpečenie zberu podrobnejších zdravotníckych a sociálnych dát a ich výmenu na regio-
nálnej úrovni,
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• umožnenie a cielenú podporu spolupráce aktérov, ktorými sú poskytovatelia zdravotníc-
kych a sociálnych služieb, lekári, sestry, opatrovatelia, obce, orgány verejného zdravotníc-
tva, MVO, FZP a pod.

Hlavné princípy tvorby systému integrovanej starostlivosti

Na základe uvedených zhrnutí možno formulovať nasledujúce hlavné princípy tvorby integrova-
nej starostlivosti na miestnej úrovni: 

• Národný systém nezakazuje integráciu starostlivosti. Hoci neexistuje inštitucionálna finančná 
podpora integrácie z úrovne štátu, navrhovanie a financovanie procesov potrebných na pod-
poru integrovanej starostlivosti spočíva na pleciach krajov a obcí. Možnosť integrácie potvr-
dzujú existujúci neverejní poskytovatelia, ktorí úspešne spojili poskytovanie zdravotných 
a sociálnych služieb – ambulantná forma v prípade Centra MEMORY a pobytová v prípade 
Domu Rafael.

• Lokálne navrhnutý systém môže a mal by riešiť nedostatky poskytovania služieb založených 
na potrebách miestnej populácie. Potrebná je dôkladná analýza potrieb obyvateľstva a prí-
stup k riešeniu nedostatkov existujúceho poskytovania služieb založený na konkrétnej loka-
lite, a to prostredníctvom využívania všetkých spôsobov financovania povolených legislatívou.

• Miestne systémy starostlivosti o starších musia riešiť integrovanú starostlivosť, ale tiež roz-
voj služieb, ktoré nie sú dostatočné. Okrem integrovanej starostlivosti je hlavnou výzvou 
rozvoj služieb s lepšou dostupnosťou vo vidieckych oblastiach. Podrobnosti v praxi do veľkej 
miery závisia od kontextu a konkrétnych aktérov zainteresovaných v danom časovom oka-
mihu, a teda sú mimo rozsahu pôsobnosti tejto správy. 

• Lokálny model starostlivosti o starších by mal vždy, keď je to možné, uprednostňovať komu-
nitnú starostlivosť, terénne a ambulantné služby. Pozornosť štátu sa do veľkej miery s ústredí 
na inštitucionálne formy starostlivosti. Medzera, ktorú je potrebné zaplniť na miestnej úrovni, 
sa týka najmä modelov starostlivosti, ktoré môžu pomôcť ľuďom predĺžiť nezávislý život 
a ostať vo svojej komunite. Dobrým príkladom je spomínaný poskytovateľ zo Žiliny, ktorý 
poskytuje terénne služby spájajúce formálnu a neformálnu podporu pre ľudí s cieľom umož-
niť im samostatný nezávislý život. 

• Zatiaľ čo jednotlivé obce nemajú dostatočnú kapacitu splniť záväzky súvisiace s poskytova-
ním starostlivosti o starších, zriaďovanie miestnych systémov starostlivosti o starších (vrátane 
integrovanej starostlivosti a rozvoja zdravotných a sociálnych služieb) by malo byť spoločnou 
zodpovednosťou skupiny obcí, ktoré sa spoja v rámci dohody o partnerstve. Dobrým príkla-
dom manažmentu kvality a uprednostňovania služieb založených na komunite sú Slezské 
Diakonice (Česká republika). Ukazuje, že obce nemusia poskytovať služby samy – namiesto 
toho môžu zabezpečiť ich poskytovanie prostredníctvom iného subjektu.

• Odporúča sa, aby za integráciu služieb zodpovedal jeden hlavný subjekt. Poskytovatelia zdra-
votných a sociálnych služieb zvyčajne nemajú kapacitu poskytovať takéto služby. Navyše 
nemajú ani právnu kompetenciu vyžadovať spoluprácu od iných.

Na zjednodušenie a umožnenie integrovanej starostlivosti na národnej úrovni sú potrebné nasle-
dujúce zmeny v legislatívnom rámci24:

• uznanie potreby integrácie činností/služieb v národnej legislatíve a financovanie zdravot-
ných a sociálnych služieb,

• zavedenie samostatného financovania integrovanej starostlivosti a manažovanie zdravia oby-
vateľstva na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a komunitnej úrovni,

• zavedenie flexibilnejšej legislatívy výmeny dát pacientov medzi poskytovateľmi služieb,
• posilnenie úlohy obcí v legislatíve týkajúcej sa plánovania, tvorby a integrácie zdravotných 

a sociálnych služieb25.





KAPITOLA 3 
 
MODEL INTEGROVANEJ 
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Táto časť správy predstavuje model integrovanej starostlivosti. Začína opisom celkového rámca, ktorý 
bol využitý pri tvorbe modelu. Potom opisuje, ako sa vybrala pilotná oblasť na tvorbu modelu. Napokon 
poskytuje podrobný opis každého zo štyroch komponentov modelu identifikovaného v celkovom rámci. 

ČASŤ 3.1 
MODELOVÝ RÁMEC

Táto sekcia definuje ciele, princípy a štruktúru modelu starostlivosti o starších. Všeobecné ciele, 
ktoré boli navrhnuté pri tvorbe Modelu integrovanej starostlivosti o starších:

• Vytvoriť model a neskôr podporovať implementáciu a prevádzku systému integrovanej sta-
rostlivosť o starších vo vybraných obciach.

• Riešiť potreby miestnych seniorov.
• Poskytnúť vyššiu kvalitu a úroveň pokrytia, ktoré budú zároveň udržateľné a v súlade s prin-

cípmi deinštitucionalizácie.

Cieľom modelu je riešiť vopred identifikované výzvy, ktoré sa týkajú rozvoja služieb a integrácie 
starostlivosti o starších do slovenského systému. Model odzrkadľuje poučenie z prehľadu súčas-
ného stavu zdravotného a sociálneho systému v Slovenskej republike, je inšpirovaný skúsenosťami 
z integrácie starostlivosti v iných krajinách, skutočnými možnosťami aktérov slovenského zdra-
votného a sociálneho systému, kapacitou obcí a ďalšími špecifikami miestnej situácie.

Model je navrhnutý na základe nasledujúcich kľúčových princípov:

• Integrovaná starostlivosť – koordinácia poskytovania zdravotných a sociálnych služieb, ktoré 
zvyčajne poskytujú rôzni poskytovatelia služieb v rámci niekoľkých schém financovania a ktorá 
je regulovaná rôznymi zásadami, s hlavným cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť, účinnosť 
a plynulejšie skúsenosti so starostlivosťou o jednotlivca, vrátane jednoduchého komunikač-
ného kanála a koordinácie jednotlivých služieb.

• Prístup zameraný na človeka – poskytovanie služieb, ktoré sú zamerané na jednotlivcov, rodiny 
a komunity. To znamená, že poskytované služby budú reagovať na potreby a preferencie jed-
notlivcov humánnym a holistickým spôsobom. Tento prístup sa viac zameriava na potreby 
a očakávania jednotlivcov ako na ich problémy.

• Komunitná starostlivosť – starostlivosť, ktorá umožňuje jednotlivcom so zdravotným zne-
výhodnením alebo zdravotným postihnutím zachovať si samostatnosť vo vlastnom prostredí 
a v spojení s miestnou komunitou. 

• Primeranosť k súčasnému právnemu rámcu Slovenskej republiky – model bude fungovať 
v samostatných systémoch poskytovania zdravotných a sociálnych služieb, keď financovanie 
služieb je rozdelené do niekoľkých paralelných schém financovania.

Očakáva sa, že navrhovaný model vytvorí nový precedens pre poskytovanie starostlivosti o star-
ších v Slovenskej republike a že informácie získané vďaka nemu sa využijú na umožnenie integ-
rovanej starostlivosti o starších v Slovenskej republike. Model sa spolieha hlavne na spoločné úsi-
lie obcí, vyjadrené vo formálnom partnerstve zameranom na poskytovanie ďalších služieb, ktoré 
umožňujú a podporujú integráciu všetkých druhov starostlivosti prostredníctvom komunitného 
prístupu zameraného na človeka. Skúsenosti z pilotnej implementácie modelu by mohli poskyt-
núť základ pre tvorbu vnútroštátnych právnych predpisov a ďalšie rozširovanie integrovanej sta-
rostlivosti o seniorov v Banskobystrickom kraji a v ďalších častiach Slovenskej republiky.
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Komponenty modelu

Navrhovaný model integrovanej starostlivosti o seniorov pozostáva zo štyroch základných zlo-
žiek modelu: model služieb, model riadenia, model procesu a finančný model. Kľúčové kompo-
nenty modelu sú zosúladené a každý z nich podporujú aj dodatočné rozšírenia. Obrázok 2 pred-
stavuje kľúčové komponenty modelu s podporou dodatočných rozšírení.

Komponent Model služieb poskytuje analýzu existujúcich sociálnych a zdravotných služieb a navr-
huje zlepšenia priestorového rozloženia, dostupnosti a integrácie zdravotných a sociálnych slu-
žieb v cieľovej oblasti. Na modelovanie služieb vo vybraných obciach v oblasti Južného Gemera 
sme navrhli koncept analýzy a modelovania dostupnosti a potrieb služieb, ďalej boli zhromaždené, 
spracované a vyhodnotené dostupné údaje. 

Model riadenia definuje inštitucionálnu štruktúru integrovanej starostlivosti. Navrhuje opti-
málne rozdelenie rolí a zodpovedností medzi kľúčových aktérov a ich vzájomné vzťahy. Analyzovali 
sa aj možnosti optimálneho právneho usporiadania. 

Model integračného procesu navrhuje praktické základy pre integráciu starostlivosti, identifikuje 
hlavné funkcie a procesy, ktoré je potrebné zaviesť a riadiť lokálne v regióne Južného Gemera sub-
jektmi, ktoré zodpovedajú za integráciu služieb. Táto časť modelu navrhuje škálu aktivít pre sub-
jekt zodpovedný za integráciu služieb a navrhuje zavedenie smerníc integračného procesu (SIP) – 
kľúčového nástroja pre poskytovateľov služieb, aby sa mohli stať súčasťou integrovaného procesu 
starostlivosti.

Finančný model popisuje súčasný aj navrhovaný budúci model financovania sociálnych a zdra-
votných služieb a ich integrácie a hrubý odhad poskytovateľov potrebných nákladov a príspevkov.

OBRÁZOK 2. Kľúčové komponenty modelu 

Zdroj: Autori

Model služieb

Model procesu

Model riadenia

Finančný model
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Rozsah modelu

Na dosiahnutie integrovanej starostlivosti o starších je tiež potrebné vyriešiť problémy poskyto-
vania služieb nad rámec integrácie starostlivosti (napríklad vyriešiť problém služieb zdravotnej 
starostlivosti, ktorá nie je mnohým obyvateľom dostupná v rozumnej vzdialenosti, alebo za ňou 
musia príliš dlho cestovať). Keďže väčšina služieb zdravotnej starostlivosti sa netýka len starších, 
sústrediť sa treba aj na služby poskytované všeobecnej verejnosti, ktoré nie sú obmedzené na senio-
rov (napríklad na lekárov špecialistov). Rozsah modelu teda môže byť širší ako integrovaná starost-
livosť pre seniorov. Obrázok 3 je vizuálnou reprezentáciou oblastí činností, ktoré sú nevyhnutné 
na tvorbu úplne funkčného a efektívneho systému integrovanej starostlivosti o starších. Jasne 
ukazuje, že zatiaľ čo integrácia služieb pre starších je hlavnou inováciou navrhovaného modelu 
a jeho hlavným komponentom, ako nevyhnutné komponenty funkčného modelu integrovanej sta-
rostlivosti o starších treba zahrnúť aj otázky súvisiace s rozvojom služieb (vrátane tých určených 
všeobecnej verejnosti) a širšími mechanizmami integrácie starostlivosti. 

OBRÁZOK 3. Rozsah modelu 

Zdroj: Autori.

tvorba služieb (problémy ► 
v poskytovaní služieb)

Integrácia služieb ►

Služby pre starších ▲ ▲   Služby poskytované 
aj iným okrem seniorov
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ČASŤ 3.2 
NÁVRH MODELU PRE VYBRANÉ OBCE V OBLASTI 
VÝBER FUNKČNÉHO ZOSKUPENIA OBCÍ 

Pri výbere obcí v BBSK bola zohľadnená ich reprezentatívnosť a existencia priaznivých podmie-
nok pre úspech modelu. Na jednej strane bolo cieľom vybrať oblasť, ktorá súčasne čelí výzvam 
spojeným s poskytovaním starostlivosti o seniorov v okrajových a riedko osídlených častiach 
Banskobystrického kraja a Slovenskej republiky. Takéto hľadisko znamená, že úspech tohto 
modelu pripraví pôdu pre jeho zopakovanie v iných podobných oblastiach a bude na základe získa-
ných poznatkov užitočný pri stimulácii národných reforiem integrovanej starostlivosti o seniorov. 
Na druhej strane sa vybraná oblasť a skupina obcí taktiež podrobili skríningu na prítomnosť pod-
mienok, ktoré by mohli zabezpečiť vysokú pravdepodobnosť implementácie modelu. Samozrejme, 
že pozitívne výsledky iniciatívy by neboli úspešné bez efektívnej implementácie modelu, ale priaz-
nivé východiskové podmienky by navyše znížili náklady súvisiace so založením modelu. 

V súlade s vyššie uvedenými cieľmi sme použili dve skupiny kritérií. 

Prvá skupina kritérií:
• akútna potreba starostlivosti o seniorov na základe demografickej štruktúry,
• nedostatočné poskytovanie starostlivosti v porovnaní s ostatnými časťami regiónu,
• reprezentatívne charakteristiky odľahlých oblastí BBSK (a zvyšku Slovenskej republiky) – roz-

ptýlené obyvateľstvo a malé obce s obmedzenou kapacitou. 
Druhá skupina kritérií:

• aktívna ochota a angažovanosť všetkých (alebo takmer všetkých) miestnych lídrov vo vzťahu 
k tomuto projektu,

• predchádzajúce skúsenosti s koordináciou medzi samosprávami v rámci subregiónu. 

Majúc na mysli tieto kritériá bol použitý proces identifikácie cieľovej skupiny obcí v štyroch 
etapách: 

1. etapa: Bol vytvorený súbor indexov opisujúcich situáciu v každom okrese a každej obci 
Banskobystrického kraja. 

• Index ekonomickej výkonnosti meral napríklad mieru urbanizácie, nezamestnanosti, počet 
voľných pracovných miest na nezamestnaného jednotlivca, priemernú mzdu, percento pra-
covnej sily s univerzitným vzdelaním alebo bez základného vzdelania. 

• Demografický index meral čistú migráciu, index odkázanosti z dôvodu vysokého veku a cel-
kový počet ľudí v dôchodkovom veku. 

• Index starostlivosti bol vytvorený, aby odzrkadľoval dostupnosť služieb v oblasti a zahŕňal 
celkovú kapacitu zariadení pre seniorov, celkovú kapacitu denných stacionárov, počet domo-
vov sociálnych služieb či dopravnej infraštruktúry. 

• Hodnota každého komponentu indexov bola normalizovaná a vážená na základe vyhodno-
tenia relatívnej dôležitosti indikátorov expertmi. Potom sa ako súčet troch indexov stanovil 
celkový index. Obrázok 4 predstavuje výsledky analýzy.

• Na základe týchto výpočtov a diskusií s predstaviteľmi BBSK boli nasledujúce oblasti identi-
fikované ako základne vhodné na rozvoj pilotného modelu: Revúca, Rimavská Sobota, Veľký 
Krtíš, Brezno, Poltár a Banská Štiavnica (Obrázok 5).
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OBRÁZOK 5. okresy vybrané ako vhodné na rozvoj pilotného modelu

Zdroj: Svetová banka.

OBRÁZOK 4. Charakteristika okresov Banskobystrického kraja

Zdroj: výpočty Svetovej banky založené na dátach Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Index ekonomickej výkonnosti         Demografický index

Index starostlivosti                                                                         Celkový index

2. etapa: V druhej etape sa na úrovni obcí vyrátal index ekonomického vývoja a demografický 
index. Index starostlivosti sa na obecnej úrovni nedal vyrátať, lebo v každej obci neexistuje dosta-
tok poskytovateľov starostlivosti (faktor hustoty). Lokalizácia poskytovateľov bola teda vo výsled-
koch kvantitatívnej analýzy na mape nadhodnotená na základe predpokladu, že najslabšie oblasti 
by mali byť vo finálnom výbere uprednostnené. (Obrázok 6).

Po ukončení zberu dát boli prostredníctvom konzultácií s BBSK a miestnymi expertmi vybrané 
predbežné skupiny obcí. Zoskupenia obcí boli sformované a identifikované v častiach regiónu 
s vysokou potrebou starostlivosti o starších (na základe demografických indikátorov) a nedosta-
točný ekonomický výkon korešpondoval s relatívnym nedostatkom služieb. Konkrétne zosku-
penia však boli definované pomocou miestneho chápania historických regiónov a historických 
väzieb v určitých oblastiach. Výsledkom je výber piatich predbežných zoskupení obcí (Obrázok 7). 
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OBRÁZOK 6. Charakteristika obcí Banskobystrického kraja

Zdroj: výpočty Svetovej banky na základe dát zo Štatistického úradu SR.

OBRÁZOK 7.  Širší výber zoskupení obcí na rozvoj pilotného modelu integrovanej starostlivosti

Zdroj: Svetová banka.

obecný demografický index                                              obecný index ekonomickej výkonnosti

Najnižšie údaje v dvoch indexoch a lokalita zariadení pre seniorov

Najnižšie údaje v dvoch indexoch a lokalita denných stacionárov

funkčné zoskupenia
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3. etapa: V tejto etape bol vykonaný prieskum starostov v každej skupine obcí. Jeho cieľom bolo 
vyhodnotiť, či obce považujú starostlivosť o starších za dôležitú časť svojej práce, či majú doda-
točné kapacity na to, aby sa mohli zapojiť do ambiciózneho projektu a či majú skúsenosti so spo-
luprácou. Cieľom prieskumu nebolo identifikovať tých najvýkonnejších vo vymenovaných kategó-
riách, ale skôr nájsť skupinu obcí, v ktorých sa spája prítomnosť zásadných výziev so základnými 
charakteristikami, vďaka ktorým by bolo zoskupenie vhodné na implementáciu pilotného pro-
jektu. Prieskum sa vykonal v internetovej forme a obsahoval 20 otázok. Boli v ňom otvorené otázky, 
otázky s možnosťou výberu, ako aj otázky vytvorené s cieľom stanoviť priority obcí tak, že respon-
denti mali ohodnotiť jednotlivé problémy na škále od „vôbec nie dôležité“ až po „mimoriadne dôle-
žité, hlavná priorita“. Prieskum mal štyri časti. Každá z nich pokrývala jedno kritérium na výber 
obcí – kapacitu, odhodlanie, dopyt a spoluprácu.

Na základe výsledkov prieskumu (Tabuľka 1) boli ako najvhodnejšie identifikované dve zoskupe-
nia: zoskupenie Revúca sever a zoskupenie Južného Gemera. Dostali sa do užšieho výberu obcí 
postupujúcich do poslednej fázy výberu pilotného funkčného zoskupenia. 

4. etapa: Súčasťou tejto etapy boli konzultácie za okrúhlym stolom. Zúčastnili sa ich starostovia 
a MVO26 v každom z funkčných zoskupení. Odohrávali sa v období od decembra 2019 do januára 
2020. Účasť potvrdilo 12 starostov z okresu Rimavská Sobota, 14 starostov z okresu Revúca a 13 čle-
nov MVO. Boli zamerané na validáciu výsledkov prieskumu a snahu pochopiť, či sú v oblasti prí-
tomné základné podmienky na tvorbu modeli starostlivosti o starších (Obrázok 8). Napriek pred-
chádzajúcim pozorovaniam FZ Južného Gemera ukázalo veľké odhodlanie (počínajúc faktom, 
že okrúhleho stola sa zúčastnili všetci starostovia okrem jedného). Počas diskusií sa tiež potvr-
dilo, že obce v tejto oblasti sú otvorenejšie rovnocennej spolupráci (a nechcú len čakať na smer 
udaný väčšími mestami v tejto oblasti). V neposlednom rade sa v tejto oblasti už teraz nachádza 
viac sociálnych a zdravotných služieb. Zatiaľ čo na jednej strane sú jednoznačne nedostatočné 
na zabezpečenie potrieb seniorov, predstavovali slušný základ rozvoja nového modelu namiesto 
toho, že by sa musel robiť od nuly. Na základe tohto uvažovania bolo zoskupenie obcí Južného 
Gemera vybraté ako pilotné funkčné zoskupenie obcí (FZ) v ktorých prebehne rozvoj integrova-
nej starostlivosť o starších.

TABUĽKA 1.  Výsledky prieskumu obcí v širšom výbere po vyhodnotení 
všetkých piatich skupín 

 Kapacita Odhodlanie Dopyt Spolupráca

FZ Brezno silná silné vysoký silná

FZ Poltár slabá silné nízky silná

FZ Revúca sever silná stredné vysoký stredná

FZ (Rimavská Sobota + 
Revúca)

stredná slabé stredný stredná

FZ Veľký Krtíš stredná slabé vysoký slabá

Zdroj: prieskum vykonal BBSK a Svetová banka.
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OBRÁZOK 8. Konzultácie za okrúhlym stolom so zoskupeniami obcí v užšom výbere

Zdroj: Autori.

OBRÁZOK 9. Mapa vybraných zoskupení obcí v užšom aj širšom výbere 

Zdroj: výpočty Svetovej banky založené na dátach Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Do vybraného FZ patria nasledujúce obce: Tornaľa, Gemer, Stránska, Abovce, Hubovo, Chanava, 
Kráľ, Lenka, Neporadza, Riečka, Rumince, Štrkovec, Včelince. V tejto správe sa toto zoskupenie 
obcí bude ďalej nazývať len FZ Južného Gemera (Obrázok 8). 

Zvyšok tejto sekcie predstavuje hlavné charakteristiky navrhovaného modelu vrátane každého 
zo štyroch komponentov špecifikovaných vo všeobecnom rámci. Návrh modelu berie do úvahy 
charakteristiky aj potreby obcí vo vybranej pilotnej oblasti. 

Konečný výber funkčných zoskupení

Výber funkčných zoskupení

Funkčné zoskupenia
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MODEL SLUŽIEB 

Model služieb je základom modelu starostlivosti o starších. Komponent Model služieb sa zame-
riava na dopyt po službách, priestorové rozloženie, dostupnosť a integráciu zdravotných a soci-
álnych služieb vo vybranom území. Tvorba modelu služieb má zahŕňať analýzu dostupných dát 
o dostupnosti služieb vrátane parametrov ako počet a umiestnenie poskytovateľov, ich kapacita, 
ľudské zdroje, infraštruktúra, objem poskytovaných služieb, spoločné trendy v poskytovaní služieb 
a identifikované problémy. Výsledky úvodnej analýzy sa použili na vytvorenie hlavného balíčka plá-
novania služieb, ktorý navrhuje základnú metodológiu a nástroje na analyzovanie a modelovanie 
dostupnosti a dostatočnosti služieb. Dáta zozbierané v master pláne služieb sa použili najmä ako 
podklad na tvorbu návrhov na zlepšenie služieb predstavených nižšie (pozri Prílohu č. 1). 

Pri vyhodnocovaní služieb by sa mali zvážiť viaceré parametre. Dostupnosť, kvalita a efektív-
nosť sú zvyčajne hlavnými kritériami plánovania, poskytovania a vyhodnocovania zdravotných 
a sociálnych služieb. Hoci kvalita a efektívnosť sú tiež nesmierne dôležité, za súčasných podmie-
nok je vo vybranom území hlavným problémom z pohľadu obyvateľstva dostupnosť zdravotných 
a sociálnych služieb. Nevyhnutne treba rozlišovať viaceré druhy dostupnosti: (1) fyzickú (vzdiale-
nosť, čas potrebný na cestovanie), (2) kapacitu (kapacitné možnosti poskytovateľa služby) a (3) soci-
álnu dostupnosť (finančnú schopnosť dovoliť si alebo zabezpečiť si prístup k službám). Dostupnosť 
by mala byť základnou podmienkou pre všetky nové služby a produkty v súlade so Smernicou 
o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide 
o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb27. Na dosiahnutie optimálnej dostupnosti služieb 
z pohľadu klientov/pacientov je potrebné priebežné mapovanie, nadstavbové plánovanie a tvorba 
služieb a ich dostupnosti pre obyvateľov regiónu. To znamená, že analýzu vykonanú pri príprave 
tohto modelu netreba brať ako finálny produkt, ale skôr ako začiatok dlhodobej práce, ktorá bude 
pravidelne aktualizovaná (napr. raz ročne) subjektom zodpovedným za integráciu služieb a cel-
kovú prevádzku modelu v regióne.

Dostupnosť služieb 

Analýza súčasného rozloženia zdravotných a sociálnych služieb, ako aj všeobecná dostupnosť slu-
žieb v danom regióne, poukazuje na existujúce medzery v dostupnosti k zdravotným a sociálnym 
službám. 

Zdravotné služby 

Zatiaľ čo niektoré služby sú vo FZ Južného Gemera dostupné, hlavným problémom je ich dostupn-
nosť pre seniorov. Všetky služby ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa v oblasti FZ Južného 
Gemera nachádzajú v obci Tornaľa (Obrázok 10). Najbližšie nemocničné zariadenia sa nachádzajú 
v Rimavskej Sobota, Revúcej a Rožňave. Analýza dát z FZP Dôvera (ktorý pokrýva 35 % obyvateľ-
stva Slovenskej republiky) za roky 2017 – 2019 ukazuje vzorec využívania služieb staršou populá-
ciou (Tabuľka 2). Výsledok analýzy jasne ukazuje, že služby poskytovateľov v Tornali pokrývajú len 
45 % celkových prijatých služieb, čo znamená, že zvyšok služieb prijímatelia získavajú mimo tohto 
územia. Druhým najväčším centrom poskytovania zdravotných služieb je Rimavská Sobota, ktorá 
sa nachádza o viac ako 50 kilometrov ďalej. To znamená, že lokálne je nedostatočne poskytované 
veľké množstvo služieb, ktoré sú dostupné len za predpokladu, že starší ľudia minimálne pol dňa 
precestujú, čo nie je optimálne. Je to mimoriadne pomalé a nepohodlné, lebo ak starší ľudia z obcí 
Južného Gemera cestujú verejnou dopravou, najprv musia autobusom cestovať do Tornale, kde pre-
stúpia na autobus do Rimavskej Soboty. Situáciu ďalej komplikuje fakt, že v ambulancii lekára zvy-
čajne musia byť už o šiestej ráno, aby sa zapísali do poradia. Miesto na ňom im však vôbec nega-
rantuje, že ich v ten deň aj ošetria. 
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Dobrý prístup k službám zdravotnej starostlivosti pre starších obyvateľov vo FZ Južného Gemera 
je dôležitým predpokladom ich integrácie. Nie je to však priamočiary proces. Bude potrebné stra-
tegicky plánovať, nadviazať spoluprácu s poskytovateľmi, poskytnúť priaznivé podmienky, ktoré 
budú vyhovovať odborným lekárom. Zrejme si to bude vyžadovať niekoľko rokov odhodlanej práce. 
Tabuľka 3 poskytuje zhrnutie súčasnej situácie v poskytovaní zdravotných služieb vo FZ Južného 
Gemera a odporúčania na zlepšenie služieb. Podrobnejší prehľad zdravotných služieb dostupných 
vo FZ Južného Gemera a v okresoch Rimavská Sobota a Revúca nájdete v Prílohe 1: Model služieb.

OBRÁZOK 10. Mapa distribúcie zariadení zdravotných služieb vo FZ Južného Gemera 

Zdroj: mapa na základe údajov od BBSK.

TABUĽKA 2.  obce a poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti starším 
obyvateľom vo FZ Južného Gemera 

obec Percento obyvateľov Percento vyšetrení/návštev

TORNAĽA 41,93 % 56,04 %

RIMAVSKÁ SOBOTA 28,38 % 22,43 %

LENÁRTOVCE 2,50 % 5,97 %

STROPKOV 
(laboratórne vyšetrenia)

7,35 % 3,60 %

ROŽŇAVA 5,08 % 3,13 %

BANSKÁ BYSTRICA 3,37 % 1,87 %

KOŠICE 3,23 % 1,75 %

LUČENEC 1,38 % 0,90 %

JESENSKÉ 0,28 % 0,44 %

REVÚCA 0,64 % 0,41 %

Zdroj: na základe údajov z FZP Dôvera.
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Sociálne služby

Podobne ako v prípade služieb zdravotnej starostlivosti, aj dostupnosť sociálnych služieb je vo vybra-
nom regióne limitovaná. Všetky sociálne služby prítomné vo FZ Južného Gemera podporujú osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom alebo v dôchodkovom veku. 
Hoci tu žije veľká skupina neformálnych rodinných opatrovateľov, neposkytujú sa im žiadne pod-
porné služby. Väčšina poskytovaných sociálnych služieb je pobytová. Terénne služby chýbajú. 
Najväčšiu kapacitu ponúka zariadenie Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb, ktoré 
v Tornali prevádzkuje BBSK (175 miest, ktoré ponúkajú tri druhy sociálnych služieb). Iné pobytové 
služby sú prevádzkované neziskovými organizáciami. Len štyri obce vo FZ Južného Gemera sú regis-
trovanými poskytovateľmi sociálnych služieb. Viac podrobností nájdete v Tabuľke 4 a Obrázku 11.

Je dôležité spomenúť, že neformálnym opatrovateľom vypláca príspevok na opatrovanie prís-
lušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Hoci nejde o sociálnu službu, v starostlivosti o starších 
zohráva výraznú úlohu. V roku 2019 sa vo FZ Južného Gemera staralo 161 rodinných príslušníkov 
o 165 osôb. 107 z nich boli seniori – 48 vo veku nad 80 rokov. Okrem toho 57 seniorov sa staralo 
o svojich rodinných príslušníkov. 

TABUĽKA 3. Návrhy na zlepšenia prostredníctvom rozvoja zdravotných služieb 

Potreby obyvateľov Súčasná situácia Navrhované zlepšenia

• Definované normatívom 
minimálnej siete 
poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti (vyjadrenými 
ako počet miest lekárov alebo 
sestier na príslušnom území 
danej veľkosti podľa zákona 
640/200828)

• Definované štandardmi 
občianskej vybavenosti

• Založené na informáciách 
zozbieraných počas procesu 
komunitného plánovania.

• Niektoré služby v obciach buď 
chýbajú alebo sú poskytované 
v nedostatočnom množstve.

• Služby sa poskytujú v meste 
Tornaľa (prirodzenom centre 
Južného Gemera) alebo 
v Rimavskej Sobote – pre 
mnohých starších ľudí to 
znamená dlhé cestovanie 
verejnou dopravou. 

• Služby v Tornali postupne 
ubúdajú, pretože lekári 
odchádzajú do dôchodku.

• V poskytovaní služieb len 
zriedkavo funguje systém 
nástupníctva.

V Tornali je potrebné doplniť 
tieto ambulantné služby: 
urológia, dermatovenerológia, 
gastroenterológia, kardiológia, 
onkológia, klinická psychológia, 
nefrológia, ortopédia, 
ultrazvukové vyšetrenie a 
ošetrovateľská starostlivosť. 

Tento zoznam služieb, 
ktoré odporúčame doplniť, 
vznikol na základe informácií 
zhromaždených počas procesu 
komunitného plánovania 
(prostredníctvom diskusií s 
poskytovateľmi zdravotných 
služieb) a na základe úplného 
zoznamu služieb, ktoré v Tornali 
chýbajú. 

Zdroj: na základe údajov z FZP Dôvera.

TABUĽKA 4.  Zhrnutie sociálnych služieb vo FZ Južného Gemera

Druh sociálnej služby Forma sociálnej služby Kapacita

Služby určené 
seniorom

zariadenie pre seniorov pobytová 3 poskytovatelia/kapacita 145

Služby využívané 
seniormi a inými 

skupinami

domáca opatrovateľská 
služba

terénna
2 poskytovatelia/3 ošetrovatelia  
a 4 seniori

denný stacionár ambulantná 1 poskytovateľ/kapacita 15

prepravná služba terénna 1 poskytovateľ

domov sociálnych 
služieb

pobytová
2 poskytovatelia/kapacita 120  
(v roku 2019 boli 40 klienti seniori)

Služby pre iné  
cieľové skupiny

zariadenie 
podporovaného bývania

pobytová
1 poskytovateľ/kapacita 16/ľudia  
s postihnutím

Zdroj: Svetová banka.
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Na určenie potreby sociálnych služieb sme využili porovnanie socioekonomických charakteristík 
FZ Južného Gemera s normami poskytovania služby. Za týmto účelom sme použili český model 
odporúčanej vybavenosti územia sociálnymi službami, ktorý bol vytvorený s cieľom určiť, ktoré 
druhy sociálnych služieb chýbajú v jednotlivých oblastiach.29 Českí experti z Výskumného ústavu 
práce a sociálnych vecí určili, že minimálna veľkosť obce, v ktorej je možné prevádzkovať základné 
sociálne služby, je asi 5 000 obyvateľov. Obce s asi 10 000 obyvateľmi sú dôležitými centrami via-
cerých typov poskytovania sociálnych služieb pre širšiu spádovú oblasť. V spádovej oblasti s asi 25 
000 obyvateľmi sú všetky sociálne a populačné skupiny dostatočne veľké na to, aby bolo možné 
profesionálne a v ekonomicky prijateľnom rozsahu napĺňať sociálne potreby všetkých cieľových 
skupín. FZ Južného Gemera má takmer 13 000 obyvateľov a táto spádová oblasť má potenciál pokryť 
široké spektrum rôznych typov služieb pre seniorov. Porovnanie so štandardmi ukazuje nedostatok 
niektorých druhov sociálnych služieb (napríklad jedální a zariadení opatrovateľskej služby) alebo 
nedostatočnú kapacitu, hlavne v prípade domácej opatrovateľskej služby. Podrobnosti v Tabuľke 5 
ukazujú porovnanie sociálnych služieb poskytovaných vo FZ Južného Gemera so štandardmi. 

OBRÁZOK 11. Mapa poskytovateľov sociálnych služieb vo FZ Južného Gemera

Zdroj: na báze ArcGIS geodata a údaje o sociálnych službách poskytnuté Úradom BBSK.
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Na základe uvedeného porovnania je vo FZ Južného Gemera potrebné posilniť alebo zaviesť nasle-
dujúce sociálne služby:

• domáca opatrovateľská služba/terénna forma služby,

• denný stacionár/ambulantná forma služby,

• zariadenie opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov alebo špecializované zariadenie/
pobytová forma služby,

• podpora neformálnych opatrovateľov (špecializované sociálne poradenstvo, odľahčovacia 
služba, skupiny opatrovateľov, školenia a pod.).

K rozšíreniu pobytovej starostlivosti v oblasti existujú aj alternatívy. Hoci neexistuje sociálne 
bývanie pre seniorov, navrhujeme nahradiť túto službu iným druhom sociálnej služby. Podobné 
výsledky možno dosiahnuť buď poskytovaním podpory samostatného bývania alebo špeciali-
zovaným sociálnym poradenstvom. Obidve tieto možnosti predstavujú zavedené druhy sociál-
nych služieb, ktoré možno poskytovať terénnou formou. Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011 93 
% obyvateľov FZ Južného Gemera bývalo vo svojom vlastnom dome a len 5 ľudí bolo bez domova. 
Neočakávame teda vysoký dopyt po sociálnom bývaní. Navrhované služby by tiež mohli byť nápo-
mocné iným cieľovým skupinám, hlavne neformálnym rodinným opatrovateľom.

Použité štandardy sú len komparatívnym nástrojom užitočným v predbežnej analýze. Po porovnaní 
by malo nasledovať komunitné plánovanie a diskusie s relevantnými aktérmi (obcami, samospráv-
nym krajom, poskytovateľmi sociálnych služieb a seniormi). Výsledky takéhoto procesu by mohli 
priniesť niekoľko scenárov ďalšej tvorby služieb, ktoré by vzali do úvahy potreby a kapacitu všet-
kých zainteresovaných strán. Tabuľka 6 poskytuje zhrnutie súčasnej situácie v poskytovaní soci-
álnych služieb vo FZ Južného Gemera a odporúčania na zlepšenie sociálnych služieb.

TABUĽKA 5.  Porovnanie sociálnych služieb poskytovaných vo FZ Južného Gemera  
so štandardmi 

Kapacita sociálnych služieb 
pre seniorov

očakávania založené na 
porovnaní s podobnou 

situáciou (štandardmi Českej 
republiky) Súčasná Porovnanie

Zariadenie pre seniorov 209 145 -64

Sociálne bývanie pre seniorov 
+ podpora samostatného 
bývania

19 0 -19

Zariadenie opatrovateľskej 
služby

37 0 -37

Domáca opatrovateľská 
služba

154 4 -150

neformálna starostlivosť 
(príspevok na opatrovanie)

 107 -43*

Špecializované zariadenie 66 0 -66

Denný stacionár nevyhnutné 15 možno rozšíriť

Denné centrum nevyhnutné 0 chýba

Jedáleň žiaduce 0 chýba

* Ak berieme do úvahy aj neformálnych opatrovateľov a domácu opatrovateľskú službu, stále chýbajú služby pre 43 
seniorov.

Zdroj: Založené na dátach z Registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK a vlastnom prieskume.
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Pri službách sociálnej aj zdravotnej starostlivosti existuje viacero možností, ktoré možno zvážiť 
s cieľom vyriešiť nedostatky dostupnosti služieb. Slovenský systém sa tradične prikláňa k poby-
tovej forme poskytovania služieb alebo prinajmenšom k ambulantnej forme, ktorá si vyžaduje 
dobre vybavené zariadenia. Hoci je to pri mnohých službách zásadné, bolo by vhodné zvážiť aj iné 
formy poskytovania služieb: 

• Domáce návštevy špecialistov – s touto možnosťou by súviseli dodatočné náklady na motivo-
vanie poskytovateľov služieb, keďže v rámci súčasného systému nemajú potrebu alebo moti-
váciu navštevovať pacientov.

• Špecialisti pracujúci vo všetkých alebo vybraných obciach v rôznych časoch – táto možnosť 
nie je efektívna pre poskytovateľov ani udržateľná z pohľadu celého systému, lebo by si vyža-
dovala rozsiahle vybudovanie a udržiavanie infraštruktúry. 

• Špecialisti pracujúci v Tornali na plný alebo čiastkový úväzok – toto riešenie je schodné, ale 
treba založiť alebo prilákať nových poskytovateľov služieb, prípadne spolupracovať s poskyto-
vateľmi z iných oblastí prostredníctvom vytvorenia pravidelných ordinačných hodín v Tornali. 
Boli by nevyhnutné investície do priestoru a vybavenia, ako aj dodatočné kompenzácie posky-
tovateľovi. Pozornosť treba venovať aj dopravným službám, aby boli ambulancie v Tornali 
dostupné pre všetkých obyvateľov tejto oblasti. 

• Služby telemedicíny a telestarostlivosti30 – situácia v súvislosti so zavedením telestarostli-
vosti sa v sociálnej a zdravotnej starostlivosti mierne líši. V súčasnosti v celej krajine chýba 
právny a finančný rámec na služby telemedicíny. Pilotný pokus vo FZ Južného Gemera, ktorý 
by testoval riešenie malého rozsahu, by však bol schodný. Po úspešnom otestovaní ho možno 
implementovať do bežnej prevádzky. Telestarostlivosť v sociálnych službách (t. j. monitoro-
vacia služba) sa dá implementovať takmer okamžite ako registrovaná sociálna služba alebo 
ako „komerčná“ služba. Ani monitorovacia služba však nemá finančný rámec, takže jej zave-
denie na Južnom Gemeri by muselo mať formu pilotného projektu. 

• Prevoz pacientov do Rimavskej Soboty alebo Revúcej – táto možnosť by spôsobila dodatočné 
náklady pre obce/sociálny systém a je logisticky náročná. Možno ju však zvážiť pri vybraných 
službách, ktoré nie je možné poskytovať lokálne. 

TABUĽKA 6.  Návrhy na zlepšenia prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb 

Potreby obyvateľov Súčasná situácia Navrhované zlepšenia

Metódy určovania potreby 
sociálnych služieb sú založené na 
sociodemografickej analýze FZ Južného 
Gemera, štandardoch a miestnej situácii.

• Štandardy minimálneho vybavenia obcí 
založené na počte obyvateľov 

• Návrh odporúčaných štandardov 
zariadení služieb založený na analýze 
potrieb na 1 000 alebo 10 000 
obyvateľov 

• Komunitné plánovanie sociálnych 
služieb podľa zákona 448/2008 o 
sociálnych službách 

• Pobytové sociálne služby sú 
na úrovni 69,4% potrebnej 
kapacity.

•  Terénne sociálne 
služby (služby domácej 
opatrovateľskej služby) sú na 
úrovni len 2,6 % potrebnej 
kapacity

• Pre neformálnych 
opatrovateľov neexistujú 
žiadne podporné služby 

•  Okrem toho existujú aj 
ambulantné sociálne služby a 
ich kapacita je nedostatočná 
(podľa súčasných 
komunitných plánov)

Významný nárast terénnych sociálnych služieb 
– služby domácej opatrovateľskej služby, 
monitorovacie služby, prepravná služba a jedáleň. 

Podpora neformálnych rodinných opatrovateľov 
prostredníctvom rôznych druhov služieb – 
špecializovaného sociálneho poradenstva, 
odľahčovacej služby, denného stacionára alebo 
denného centra.

V prípade nárastu pobytovej starostlivosti:

Zariadenie opatrovateľskej služby na krátkodobé 
pobyty je dôležitá komunitná služba, ktorú 
využívajú aj ľudia so zdravotným postihnutím a 
opatrovatelia na odľahčovaciu službu

• Špecializované zariadenie pre ľudí s demenciou, 
pacientov s Alzheimerovou chorobou (v BBSK je 
najbližšie zariadenie vzdialené 90 km/1,5 hodiny 
cesty autom; v KSK 35 km/31 minút jazdy autom)

Zdroj: Svetová banka.



44 Model integrovanej starostlivosti o starších vo funkčnom zoskupení obcí Južného Gemera

Ďalšie problémy pri poskytovaní služieb

Naša analýza okrem dostupnosti služieb identifikovala aj ďalšie problémy súvisiace s poskytovaním 
služieb v danom území. Nie sú jedinečné len pre túto oblasť, ale ich rozpoznanie je kritickým vstu-
pom pre tvorbu modelu.

Nedostatok kvalifikovaného personálu 

V obciach FZ Južného Gemera je nedostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Nemáme 
žiadne štatistické údaje o ľudských zdrojoch v oblasti zdravotných služieb v Južnom Gemeri, ale 
podľa konzultácií s miestnymi lekármi má každé zdravotnícke zariadenie jedného lekára, ktorý 
pracuje s jednou zdravotnou sestrou. Všetci lekári, až na jednu výnimku, majú viac ako 50 rokov 
a väčšina z nich je (takmer) v seniorskom veku (65+). Niekoľko lekárov má už viac ako 70 rokov. 
Toto je typická výzva v Slovenskej republike (Obrázok 12 a Obrázok 13). Je nevyhnutné, aby samo-
správy prijali proaktívne opatrenia na riešenie situácie skôr, ako sa stane kritickou. Prvým krokom 
je zhromaždiť a analyzovať údaje o veku všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pri-
praviť strednodobý plán náboru rôznych zdravotníckych špecialistov do tejto oblasti. 

OBRÁZOK 12.  Veková štruktúra lekárov v Slovenskej republike

Zdroj: NCZI 2018.

OBRÁZOK 13.  Vývoj vekovej štruktúry sestier v Slovenskej republike 

Zdroj: NCZI 2018.
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V oblasti poskytovania sociálnych služieb je na Slovensku niekoľko problémov. Mzdy zamest-
nancov v sociálnych službách sú v porovnaní s celoštátnou priemernou mzdou nízke31. Záujem 
o prácu v sociálnych službách je tiež všeobecne nízky, pretože je to náročná práca so zvýšenou 
úrovňou zodpovednosti, práca v tomto sektore je fyzicky aj psychicky náročná. Medzi ďalšie prob-
lémy patrí starnutie personálu v priamom kontakte s prijímateľmi a nedostatočná úroveň vzdela-
nia personálu priameho kontaktu (opatrovateľov), keďže sa požaduje iba základné vzdelanie a 220 
hodín odborného akreditovaného kurzu. Dôsledkom je nízka motivácia, častá fluktuácia a nedo-
statok odborného a motivovaného personálu. Ďalším problémom je vysoký počet klientov na jed-
ného pracovníka, čo vedie k nadmernému pracovnému zaťaženiu zamestnancov a ešte viac pre-
hlbuje ich demotiváciu. 

Väčšina spomínaných problémov existuje vo FZ Južného Gemera. BBSK prevádzkuje najväčšie 
pobytové zariadenie v oblasti. Má 88 zamestnancov a 56 z nich pracuje v priamom kontakte so 175 
klientmi. Hoci spĺňajú minimálne požiadavky na personál, ich zamestnanci sú preťažení. Existuje 
niekoľko dôvodov, prečo možno vo FZ Južného Gemera predpokladať zlepšenie tohto stavu. Mzdy 
v odvetví sociálnych služieb celonárodne narástli, takže ľuďom v Tornali (kde nie je veľa možností 
zamestnať sa) sa tieto platy začínajú zdať atraktívnejšie. Stredná odborná škola v Tornali má štu-
dijný odbor pre pracovníkov vzdelávania a starostlivosti. V štvorročnom štúdiu sú v školskom roku 
2020/2021 zapísaní 97 študenti (a ďalší 22 v programe v maďarskom jazyku). Škola tento rok otvo-
rila aj jednu triedu v maďarskom jazyku. Podľa publikovanej predpovede BBSK pre novoprijatých 
žiakov sa v roku 2021/2022 očakáva nárast z 32 na 51 študentov32. Toto je v súlade s plnením potrieb 
v regióne, ktoré bolo stanovené na základe hodnotenia potrieb vykonaného v rámci komunitného 
plánovania. Malo by to pomôcť dostatočne plniť potreby v tejto oblasti33. Postupné stúpanie miezd 
by mohlo pomôcť udržať absolventov v regióne, keďže vďaka nemu sú aj domáce pracovné miesta 
relatívne porovnateľné s príležitosťami na zamestnanie v zahraničí.

Kvalita infraštruktúry (v zdravotných a sociálnych službách)

Je potrebné venovať pozornosť hlavnému zdravotníckemu zariadeniu v oblasti Južného Gemera. 
Budova bývalej polikliniky na Sládkovičovej ulici 1, v ktorej sídli významná časť poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti v Tornali, potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Ostatné budovy sú úplne 
alebo aspoň čiastočne zrekonštruované. Nedostatok vhodného, dostatočného a zmodernizovaného 
priestoru na poskytovanie služieb v budove bývalej polikliniky (alebo v iných budovách) je jedným 
z faktorov znižujúceho sa počtu poskytovateľov zdravotných služieb v Tornali, prispieva k ich roz-
ptýlenosti a následnej absencii jedného miesta, kde by sa sústreďovala väčšina dôležitých služieb.

Problémy s infraštruktúrou sociálnych služieb sú charakteristické pre celú oblasť Južného Gemera. 
Najväčšie zariadenie pre seniorov vo vlastníctve samosprávneho kraja (najväčšieho poskytovateľa 
pobytovej starostlivosti vo FZ Južného Gemera) bolo rekonštruované pred 10 rokmi. Niektoré 
časti, ako aj exteriér budovy, však potrebujú vylepšenia s cieľom zlepšiť prístupnosť pre pacien-
tov (napr. výťah, bezbariérový prístup a pod.). Budova ambulantných sociálnych služieb vo vlast-
níctve obce je v dobrom stave, bola zrekonštruovaná pred piatimi rokmi. Poskytovateľ prepravnej 
služby nemá k dispozícii vozidlo vybavené zariadením pre ľudí so zdravotným postihnutím. Novú 
infraštruktúru by potrebovali aj doplnkové sociálne služby. Obce vlastnia niektoré budovy, ktoré 
je možné modernizovať a upraviť na denné stacionáre (podľa BBSK a obcí sú v dosť slušnom stave 
na to, aby bolo možné uvažovať o tomto využití), alebo ich využiť ako základňu pre terénne služby 
spomínané v kapitole IV.2. V prípade dopytu po zvýšenej kapacite v akomkoľvek druhu pobyto-
vej sociálnej služby by bolo potrebné postaviť novú budovu. Takto by mohla vzniknúť príležitosť 
vybudovať zariadenie, ktoré by spĺňalo moderné požiadavky a štandardy starostlivosti o seniorov.
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Nedostatočná integrácia starostlivosti

Integráciu starostlivosti možno definovať na rôznych úrovniach. Možno ju chápať ako integrá-
ciu procesov poskytovania služieb poskytovateľmi zdravotnej a sociálnej služby (na rôznych úrov-
niach) alebo ako fyzickú integráciu poskytovateľov služieb do špecializovaného zariadenia – cen-
tra integrovanej starostlivosti (CIS).

Integračný proces možno uplatniť na úrovni:
• zdieľania informácií a údajov
• koordinácie starostlivosti
• multidisciplinárnej spolupráce medzi zdravotníkmi a sociálnymi pracovníkmi na základe 

prípadových štúdií
• interoperability poskytovateľov – predpokladom je tu však bežné používanie metód riadenia 

procesov (mapovanie procesov, modelovanie, použitie pravidiel, smerníc, pracovných tokov 
atď.) zo strany poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb.

Zdravotné a sociálne služby pre obyvateľov Južného Gemera nie sú integrované tak, ako ani 
v ostatných častiach Slovenskej republiky. Aj napriek vysokej fragmentácii poskytovateľov slu-
žieb v krajine neprebiehajú žiadne skutočné integračné iniciatívy. Systematickým nedostatkom 
slovenského zdravotného a sociálneho systému je nedostatok právneho, ako aj finančného rámca. 
Jediným doteraz zavedeným konceptom integrácie v krajine bol program Centier integrovaných 
služieb zdravotnej a sociálnej starostlivosti (CIZS) podporovaný prostredníctvom špecifického 
cieľa 2.1.2. Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý je programom spoluf-
inancovaným z EFRR. Zámerom bolo, aby investície do rekonštrukcie a vybavenia zariadení v cen-
trách integrovanej starostlivosti pre zdravotné a sociálne služby stimulovali zavedenie integrovanej 
starostlivosti. Po úprave požiadaviek IROP sa však v rámci projektov nevyžadovala žiadna integ-
rácia. Tornaľa bola oprávnená uchádzať sa o uvedený program. Kvôli komplikovaným podmien-
kam výzvy, ktoré boli ťažko splniteľné (konkrétne to boli komplikácie so zabezpečením záväzku 
poskytovateľov služieb), v kombinácii s vysokou úrovňou finančnej neistoty a extrémne krátkymi 
lehotami, samospráva nebola schopná podať životaschopný projekt. 

Integráciu starostlivosti možno dosiahnuť pomocou rôznych modelov. Závisí to od systému soci-
álnej a zdravotnej starostlivosti, riadenia, legislatívnych pravidiel a financovania. Táto správa pred-
staví jeden možný prístup k integrácii starostlivosti v Slovenskej republike, a to hlavne v obciach 
FZ Južného Gemera. Počas analýzy a plánovania priestorovej distribúcie zdravotných a sociálnych 
služieb v tejto kapitole sme použili metodológiu, ktorá bude opísaná v Prílohe 4. Existuje niekoľko 
politicko-strategických možností na integráciu starostlivosti a zlepšenie medzier v dostupnosti 
služieb vo FZ Južného Gemera. Nasledujúci text predstaví komentáre súvisiace s implementáciou 
možností v rámci najtypickejších možností, ktoré odzrkadľujú situáciu v Slovenskej republike.

MODEL RIADENIA 

Model riadenia definuje inštitucionálne usporiadanie potrebné na dosiahnutie integrovanej sta-
rostlivosti vo FZ Južného Gemera a na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti navrhovaného rie-
šenia. Model riadenia určuje a popisuje úlohy všetkých kľúčových aktérov a rozsah ich činností.

Ciele modelu riadenia

Hlavnými cieľmi modelu riadenia sú:
• Zapojiť všetky obce FZ Južného Gemera a vytvoriť im podmienky na aktívnu účasť, spolu-

prácu a prevzatie zodpovednosti a kontroly nad rozvojom a integráciou sociálnych a zdravot-
ných služieb v tejto oblasti vrátane ich financovania

• Dosiahnuť dostatočný rozsah (veľkosť pokrytého regiónu) pre efektívnu integráciu posky-
tovania služieb

• Udržať rozhodovanie a poskytovanie služieb blízko občanovi
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• Zosúladiť poskytovanie nových integračných služieb s existujúcim poskytovaním zdravotných 
a sociálnych služieb a zabrániť prekrývaniu a medzerám v poslaní a činnostiach

• Zabezpečiť profesionálny rozvoj integrácie a služieb a vybudovať dostatočné kapacity
• V prípade potreby umožniť spoločné poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb obcami 

(v prípade, že vo FZ Južného Gemera neexistuje žiadny verejný poskytovateľ sociálnych alebo 
zdravotných služieb, ako alternatíva by v prípade nevyhnutnosti prichádzalo do úvahy zria-
denie nového poskytovateľa)

Popis modelu riadenia

Model riadenia definuje subjekty zodpovedné za riadenie starostlivosti a ich úlohy v miestnom 
systéme. Navrhovaný Model riadenia jasne rozdeľuje úlohy medzi nové subjekty zodpovedné 
za nové činnosti (Agentúra, partnerstvo a platforma pre zapojenie zainteresovaných strán) a sub-
jekty, ktoré si zachovávajú svoje pôvodné úlohy (poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb). 
Táto štruktúra riadenia spočíva v tom, že obce preberajú novú úroveň zodpovednosti a vedúce 
postavenie v oblasti koordinácei a rozvoja poskytovania služieb. V minulosti sa o takomto prevzatí 
zodpovednosti diskutovalo s miestnymi lídrami, a z tohto dôvodu to považujeme za možné. Jasné 
vymedzenie zodpovednosti všetkých strán je dôležitým predpokladom pre bezproblémové fungo-
vanie systému. Nasledujúca časť sa zaoberá zodpovednosťami hlavných zainteresovaných strán. 
(Obrázok 14 ilustruje vzťah medzi všetkými zainteresovanými stranami navrhovaného modelu 
riadenia.)

OBRÁZOK 14.  Model riadenia

Zdroj: Svetová banka.
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Partnerstvo obcí pre integrovanú starostlivosť

Partnerstvo obcí pre integrovanú starostlivosť je právne záväzný vzťah medzi všetkými, alebo 
aspoň väčšinou obcí vo FZ Južného Gemera. Účelom partnerstva je vyjadriť vôľu, ako aj záväzok 
k definovanej úrovni spolupráce medzi partnerskými obcami zastúpenými ich samosprávnymi 
orgánmi. Partnerstvo sa môže realizovať v rôznych právnych formách (partnerská zmluva, spo-
ločná úradovňa, nezisková organizácia, obchodná spoločnosť a iné). Bez ohľadu na to, aká právna 
forma bude realizovaná, v dohode by mali byť definované rovnaké práva pre všetkých členov part-
nerstva. Členovia by sa mali stretávať minimálne raz ročne na valnom zhromaždení, na ktorom 
sa schvaľuje výročná správa a plány na nasledujúci rok. Mal by sa vytvoriť riadiaci orgán partner-
stva (t. j. správna rada) na pružnejšie rozhodovanie medzi výročnými zasadnutiami všetkých člen-
ských obcí. Tento orgán by mal mať troch až piatich členov volených zo zástupcov všetkých obcí, 
optimálne na obdobie jedného roka. Partnerstvo by malo mať stanovy, ktoré by definovali pravidlá 
rozhodovania (t. j. väčšinové hlasovanie), ako aj povinnosti a vzťahy medzi valným zhromaždením 
partnerstva, riadiacim orgánom partnerstva a vedením výkonného orgánu, ktoré popisujeme niž-
šie. Partnerstvo a výkonný orgán môžu byť súčasťou tej istej právnickej osoby. Partnerstvo môže 
napríklad fungovať ako správna rada mimovládnej organizácie, čo je právna forma organizácie 
Agentúry. Táto forma by minimalizovala zložitosť právnej štruktúry. Výber konkrétneho usporia-
dania by však mal byť ponechaný na obciach.

Výkonný orgán/Agentúra integrovanej starostlivosti

V súčasnom systéme chýba niekoľko kritických funkcií. V porovnaní so skúsenosťami z iných 
krajín ide o kľúčové funkcie (procesy na vyššej úrovni) integrovaných modelov, ktoré v Slovenskej 
republike chýbajú:

• riadenie a podpora integrácie,
• rozvoj služieb (zdravotné a sociálne služby),
• plánovanie zdravia obyvateľstva,
• plánovanie zdravia jednotlivcov34,
• koordinácia starostlivosti,
• case manažment,
• hodnotenie zdravotných potrieb35.

Rozhodujúce funkcie pre dosiahnutie integrácie starostlivosti si vyžadujú nový typ aktivít, ktoré 
v súčasnosti v Slovenskej republike nie sú uznávané na systémovej úrovni. Na to, aby tieto funkcie 
boli funkčné, je potrebné zaviesť nový typ služieb podporujúcich integráciu zdravotnej a sociál-
nej starostlivosti. Tento okruh nových odborných činností možno nazvať „integračnými službami" 
pre občanov a poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb v cieľovej oblasti. Integračné služby 
sú definované ako ďalšie podporné služby potrebné na zabezpečenie integrácie zdravotných a soci-
álnych služieb vo vymedzenej spádovej oblasti. Zavedenie integračných služieb je spôsob, ako pre-
konať súčasnú roztrieštenosť sociálnych a zdravotných služieb. Integračné služby sa budú zameria-
vať najmä na koordináciu starostlivosti zameranú na jednotlivca, case manažment a integrované 
zdravotno-sociálne plánovanie na úrovni jednotlivca aj populácie. Existuje niekoľko teoretických 
možností, ako priradiť zodpovednosť za integračné služby existujúcim alebo novým subjektom. 
Každá z nich má svoje výhody a nevýhody. 

Kľúčovou výzvou modelu riadenia je priradenie zodpovednosti za integráciu starostlivosti. Hoci 
v Slovenskej republike neexistuje precedens, že by sa tak stalo na úrovni skupiny obcí, na miest-
nej úrovni pôsobí niekoľko subjektov, ktoré by mohli túto zodpovednosť prevziať. 
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Poskytovateľ/poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
• Nevýhody: Táto možnosť by si vyžadovala zavedenie právnych predpisov a finančného rámca 

na národnej úrovni (prístup zhora nadol). Existuje však riziko, že poskytovatelia nebudú mať 
dostatočnú kvalifikáciu, schopnosti, kapacity a odhodlanie.

• Výhody: Poskytuje systémové riešenie, ktoré by pokrývalo celú krajinu. Pre navrhovaný model 
to však nie je vhodné riešenie.

Poskytovateľ/poskytovatelia sociálnych služieb
• Nevýhody: Táto možnosť by si vyžadovala zavedenie právnych predpisov a finančného rámca 

na národnej úrovni (prístup zhora nadol). Vzniknú však ďalšie riziká spojené s nedostatočnou 
kvalifikáciou, schopnosťami a kapacitou poskytovateľov, aby mohli tieto dodatočné funkcie 
zvládnuť. Okrem toho by to mohlo byť v konflikte s potrebou venovať pozornosť ich hlav-
ným činnostiam. 

• Výhody: Poskytuje systémové riešenie, ktoré by pokrývalo celú krajinu. Pre navrhovaný model 
to však nie je vhodné riešenie.

Zdravotné poisťovne
• Nevýhody: Táto možnosť by si vyžadovala zavedenie právnych predpisov a finančného rámca 

na národnej úrovni (prístup zhora nadol). FZP nepokrývajú sociálnu starostlivosť, takže pre-
vzatie integrácie by znamenalo podstatné rozšírenie oblastí ich zodpovednosti. Toto rozší-
renie zodpovednosti vyvolá otázky týkajúce sa konfliktu záujmov v ziskovom type FZP. Ešte 
všeobecnejšie povedané, nie je jasné, ako možno motivovať FZP, aby k svojim povinnostiam 
pridali integračné služby. Okrem toho FZP nepôsobia na miestnej úrovni, takže hoci by mali 
byť súčasťou diskusie o financovaní integrovanej starostlivosti, nemôžu prevziať úlohu posky-
tovania integračných služieb. 

• Výhody: FZP majú všetky potrebné údaje na optimalizáciu distribúcie služieb a na motiváciu 
poskytovateľov zdravotných služieb (aj v súčasnosti ich optimalizujú avšak v záujme zisko-
vosti). Preto je potrebné, aby tento model zdôrazňoval dôležitosť zapojenia sa do rokovaní s FZP.

Vláda / nový vládny subjekt
• Nevýhody: Nový vládny subjekt by predstavoval inovatívny prístup, ktorý si vyžaduje zásadnú 

štrukturálnu a administratívnu reformu, ktorá si zvyčajne vyžaduje veľa času. Vytvorí prístup 
zhora nadol podľa návrhu a bude príliš vzdialený od občana – to znamená, že bude menej 
vhodný na prispôsobenie služieb miestnym potrebám a podmienkam. Úloha regiónu a obcí 
pri poskytovaní a navrhovaní služieb by bola nejasná. 

• Výhody: Pokrýval by celú krajinu a mohol by zaviesť jednotný prístup s určitými výhodami 
z rozsahu.

Samosprávny kraj (BBSK a iní)
• Nevýhody: Táto možnosť je na jednej strane rizikom, že bude funkciou, ktorá odvádza pozor-

nosť od množstva povinností regionálnej samosprávy, a na druhej strane, že bude ďaleko 
na konci zoznamu priorít na to, aby sa jej venovala dostatočná pozornosť. Táto možnosť 
bude stále príliš vzdialená od občana a neumožní plné zapojenie vedenia obce. Táto možnosť 
by si tiež vyžadovala reformu regionálnych kompetencií na národnej úrovni s cieľom rozšíriť 
regionálne právomoci. V súčasnosti je politická vôľa financovať opatrenia v oblasti zdravot-
níctva na regionálnej úrovni obmedzená vzhľadom na obmedzený rozsah kompetencií v tejto 
oblasti, ktoré majú samosprávne kraje.

• Pozitíva: Zabezpečilo by to centralizovaný prístup v celom regióne, umožnilo by to určité 
výhody z rozsahu v kombinácii s určitými úpravami podľa miestnych podmienok. Existuje 
tu motivácia a podpora pre aplikovanie tohto modelu do ďalších mikroregiónov.
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Obce (jednotlivo)
• Nevýhody: Obmedzené finančné a personálne kapacity obcí by znemožnili jeho realizáciu. 

Okrem toho by integrácia v takom malom rozsahu nebola efektívna a v najlepšom prípade 
by viedla k roztrieštenosti.

• Pozitíva: Poskytuje úplne lokálne riešenie, ktoré je blízke občanom.

Existujúca spoločná úradovňa (zameraná na školstvo, povoľovanie stavieb a údržbu miestnych 
komunikácií)

• Nevýhody: Pri tejto možnosti bude potrebné použiť štruktúru, ktorú obce zriadili na iný 
účel. Existuje riziko obmedzenej oprávnenosti právnej formy spoločnej úradovne na získanie 
finančných prostriedkov EÚ. Spoločná úradovňa nezahŕňa sociálnu a zdravotnú agendu, len 
agendu školstva (základné školy) a stavebnú agendu vrátane údržby miestnych komunikácií.

• Pozitíva: Táto možnosť využíva už existujúcu štruktúru, čím sa využívajú existujúce výsledky 
dosiahnuté v oblasti spolupráce obcí. Zároveň ide o riešenie blízke občanom, ktorí sú prijí-
mateľmi podpory. 

Nový subjekt – Agentúra integrovanej starostlivosti
• Nevýhody: Pri tejto možnosti vznikajú dodatočné administratívne náklady na prevádzku 

samostatného subjektu (menej významné). Na miestnej úrovni je k dispozícii len obmedzená 
kapacita kvalifikovaných osôb. V prípade nevhodnej právnej formy existuje riziko obmedze-
nej oprávnenosti na financovanie z fondov EÚ.

• Výhody: Subjekt bude špecialistom na rozvoj starostlivosti a jej integráciu a bude mať jasne 
definovanú pôsobnosť a poslanie. V prípade potreby (toto nie je preferovaná možnosť) môže 
pôsobiť ako poskytovateľ sociálnych alebo zdravotných služieb. Pri tomto riešení zostáva zod-
povednosť, financovanie a kontrola subjektu na obciach, a teda aj v blízkosti občanov, ktorí 
sú prijímateľmi podpory

Na základe vyhodnotenia možností priradiť chýbajúce funkcie navrhujeme zriadiť nový subjekt, 
ktorý budeme označovať ako Agentúra integrovanej starostlivosti (alebo „Agentúra"). V rôznych 
krajinách sú tieto funkcie rozdelené medzi rôzne subjekty v systéme (v závislosti od vnútroštátnych 
právnych predpisov), pričom sa spájajú napríklad aj so zodpovednosťou za zdravotné alebo soci-
álne služby (Národná zdravotná služba [NHS] v Spojenom kráľovstve, zdravotné okresy v Nemecku 
a iné). S ohľadom na situáciu v Slovenskej republike preto navrhujeme delegovanie týchto funkcií 
na špecializovaný subjekt (Agentúru) pod vedením partnerstva obcí (pozri Model riadenia III.2.3). 
Okrem iného nižšie uvádzame niektoré z dôvodov, prečo je táto možnosť najlepšia: 

• Agentúra bude organizáciou s jasným zameraním a záväzkom zlepšiť starostlivosť o starších 
ľudí (čo bude ťažšie dosiahnuť v rámci existujúcej spoločnej úradovne), a čo bude dôležité pre 
získanie a zhromažďovanie potrebných odborných znalostí.

• Agentúra bude zároveň prirodzeným rozšírením právomocí obcí, keďže obce budú vytvárať 
jej správnu radu, určovať jej stratégiu a priority a zamestnávať jej kľúčových zamestnancov.

• Zoznam konkrétnych funkcií a povinností Agentúry môžu najlepšie definovať združené obce, 
vďaka čomu sa bude môcť oveľa lepšie prispôsobiť miestnym podmienkam a ochote obcí pri-
spievať zdrojmi. Vďaka tomu bude tento model udržateľnejší a bude sa dať opakovať v iných 
oblastiach.
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Medzi hlavné dôvody, prečo uprednostniť model, v ktorom integračné služby poskytuje Agentúra 
a nie model s poskytovateľmi zdravotných a sociálnych služieb, patria:

• Hlavné odborné zameranie, kvalifikácia a motivácia poskytovateľov sociálnych a zdravotných 
služieb a zamestnancov sú zamerané na maximalizáciu kvality samotných zdravotných/soci-
álnych služieb. Preto by integrácia starostlivosti zohrávala v porovnaní s ich hlavnými cieľmi 
len vedľajšiu a nepodstatnú úlohu.

• Integračné služby nie sú aktuálne súčasťou platobných mechanizmov sociálneho a zdravotného 
systému v Slovenskej republike. Ich zavedenie by si vyžadovalo rozsiahlejšie reformné zmeny. 

• Výsledok modelu integrácie, ktorý by bol založený najmä na zapojení poskytovateľov soci-
álnych a zdravotných služieb do realizácie integračných aspektov modelu, by závisel skôr 
od individuálnych postojov poskytovateľov a ich zamestnancov, na rozdiel od jeho zavedenia 
na úrovni celého lokálneho systému poskytovania starostlivosti.

Agentúra je profesionálny výkonný subjekt, ktorý poskytuje integračné služby – dodatočné pod-
porné služby potrebné na zabezpečenie integrácie zdravotných a sociálnych služieb zameraných 
na človeka. Úplný rozsah integračných služieb poskytovaných Agentúrou je opísaný ďalej v časti 
Model procesu. Agentúru by mali riadiť profesionálni zamestnanci a výkonný manažment (riadi-
teľ) by sa mal zodpovedať správnej rade partnerstva. Čo sa týka právnej formy (foriem) Agentúry, 
existujú rôzne možnosti, pričom sa zohľadňujú rôzne aspekty (napr. možnosť prijímať granty EÚ). 
Z viacerých identifikovaných právnych foriem autori tejto správy odporúčajú zriadiť Agentúru ako 
neziskovú organizáciu (MVO), (podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe 2). Založením práv-
nickej osoby obcí, ktoré vstupujú do formálneho partnerstva, preberajú kolektívnu zodpovednosť 
za riadenie novej organizácie a pôsobia aj ako správna a dozorná rada partnerstva. Konečné roz-
hodnutie o právnej forme Agentúry musí prijať vedenie obce a malo by vychádzať z ďalšej práv-
nej analýzy

Platforma na zapojenie zainteresovaných aktérov

Platforma pre zapojenie zainteresovaných strán, ktorú prevádzkuje Agentúra, by mala zabezpečiť 
a podporovať nepretržitý dialóg medzi zainteresovanými stranami (poskytovateľmi služieb, zdra-
votníckymi pracovníkmi a pracovníkmi sociálnych služieb, občanmi, mimovládnymi organizá-
ciami a inými), komunitou a partnerstvom/Agentúrou. Platforma bude neoddeliteľnou súčasťou 
procesu komunitného plánovania. Predmetom dialógu by mali byť otázky zdravotných a sociál-
nych služieb vo FZ Južného Gemera, plány a aktivity Agentúry a pod. Konzultácie môžu mať formu 
stretnutí, diskusií, prezentácií, informačných kampaní, vzdelávacích podujatí a iných. Zapojenie 
zainteresovaných strán v komunite je kľúčové pre akceptáciu a podporu verejnosťou a dlhodobú 
udržateľnosť navrhovaného modelu. Model by mal byť definovaný a rozvíjaný na základe skutoč-
ných potrieb ľudí a ďalších aktérov zapojených do poskytovania služieb (t. j. poskytovateľov zdra-
votných služieb, lekárov a zdravotných sestier), pričom by mal zahŕňať prácu expertov na podporu 
tohto účelu, na rozdiel od prístupu riadeného špecifickými záujmami expertov. Dôležité prepoje-
nie so skupinami zainteresovaných strán pomôže udržať zameranie na riešenie praktických prob-
lémov, ktoré sa objavili pri poskytovaní služieb (ako sú nefunkčné služby alebo procesy, nízka kva-
lita služieb, nedostatok služieb, prekážky pri získavaní služieb a podobne), ako aj na zapojenie ľudí 
a ďalších zainteresovaných strán do aktívnej účasti. Agentúra môže pôsobiť ako sprostredkovateľ, 
ktorý zhromažďuje spätnú väzbu od príjemcov a odovzdáva ju poskytovateľom služieb a následne 
s nimi spolupracuje na riešení problémov. Pripomienky príjemcov môžu viesť aj k zmenám v priori-
tách Agentúry. Ak Agentúra zistí nedostatok, môže do oblasti získať nových poskytovateľov; môže 
tiež lobovať u regionálnej samosprávy a rokovať s FZP o zvýšení financovania konkrétnych služieb 
a funkcií. Hoci výkonné právomoci Agentúry budú obmedzené, bude mať dobrú pozíciu na to, aby 
zaujala holistický pohľad a podrobne poznala spôsob fungovania systému v konkrétnom území. 
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Poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb

V rámci navrhovaného modelu si poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb zachovávajú svoje 
súčasné funkcie a úlohy. Integrácia ich služieb sa dosiahne prostredníctvom poskytovania integrač-
ných služieb, ako je to popísané v modeli procesu. Vychádza to z analýzy uvedenej v prílohe 2: Model 
riadenia, analýza možností. 

MODEL INTEGRAČNÉHO PROCESU

model integračného procesu zahŕňa prevádzkové aspekty integrácie starostlivosti o starších ľudí. 
Zameriava sa prevažne na funkcie a povinnosti Agentúry, identifikuje kroky, ktoré je potrebné pod-
niknúť na vybudovanie kapacít potrebných na plnenie týchto funkcií, a napokon definuje usmernenia 
integračného procesu – kľúčový nástroj integrácie starostlivosti. 

Dôležitosť definovania princípov fungovania nového modelu 

Agentúra pre integrovanú starostlivosť o seniorov36 je novým typom organizácie, ktorá vykonáva 
nové typy činností a poskytuje nové typy komplexných služieb, do ktorých je zapojených mnoho 
subjektov a občanov. Preto je dôležité investovať počiatočné úsilie do rozvoja a plánovania jej pre-
vádzkových a organizačných zásad.

Činnosti Agentúry možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

• služby poskytované občanom (napríklad koordinácia starostlivosti, individuálne zdravotné 
plánovanie a iné),

• služby poskytované poskytovateľom zdravotných a sociálnych služieb a obciam (napríklad 
koordinácia starostlivosti, rozvoj služieb, posilnenie prístupu zameraného na človeka a iné),

• podporné služby a činnosti (napríklad zber údajov, vypracovanie projektov, služby pre iné 
zainteresované strany a podobne).

Funkčné oblasti pôsobnosti Agentúry pre integrovanú starostlivosť o seniorov a jej 
navrhované činnosti vo FZ Južného Gemera

Agentúra slúži ako profesionálny výkonný subjekt, ktorý poskytuje podporné služby potrebné 
na zabezpečenie integrácie zdravotných a sociálnych služieb zameraných na človeka, čím sa dosiahne 
integrovaná starostlivosť. Medzi funkcie, ktoré by mala Agentúra vo všeobecnosti zastrešovať, 
patria tieto:

• hodnotenie potrieb obyvateľstva: epidemiológia regiónu, hodnotenie zdravotných potrieb 
a plánovanie zdravia obyvateľstva; 

• rozvoj integračných služieb: ďalší rozvoj a implementácia katalógu služieb, master plánu dis-
tribúcie služieb pre región a usmernení pre integráciu procesu starostlivosti;

•  plánovanie kapacít pre zdravotné, sociálne a integračné služby: investičné plánovanie (infraš-
truktúra a technológie, kapitálové výdavky), finančné plánovanie (príjmy, granty, prevádzkové 
výdavky), kapacitné plánovanie na základe komunitného plánovania;

• projektové riadenie projektov prechodu a rozvoja: príprava, plánovanie a realizácia projektu;
• prevádzka služieb poskytovaných priamo občanom, poskytovateľom služieb a zainteresova-

ným stranám: zdravotné plánovanie pre jednotlivcov, zdravotné programy pre obyvateľstvo, 
koordinácia starostlivosti poskytovanej poskytovateľmi zdravotných a sociálnych služieb, 
budovanie kapacít na podporu prístupu zameraného na človeka a individuálneho plánova-
nia, vzdelávanie a odborná príprava poskytovateľov služieb, služby pre zainteresované strany 
a spolupráca so zainteresovanými stranami;

• program údajov pokrývajúci obyvateľstvo, služby a iné relevantné oblasti: program zberu 
a analýzy údajov;
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• integrovaná systémová e-platforma pre občanov, obce a poskytovateľov služieb: elektronická 
platforma pre elektronickú evidenciu občanov, plánovanie v oblasti zdravia, výmenu infor-
mácií pre poskytovateľov služieb, platforma pre riadenie integrovaných služieb, platforma pre 
zber údajov a informačná platforma pre občanov/členov. 

Na základe týchto funkcií na vysokej úrovni sme určili súbor činností, ktoré navrhujeme, aby ria-
dila a vykonávala Agentúra pre integrovanú starostlivosť o seniorov FZ Južného Gemera:

• hodnotenie zdravotných a sociálnych potrieb starších ľudí: epidemiológia, chorobnosť, komor-
bidity, sociálne potreby, zdravotné potreby a neuspokojené zdravotné potreby; 

• odhaľovanie systémových problémov: identifikácia problémov, ktoré bránia riadnemu prí-
stupu alebo kvalite starostlivosti z pohľadu starších obyvateľov, poskytovateľov služieb, obcí 
a iných zainteresovaných strán; zotrvanie v komunitnom plánovaní vo FZ Južného Gemera;

• informovanie starších obyvateľov FZ Južného Gemera o integračných službách pre občanov 
poskytovaných Agentúrou;

• informovanie príslušných poskytovateľov služieb o integračných službách, ktoré Agentúra 
poskytuje poskytovateľom služieb a občanom;

• aktivity platformy pre zapojenie zainteresovaných strán: organizovanie stretnutí, zapojenie 
poskytovateľov zdravotných služieb, lekárov, zdravotných sestier, poskytovateľov sociálnych 
služieb, opatrovateľov, neformálnych opatrovateľov, obcí, BBSK, MVO a ďalších;

• rozvoj a implementácia smerníc procesu integrácie SPI (vrátane odbornej prípravy poskyto-
vateľov služieb) s cieľom zaviesť prístup zameraný na človeka; 

• plánovanie rozvoja služieb (vrátane aktualizácie hlavného plánu služieb):
 – plán rozvoja kapacít ľudských zdrojov (ĽZ) pre pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej oblasti,
 – investičný plán pre zdravotnú a sociálnu infraštruktúru,
 – inovácia služieb (t. j. zavádzanie nových metód práce v oblasti zdravotných, sociálnych 

a integračných služieb),
• zber, analýza a plánovanie údajov o finančných tokoch v zdravotníctve a sociálnych službách;
• spolupráca a rokovania s FZP pri plánovaní financovania služieb zdravotnej starostlivosti (t. 

j. spolu s miestnymi poskytovateľmi zdravotných a sociálnych služieb vypracovať nové spô-
soby, vrátane finančných stimulov, na dosiahnutie lepších skúseností a výsledkov pre klientov 
FZP). Agentúra by sa mala snažiť preukázať FZP, že integrácia starostlivosti je v ich záujme, 
pretože im umožňuje ušetriť na nákladnej akútnej starostlivosti prostredníctvom investícií 
do preventívnych postupov. Časom to môže zmeniť postoj FZP k podpore integračných služieb;

• individuálne poskytovanie služieb zameraných na jednotlivca:
 – koordinácia starostlivosti,
 – základné sociálne poradenstvo,
 – spolupráca s poskytovateľmi sociálnych služieb na individuálnych plánoch rozvoja klientov,
 – individuálne plánovanie zdravia;

• programy podpory zdravia pre starších obyvateľov (plánovanie a vykonávanie aktivít pre star-
ších ľudí s cieľom posilniť ich zdravie a predchádzať zdravotným problémom, pripravené a rea-
lizované v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva [RÚVZ]) v Rimavskej 
Sobote);

• fundraising program: Program na získavanie finančných prostriedkov: Príprava a realizácia 
projektov financovaných EÚ v oblasti:

 – zberu a analýzy zdravotných a sociálnych údajov,
 – investícií do infraštruktúry (CIS),
 – rozvoja ľudských zdrojov,
 – IT (softvérového a hardvérového vybavenia),
 – podpory zdravia,
 – inovácií,
 – výskumu a vývoja (VaV),

• plánovanie vlastnej činnosti, personálne zabezpečenie, odborná príprava a finančné riade-
nie Agentúry. 
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Tento ambiciózny návrh si vyžiada zásadnú reorganizáciu poskytovania starostlivosti. Preto očaká-
vame, že integrácia starostlivosti Agentúrou pre integrovanú starostlivosť o seniorov vo FZ Južného 
Gemera sa neuskutoční zo dňa na deň a bude si vyžadovať niekoľko etáp. Úplnú integráciu sta-
rostlivosti so širokou škálou činností navrhnutých v uvedenom zozname možno v najlepšom prí-
pade dosiahnuť vo FZ Južného Gemera po dvoch až troch rokoch fungovania Agentúry (za predpo-
kladu, že Agentúra bude naďalej podporovaná a rozšíri svoje kapacity). Dovtedy by mala Agentúra 
postupne zavádzať integračné činnosti. Je dôležité, aby sa pri zriadení Agentúry určili jej hlavné 
priority (z navrhovaného zoznamu) na počiatočné obdobie jej fungovania a aby sa všetky obce 
dohodli na pláne ich realizácie. Dosiahnutá úroveň integrácie a rozvoja služieb bude závisieť 
od kapacít, ktoré má Agentúra k dispozícii. Vzhľadom na prirodzené obmedzenie počtu zamest-
nancov a rozsah a úroveň ich kvalifikácie by sa tie činnosti, pri ktorých sa vyžadujú vysoko špe-
cializované odborné znalosti, mali zadať externým dodávateľom. Viac informácií o potenciálnych 
prioritách a činnostiach Agentúry uvádzame v časti akčný plán v tejto správe. 

Agentúra môže dosiahnuť významné výsledky bez toho, aby prevzala 100 % vyššie uvedených 
povinností. Model a povinnosti Agentúry sa môžu po konzultácii s príslušnými odborníkmi upra-
viť tak, aby dochádzalo k menšiemu, ale stále podstatnému zlepšovaniu starostlivosti o starších 
ľudí. Túto skutočnosť treba zohľadniť vo fáze zriaďovania Agentúry. Je veľmi dôležité, aby ambí-
cie modelu a Agentúry zodpovedali zdrojom a kapacitám, ktoré majú k dispozícii.

Pre každú z kľúčových funkcií navrhovaných na riadenie a vykonávanie Agentúrou v rámci 
FZ Južného Gemera by Agentúra mala vypracovať podrobnejšie procesy a pracovné postupy. 
Príprava, implementácia a optimalizácia procesov a pracovných postupov bude nevyhnutne trvať 
niekoľko rokov. Agentúra môže poskytovať aj zdravotné a sociálne služby (napríklad monitoro-
vanie, domácu opatrovateľskú službu a prípadné posúdenie potrieb sociálnych služieb) v prípade, 
že to bude vyhodnotené ako realizovateľné. Uvedené navrhované činnosti by mali podrobne naplá-
novať odborní pracovníci Agentúry. Personálne zabezpečenie a financovanie Agentúry je bližšie 
opísané v kapitole III.2.4. 

Smernice procesu integrácie pre poskytovateľov služieb a obce 

Smernice procesu integrácie sú kľúčovým nástrojom pre poskytovateľov zdravotných a sociálnych 
služieb a obce, aby sa stali súčasťou integrovaného procesu starostlivosti. Účelom SPI je poskytnúť 
usmernenie, a tak zabezpečiť primeranú okamžitú reakciu každého aktéra na potreby konkrétnej 
osoby, ktorá je identifikovaná v čase poskytovania služby. Medzi činnosti bude patriť napríklad 
zdieľanie informácií o potrebách osoby, ktoré sa v štandardizovanom formáte zašlú koordináto-
rovi starostlivosti v Agentúre a v niektorých prípadoch aj poskytovateľovi sociálnych/zdravotných 
služieb potrebných pre klienta/pacienta. Prijatie týchto informácií bude pre Agentúru podnetom 
na ďalšie kroky. Celý proces je potrebné podporiť nástrojmi IKT, ako je napr. informačný systém 
riadenia integračných procesov. Ďalší vývoj, implementácia a hodnotenie využívania smerníc je tiež 
zodpovednosťou Agentúry. Agentúra harmonizuje, udržiava a aktualizuje smernice. Príklad smer-
níc pre proces integrácie je uvedený v tomto dokumente ako príloha 3.
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FINANČNÝ MODEL 

finančný model zahŕňa investičné a prevádzkové náklady navrhovaného modelu a jeho možné 
zdroje financovania. Model zahŕňa integračné služby, ako aj financovanie nákladov na navrho-
vané zlepšenie sociálnych a zdravotných služieb (opísané v časti III.2.1. Model služieb). Táto časť 
sa zaoberá súčasným modelom financovania a navrhuje zmeny vo finančnej štruktúre, ktoré budú 
potrebné na prevádzku navrhovaného modelu. Zahŕňa hrubý odhad potrebných výdavkov a prí-
spevkov, ktoré by bolo potrebné spresniť a podrobnejšie rozpracovať pri spustení realizácie modelu.

Finančný model rozlišuje tri hlavné perspektívy:

• Financovanie integračných služieb – keďže ide o oblasť, ktorá je v slovenskom systéme sta-
rostlivosti nová, pozornosť sa zameriava na identifikáciu nového systémového spôsobu finan-
covania nových druhov podporných integračných služieb.

• Financovanie zdravotných služieb – keďže nemáme k dispozícii žiadne informácie o súčas-
ných finančných tokoch zdravotných služieb vo FZ Južného Gemera, zdôrazňujeme návrh, 
ako zabezpečiť lepšie rozdelenie služieb financovaných z prostriedkov verejného zdravot-
ného poistenia z hľadiska ich dostupnosti ako aj reflektovania na potreby staršej populácie 
vo FZ Južného Gemera a potreby integrácie zdravotných a sociálnych služieb v rámci daného 
systému financovania.

• Financovanie sociálnych služieb – keďže máme k dispozícii podrobnejšie informácie o súčas-
ných finančných tokoch sociálnych služieb, venujeme pozornosť návrhu, ako zvýšiť objem 
finančných zdrojov v súlade s legislatívou tak, aby odrážal potreby staršieho obyvateľstva 
FZ Južného Gemera, to všetko v rámci daného systému financovania.

Financovanie nových integračných služieb

Financovanie integračných služieb starostlivosti v Slovenskej republike v súčasnosti neexis-
tuje. Na zmenu tejto situácie je potrebná kombinácia opatrení na národnej a miestnej úrovni. 
V tomto bode predstavíme návrhy na financovanie integrácie starostlivosti pre rôzne geogra-
fické úrovne. Na národnej úrovni navrhujeme zaviesť legislatívne zmeny na zabezpečenie systé-
mového financovania integračných služieb. Na národnej úrovni navrhujeme v prípade interven-
cií financovaných z EÚ poskytnúť podporu na implementáciu modelu integrovanej starostlivosti 
vo forme grantov pre mikroregióny/partnerstvá obcí na pokrytie zriaďovacích nákladov, ako 
sú mzdové náklady, odborné služby, zber a analýza údajov a IKT. Na regionálnej úrovni nepova-
žujeme za potrebné poskytovať dodatočné príspevky za predpokladu, že budú k dispozícii dosta-
točné finančné zdroje. Región však môže pôsobiť ako garant zodpovednosti obcí v oblasti finan-
covania. Kraje zostanú aj naďalej súčasťou systému financovania integrovaných služieb, keďže 
sú naďalej zodpovedné za značnú časť zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Na úrovni jednotli-
vých obcí je potrebné zaviesť príspevky z rozpočtov obcí, ktoré sa kumulujú na podporu integro-
vanej starostlivosti na úrovni FZ Južného Gemera (pozri zmienku nižšie). O financovaní (platbe 
za služby) na úrovni jednotlivcov by sa malo uvažovať, ale až v budúcnosti a po analýze a diskusii 
so zainteresovanými stranami FZ Južného Gemera. Zavedenie platieb zo strany príjemcov počas 
testovacej fázy implementácie modelu by bolo kontraproduktívne vzhľadom na to, že nový model 
služieb by bol pre väčšinu neznámym pojmom a taktiež vzhľadom na mimoriadne nízku kúpnu 
silu obyvateľov FZ Južného Gemera. V rámci všetkých faktorov, ktoré sme uviedli vyššie, zavede-
nie osobných príspevkov neprinesie výrazné príjmy. 
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Obce by sa mali podieľať na nákladoch Agentúry pre integrovanú starostlivosť o seniorov. Z dlho-
dobého hľadiska by mali Agentúru a jej činnosť financovať prevažne obce FZ Južného Gemera. 
Vo fáze zriadenia by však náklady na prevádzku mali byť podporované z externých finančných 
zdrojov, aby sa vytvorila dôvera vo funkčnosť a užitočnosť systému (t. j. do troch rokov). Vláda 
by mala vytvoriť finančný a legislatívny rámec na podporu integrovanej starostlivosti. V súčasnosti 
by však implementácia tohto modelu mala byť príležitosťou na zhromažďovanie a zdieľanie infor-
mácií o nákladoch a realizácii integrácie starostlivosti o seniorov s využitím prístupu „zdola nahor". 
Činnosti a model financovania Agentúry by mali byť pred vytvorením právnickej osoby preroko-
vané a odsúhlasené obcami. Možnosti týkajúce sa právnej formy Agentúry sú uvedené v prílohe 2. 

Rozsah, potrebná kapacita, a teda aj náklady na prevádzku Agentúry integrovanejú starostlivosti 
sú predmetom dohody medzi obcami. Počet zamestnancov a organizačná štruktúra Agentúry bude 
závisieť od rozhodnutia obcí a správnej rady partnerstva o konečnom rozsahu činností Agentúry. 
Minimálnu úroveň činností (koordinácia starostlivosti) Agentúry by mali vzájomne financovať 
obce prostredníctvom partnerstva. Fáza zriaďovania Agentúry, ako aj celý rozsah navrhovaných 
činností, presahuje finančné možnosti obcí FZ Južného Gemera. Pilotná fáza by si vyžadovala 
externú finančnú intervenciu (BBSK, vlády a finančné prostriedky EÚ). Výška nových dodatočných 
nákladov na integračné služby bude definovaná rozsahom činnosti Agentúry pre integrovanú sta-
rostlivosť o seniorov, ktorú schválili obce prostredníctvom partnerstva. Minimálna realizovateľná 
kapacita Agentúry by mala zahŕňať dvoch zamestnancov na plný úväzok na zabezpečenie koor-
dinácie starostlivosti, ktorí by sa delili o vhodné kancelárske priestory a vybavenie. Hrubý odhad 
minimálnych nákladov je 50 000 EUR ročne. Súvisiace aspekty rozoberáme v kapitole o modeli 
integračného procesu, ako aj v kapitole o akčnom pláne.

Financovanie zdravotných služieb

Aj keď sa neočakávajú žiadne zásadné zmeny vo financovaní zdravotných služieb, dôraz by sa mohol 
klásť na maximalizáciu prístupu k zdrojom na miestnej úrovni. V súčasných podmienkach a v rámci 
nového modelu poskytovania starostlivosti o seniorov vo FZ Južného Gemera môže Agentúra zohrá-
vať úlohu zástupcu poskytovateľov služieb pri rokovaniach o úhrade a náhradách s FZP. Zmena 
národného systému financovania služieb zdravotnej starostlivosti sa v blízkej dobe neočakáva.37 
Z tohto dôvodu má väčší zmysel zamerať sa na rokovania a spoluprácu Agentúry s FZP s cieľom 
zabezpečiť dostatočné zazmluvnenie a financovanie zdravotných služieb dostupných pre star-
ších ľudí vo FZ Južného Gemera, ako aj pomôcť zaviesť zmeny v spôsobe platieb FZP, ktoré pod-
porujú integráciu starostlivosti. Niektoré slovenské FZP už majú menšie skúsenosti s integráciou 
zdravotných služieb38. FZP sú otvorené diskusii o integrácii otázok financovania za predpokladu, 
že to prinesie dodatočnú hodnotu pre ich klientov. V súčasnosti neexistuje systematický spôsob 
financovania integračných služieb, keďže FZP sú pri rozhodovaní o nákupe zdravotných služieb 
relatívne autonómne. Na rozdiel od sociálnych služieb údaje o celkových nákladoch na zdravotné 
služby v jednotlivých oblastiach (vrátane FZ Južného Gemera) FZP nezverejňujú. Táto skutoč-
nosť znemožňuje modelovať náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci nového sys-
tému a v tejto fáze. Súčasné financovanie podpory a ochrany zdravia prebieha prostredníctvom 
rozpočtu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) (Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
[RÚVZ]). Navrhujeme, aby Agentúra rokovala s RÚVZ v Rimavskej Sobote o zabezpečení finan-
covania služieb v rámci FZ Južného Gemera. Okrem toho môže Agentúra nadviazať spoluprácu 
so súkromnými partnermi, čo je síce menej významný (z hľadiska objemu finančných prostried-
kov, ktoré sa dajú zabezpečiť), ale osvedčený spôsob získavania finančných prostriedkov na akti-
vity v oblasti podpory zdravia.
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Vzhľadom na súčasnú situáciu sa pri každom z potenciálnych zdrojov financovania navrhujú 
tieto úpravy: 

Prideľovanie finančných prostriedkov EÚ na rozvoj zdravotnej starostlivosti sa určuje na národ-
nej úrovni. Existujúci program Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), podporovaný 
prostredníctvom špecifického cieľa 2.1.2. IROP, podporuje modernizáciu zdravotníckej infraštruk-
túry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme pokračovať v tejto pod-
pore, ale s výraznými úpravami koncepcie a podmienok, so zameraním na reálne výsledky integ-
rácie a silnú účasť partnerstva obcí FZ Južného Gemera. Ďalej navrhujeme osobitne podporiť tie 
služby zdravotnej starostlivosti, ktoré sú vo FZ Južného Gemera nedostatočné. Prínosom by bolo 
presunúť rozhodovanie o intervenciách na podporu rozvoja služieb zdravotnej starostlivosti na regi-
onálnu úroveň (samosprávny kraj alebo vybrané obce). Predpokladom intervencií by však mala byť 
primeraná úroveň predchádzajúceho komunitného plánovania.

Na regionálnej úrovni existuje súčasný systém financovania zdravotnej starostlivosti a nepred-
pokladáme potrebu zmien v zavedenom systéme. Región však možno bude musieť byť pripravený 
podporiť Agentúru vo fáze jej zriadenia (to bude závisieť od dostupnosti podpory EK).

Na úrovni obcí neexistuje žiadne financovanie zdravotnej starostlivosti alebo je veľmi obme-
dzené (najmä na obnovu zdravotníckych zariadení). Navrhujeme presunúť ťažisko na združova-
nie dostupných zdrojov na úrovni FZ Južného Gemera na podporu Agentúry pre integrovanú sta-
rostlivosť o seniorov a na riešenie ďalších problémov v celej spádovej oblasti. Finančné prostriedky 
by boli potrebné na rozvoj zdravotných a sociálnych služieb, ktoré patria do kompetencie Agentúry. 

Pokiaľ ide o individuálne príspevky príjemcov na zdravotnú starostlivosť, platby zdravotného 
poistenia a doplatky za služby, lieky a zdravotnícke pomôcky sú v súčasnosti predmetom regulácie 
na národnej úrovni, takže rozhodnutia o zavedení nových doplatkov nemožno prijímať na miest-
nej úrovni. 

Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnej starostlivosti v Slovenskej republike predstavuje problém. Základný rámec 
financovania väčšiny relevantných sociálnych služieb je stanovený zákonom. Existuje veľa dôka-
zov, že tento systém nie je dostatočný, najmä v prípade menších obcí. Nová vláda vo svojom vyhlá-
sení ohlásila niekoľko reforiem, ale doteraz nepredstavila úplný obsah reformy, dokonca ani jej 
kľúčové princípy.

Napriek tomu, že ohlásené reformy sú potrebné a veľmi očakávané, nepoznáme presné načasova-
nie a podrobnosti návrhov. Z tohto dôvodu ani nie sú zapracované do tohto návrhu. Poskytovanie 
sociálnych služieb v navrhovanom modeli zohľadňuje existujúci systém a zdroje financovania 
na národnej, regionálnej a obecnej úrovni. Nedostatočné poskytovanie služieb si vyžaduje doda-
točné financovanie. Okrem úhrad klientov sa časť nákladov na sociálne služby hradí priamo z roz-
počtu kraja (zariadenie, ktorého zriaďovateľom je kraj), z príspevku Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny (neverejní a obecní poskytovatelia) a z rozpočtu obce. 
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• Najväčší podiel financovania sociálnych služieb v roku 2019 pochádzal z rozpočtu BBSK (regi-
onálna úroveň), keďže je zriaďovateľom a poskytovateľom existujúcich pobytových zariadení. 
Kraj spolufinancuje aj prevádzku niektorých neverejných poskytovateľov (domovov sociálnych 
služieb, zariadení podporovaného bývania).

• Obce by podľa platnej legislatívy mali spolufinancovať sociálne služby pre seniorov z príjmov 
z podielových daní z príjmov fyzických osôb. Toto financovanie by malo pokrývať náklady 
na poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a malo by byť príspevkom na úhradu pre-
vádzkových nákladov neverejných a obecných poskytovateľov sociálnych služieb. Nie je to však 
povinnosť a obciam sa odporúča použiť na sociálne služby pre občanov nad 62 rokov 5 % 
z výnosu dane z príjmov. Pre 13 obcí FZ Južného Gemera predstavovalo v roku 2019 týchto päť 
percent z celkového výnosu dane z príjmov sumu 269 524 EUR, čo výrazne prevyšuje náklady 
v súčasnosti existujúcich obecných poskytovateľov. Celkové výdavky štyroch obecných posky-
tovateľov na sociálne služby v roku 2019 predstavovali menej ako 75 000 EUR (a okrem prí-
spevkov obcí boli hradené aj z dotácie EÚ a platieb klientov).

• Odporúčaná suma finančných prostriedkov obcí na sociálnu starostlivosť by sa mala presme-
rovať na podporu Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá by mala určiť najlepší spô-
sob poskytovania chýbajúcich služieb. Za služby, z ktorých mnohé vo FZ Južného Gemera 
chýbajú, sú zodpovedné obce. Vzhľadom na malý počet obyvateľov v jednotlivých obciach 
a tomu zodpovedajúce nízke daňové príjmy nemajú malé obce možnosť poskytovať sociálne 
služby. Napríklad obec Lenka má 200 obyvateľov. Jej celkové mesačné daňové príjmy tvorené 
podielom na daniach z príjmov predstavujú 3 520 EUR mesačne, z čoho 176 EUR je určených 
na služby pre seniorov. Na základe tohto príjmu obec nemôže zamestnať sociálneho pracov-
níka alebo opatrovateľku ani na polovičný úväzok. Z dôvodu tohto nedostatku miestnych zdro-
jov vo FZ Južného Gemera chýbajú služby pre seniorov, ktoré by mali byť spolufinancované 
obcami, alebo ich poskytuje BBSK (zariadenie pre seniorov). Navrhujeme, aby obce väčšinu 
z piatich percent z výnosu dane z príjmov (z daní z príjmov na sociálnu starostlivosť) použili 
na financovanie Agentúry integrovanej starostlivosti. Agentúra môže pracovať na určení naj-
efektívnejšieho spôsobu poskytovania a financovania chýbajúcich služieb. Agentúra má tiež 
možnosť vystupovať ako poskytovateľ sama, zamestnať potrebných odborníkov a vyčleniť 
finančné prostriedky z vlastného rozpočtu na pokrytie nákladov.

Údaje o celkových nákladoch na sociálne služby vo FZ Južného Gemera sú k dispozícii len čias-
točne. Model predpokladá doplnenie chýbajúcich sociálnych služieb a potrebnej infraštruktúry. 
Vzhľadom na veľký nedostatok potrebných služieb, najmä ambulantných a terénnych, v porov-
naní so štandardom by nárast prevádzkových nákladov na sociálne služby mohol predstavovať 
minimálne dvaapolnásobok súčasných nákladov. V minulom roku podľa analýzy predstavovali 
náklady na poskytované sociálne služby pre seniorov všetkými poskytovateľmi vo FZ Južného 
Gemera 1,719 mil. EUR. V tejto sume sú zahrnuté náklady na zariadenie pre seniorov, starších 
klientov domova sociálnych služieb, denný stacionár, domácu opatrovateľskú službu a prepravnú 
službu. Odhadované náklady na služby je ťažké presne vypočítať, pretože závisia od dohody o part-
nerstve obcí a ich spoločného komunitného plánu sociálnych služieb. Ak by chceli zriadiť všetky 
chýbajúce služby a kapacity podľa štandardov a dosiahnuť referenčnú cenu nákladov na služby 
v Banskobystrickom kraji, celkové náklady by mohli dosahovať až 4 459 549,92 EUR. Podrobnosti 
v Tabuľke 7 zobrazujú odhadované ročné prevádzkové náklady všetkých sociálnych služieb, ktoré 
majú spĺňať štandardy z hľadiska druhu a kapacity.
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Splnenie očakávaných noriem je z krátkodobého hľadiska finančne nereálne. Preto navrhujeme 
zavádzať sociálne služby postupne v niekoľkých etapách. Partnerstvo obcí v procese komunitného 
plánovania a spolupráce s BBSK musí zvoliť kombináciu služieb, s ktorou sa začne. Jednoznačne 
však odporúčame podporiť rozvoj terénnych opatrovateľských služieb, prepravných služieb a slu-
žieb, ktoré pomôžu odbremeniť domácich neformálnych opatrovateľov (napr. ambulantné služby). 
Tieto typy služieb sú menej nákladné a nevyžadujú si značné investície do infraštruktúry. Pokiaľ 
ide o pobytové služby, bude dôležité, aby BBSK dosiahol dohodu s partnerstvom o začlenení slu-
žieb v zariadení pre seniorov (ktoré v súčasnosti pokrýva región) do širšieho modelu starostlivosti 
o seniorov a o koordinácii ponúkaných služieb s Agentúrou integrovanej starostlivosti. (Služby 
poskytované v zariadení pre seniorov a financované regiónom technicky spadajú do pôsobnosti obcí).

Vzhľadom na nedostatky služieb v tejto oblasti predpokladáme, že financovanie služieb zo strany 
regiónu bude potrebné zachovať aj v dohľadnej budúcnosti. Zároveň očakávame vyššiu mieru 
spolufinancovania zo strany obcí – minimálne na úrovni odporúčaných piatich percent podielo-
vých daní smerovaných prostredníctvom Agentúry. To umožní Agentúre začať fungovať, identifi-
kovať nedostatky v poskytovaní služieb a naplánovať ich odstránenie. Na začiatku bude potrebná 
finančná podpora z fondov EÚ na dobudovanie infraštruktúry a spustenie niektorých nových slu-
žieb (napríklad opatrovateľskej služby a monitorovania). Z prostriedkov EŠIF sa v súčasnosti pod-
porujú služby domácej opatrovateľskej služby, aktivity v oblasti deinštitucionalizácie (odborná prí-
prava, investície do infraštruktúry) a komunitné služby (investície do infraštruktúry). Navrhujeme 
pokračovať v podpore komunitných služieb a rozšíriť podporu dlhodobej starostlivosti (odborná 
príprava, mäkké zručnosti a iné, ako aj investície do infraštruktúry vrátane sociálneho bývania pre 
seniorov) a sociálnych inovácií v oblasti starostlivosti/podpory starších ľudí a aktívneho starnutia.

TABUĽKA 7. odhadované ročné prevádzkové náklady všetkých sociálnych služieb 

Druh sociálnej služby pre seniorov vo FZ Južného 
Gemera (navrhovaný) Forma

Počet jednotiek 
na dosiahnutie 

štandardu
Priemerné ročné 
náklady (v EUR)

Zariadenie pre seniorov pobytová 99  1 059 197,04 

Zariadenie pre seniorov pobytová 46  492 152,16 

Denný stacionár ambulantná 15 67 613,40

Domáca opatrovateľská služba 1+2 terénna 4 65 200,00 

Prepravná služba terénna 20,000 35 600,00 

Špecializované zariadenie NoVÉ pobytová 40  636 000,00 

Špecializované sociálne poradenstvo/podpora 
samostatného bývania NoVÉ *

ambulantná/ terénna 2,000 18 000,00 

Zariadenie opatrovateľskej služby NoVÉ pobytová 12 126 288,00 

Zariadenie pre seniorov NoVÉ pobytová 12 128 387,52 

Denný stacionár NoVÉ ** ambulantná 15 67 613,40 

Domáca opatrovateľská služba NoVÉ terénna 105 1 711 500,00 

Požičovňa pomôcok NoVÉ terénna   – 

Monitorovanie služba NoVÉ terénna 30 13 298,40 

Denné centrum NoVÉ ambulantná 2,000 18 000,00 

Jedáleň NoVÉ ambulantná 5,000 20 700,00 

odľahčovacia služba NoVÉ
zahrnuté v kapacite zariadenia pre seniorov/zariadenia opatrovateľskej 

služby, domácej opatrovateľskej služby a denného centra seniorov 

4,459,549.92 € 

* Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe 6: Finančný model – sociálne služby.

Zdroj: odhady autorov na základe údajov poskytnutých jednotlivými poskytovateľmi sociálnej starostlivosti v BBSK .
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ČASŤ 3.3 
POHĽAD NA MODEL ZAMERANÝ NA ČLOVEKA

PRÍSTUP

Systém poskytovania starostlivosti by podľa medzinárodných autorít mal byť postavený na prí-
stupe zameranom na človeka. Prístup zameraný na človeka popísal psychológ Dr. Carl Rogers (1902 

– 1987). Tento prístup presiahol oblasť psychoterapie a možno ho uplatniť vo vzdelávaní, zdravot-
níctve, sociálnej práci, manažmente, a dokonca aj v politike. Prístup zameraný na človeka v soci-
álnych alebo zdravotných službách vedome prijíma pohľad jednotlivcov, rodín a komunít a stavia 
ich do centra modelov starostlivosti a poskytovania služieb. Poskytované služby by mali reago-
vať na ich potreby a preferencie humánnym a holistickým spôsobom. Starostlivosť zameraná 
na človeka si vyžaduje, aby ľudia mali k dispozícii relevantné informácie a podporu, ktoré potre-
bujú na rozhodovanie a účasť na vlastnej starostlivosti – ide o posilnenie postavenia jednotlivca. 
Organizácia starostlivosti je pri tomto prístupe skôr postavená na základe potrieb a očakávaní 
ľudí než na základe ich „problémov".

Prístup zameraný na človeka by sa mohol poskytovať prostredníctvom integrovanej a koordino-
vanej starostlivosti na základe individuálneho plánu. Kľúčovou podmienkou efektívneho a úspeš-
ného individuálneho plánovania je spolupráca. Spolupráca na individuálnom plánovaní znamená: 

• definovať, v čom človek potrebuje podporu a čo môže urobiť sám či sama;

• určiť, kto môže poskytnúť túto podporu a ktoré úlohy môže človek zvládnuť sám či sama;

• určiť, kedy by sa mala podpora poskytovať;

• určiť, ako by sa mala podpora poskytovať.

Zákon o sociálnych službách definuje aj hodnotenie kvality poskytovania sociálnych služieb. 
Štandardy kvality sociálnej starostlivosti vychádzajú z ľudskoprávneho prístupu a Dohovoru OSN 
o právach osôb so zdravotným postihnutím. Veľký dôraz sa kladie na ľudské práva a na prístup zame-
raný na človeka. Jedným z očakávaných ukazovateľov prístupu zameraného na človeka sú indivi-
duálne plány pre klientov. Taktiež je to základ pre riadenie a koordináciu prípadov v tomto modeli.

„Kľúčový pracovník" v sociálnych službách je osoba, ktorá komplexne koordinuje proces pláno-
vania spolu s človekom a dohliada na to, aby boli uspokojené komplexné potreby klienta. Tento 
pracovník zohráva kľúčovú úlohu pri plánovaní a poskytovaní služby. Rokuje s klientom, s ktorým 
plánuje a organizuje spoločné stretnutia, pomáha formulovať individuálne osobné ciele a potreby, 
pomáha zapájať do procesu plánovania ďalších účastníkov (buduje sieť) a monitoruje plnenie indivi-
duálnych plánov. Kľúčový pracovník sa stáva sprievodcom a obhajcom klienta na jeho životnej ceste.

Prístup zameraný na človeka je jedným z kľúčových princípov navrhovaného modelu integrovanej 
starostlivosti o starších ľudí. To znamená, že koordinácia služieb starostlivosti a integrácie by mala 
umožniť osobe/rodine, aby v konkrétnom „prípade" na základe individuálneho plánu určila a sle-
dovala najlepší spôsob uspokojovania svojich potrieb v rámci existujúceho systému. V tejto časti 
sa zaoberáme tým, ako sa prostredníctvom zavedenia navrhovaného modelu môže zmeniť skúse-
nosť jednotlivca s konkrétnym problémom. 
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Nasledujúca prípadová štúdia zdôrazňuje základné princípy integrovanej starostlivosti v rámci 
prístupu zameraného na človeka, ktorého cieľom je poskytovať služby, ktoré môžu účinne rea-
govať na špecifické potreby konkrétneho seniora. Obmedzenia dnešného sociálneho a zdravot-
ného systému možno najčastejšie vidieť v situácii, keď sa zdravotný stav seniora náhle zhorší 
a je potrebné spojiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Táto prípadová štúdia ilustruje dva sce-
náre jednej situácie konkrétneho seniora. Štúdia poukazuje na možnosť pozitívnych zmien pre 
seniorov prostredníctvom implementácie prezentovaného modelu integrovanej sociálnej a zdra-
votnej starostlivosti o seniorov. 

opis situácie 

Anna je 79-ročná vdova, ktorá žije sama v dedine neďaleko Tornale. Jej dve deti a ich rodiny 
nežijú v tej istej oblasti, pretože sa presťahovali za prácou do väčších miest. Jeden žije a pracuje 
v Banskej Bystrici v Slovenskej republike (134 km od Tornale) a druhý v Budapešti v Maďarsku 
(187 km od Tornale). Obaja sa snažia Annu navštíviť aspoň raz za mesiac. Anna má kardiologické 
ochorenie a pravidelne navštevuje lekára v Rimavskej Sobote, ktorá je od Tornale vzdialená pri-
bližne 27 km. Pravidelne potrebuje predpísané lieky, ale nevie, ako používať elektronický recept, 
preto musí lekára navštevovať častejšie. Je schopná sa o seba postarať. Dokáže variť a upratovať 
domácnosť. Necíti sa však na zvládnutie práce v záhrade a čaká na pomoc svojich detí. Pomáhajú 
jej aj pri veľkých nákupoch.

Anna utrpí mozgovú príhodu a musí byť okamžite hospitalizovaná na neurologickom oddelení 
nemocnice v Rimavskej Sobote. Našťastie sa po dvoch týždňoch v nemocnici cíti lepšie a môže 
odísť domov. Stále však nie je úplne mobilná a musí používať pomôcku na chodenie. Cievna moz-
gová príhoda ovplyvnila aj jej reč a má problém správne rozprávať. V tomto stave sa Anna nedo-
káže o seba postarať sama.

Prípadový scenár v súčasnom systéme 

Keďže Anna nemôže byť doma sama a jej deti sa o ňu nemôžu okamžite postarať, zariadia jej pobyt 
na inom nemocničnom oddelení – na geriatrii. Vzhľadom na kapacitu oddelenia pre pacientov 
musí byť Anna prevezená na iné geriatrické oddelenie, ktoré je k dispozícii v inom meste. Prevezú 
ju do nemocnice v Revúcej. Tam zostáva ďalšie dva týždne. Počas pracovných dní ju navštevuje reha-
bilitačná sestra. Logopédka v tejto nemocnici nepracuje. Keď Anna opustí nemocnicu, poskytnú 
jej pomôcku na chodenie, kým si prostredníctvom zdravotnej poisťovne nezíska vlastnú.

Po jej prepustení hľadajú členovia jej rodiny praktické možnosti starostlivosti o Annu. Hľadajú 
na internete, kontaktujú priateľov, pýtajú sa lekárov atď. Dozvedia sa, že najlepším spôsobom, 
ako získať príslušné informácie, je obrátiť sa na obecný úrad alebo úrad samosprávneho kraja. 
Ak sa o ňu chcú postarať sami, musia sa obrátiť na úrad práce.

Obecný úrad informuje rodinu Anny, že obec sama nie je schopná poskytovať domácu opatro-
vateľskú službu a odporúča umiestniť Annu do pobytového zariadenia pre seniorov v Tornali. 
Rodina sa rozhodne pre pobytovú sociálnu službu, čo si vyžaduje absolvovanie posúdenia potrieb 
a ďalších administratívnych postupov. Okrem toho Domov dôchodcov a domov sociálnych slu-
žieb v Tornali nemá kapacitu na umiestnenie ďalších klientov a zaradí Annu na zoznam čakate-
ľov za 24 ďalších čakajúcich klientov. 

V tejto situácii Anna zostáva doma a jej deti si musia vziať neplatené voľno, aby sa o ňu posta-
rali. Uvedomujú si, že Anna potrebuje odbornú lekársku pomoc, a žiadajú o prednostné umiest-
nenie do špecializovaného zariadenia v rámci samosprávneho kraja. Pre tento typ služby je opäť 
potrebné posúdenie potrieb (odkázanosti), ktoré sa opakuje. 
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Po niekoľkých týždňoch Anna odchádza do špecializovaného zariadenia, ktoré je vzdialené pri-
bližne 150 km od Tornale. Anna opúšťa svoj dom, dedinu a komunitu a začína žiť v špecializova-
nom zariadení v izbe s ďalším seniorom, pravdepodobne do konca života. 

Hlavné problémy súčasného stavu

Súčasný systém je roztrieštený a mnohé služby v obciach FZ Južného Gemera sú nedostupné, 
nedostatočné a nekvalitné. V prípadoch, ako je prípad Anny, sú zrejmé hlavné nedostatky sys-
tému. Vzhľadom na absenciu preventívnych kontaktov a akéhokoľvek monitorovania situácie 
osamelo žijúcich seniorov dochádza k neskorému poskytovaniu primeranej pomoci a podpory. 
Ak chýbajú služby následnej starostlivosti, predlžuje sa hospitalizácia na akútnych nemocničných 
lôžkach. V núdzových situáciách sa neposkytujú relevantné informácie rodinným príslušníkom. 
Chýba koordinácia služieb aj jednotný systém posudzovania potrieb a odkázanosti na sociálnu 
službu. Preto klient najčastejšie dostane len starostlivosť poskytovanú jedným poskytovateľom. 
Vo FZ Južného Gemera chýbajú viaceré sociálne služby, najmä terénna domáca starostlivosť a ošet-
rovateľská starostlivosť a zariadenia s možnosťou krátkodobých pobytov s rehabilitáciou (zaria-
denia opatrovateľskej služby).

Prípadový scenár budúceho systému v súlade s predloženým modelom integrovanej 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov

Keďže Anna je kardiologická pacientka, Agentúra integrovanej starostlivosti má vo svojej data-
báze základné informácie o nej. Z dôvodu prevencie dostala monitorovací náramok a môže kedy-
koľvek kontaktovať záchrannú službu. Okrem toho ju pravidelne navštevuje pracovník Agentúry, 
ktorý monitoruje aj jej zdravotné a sociálne potreby. Keď Anna utrpí mozgovú príhodu, jej moni-
torovací náramok upozorní Agentúru a záchrannú službu, aby tak okamžite dostane pomoc. Počas 
hospitalizácie v Rimavskej Sobote začne Agentúra plánovať „ďalšie kroky" s Anninou rodinou a jej 
lekárom. Agentúra má všetky informácie o svojich klientoch a pre každého klienta má pripravený 
individuálny plán starostlivosti pre takéto prípady, založený na princípe predbežného plánovania. 
Na konci hospitalizácie na neurológii Anna potrebuje intenzívnu rehabilitáciu a podporu logo-
péda. V meste Tornaľa sú kapacity potrebné na jej liečbu vytvorené v zariadení sociálnych služieb, 
ktorý poskytuje krátkodobé pobyty pre ľudí v podobnej situácii alebo na odľahčenie neformál-
nych rodinných opatrovateľov. Na poskytovanie tejto služby je potrebné posúdenie potrieb, ktoré 
zabezpečuje Agentúra, ktorá je na výkon tejto funkcie poverená ako organizácia zriadená miest-
nymi samosprávami. 

Počas jej štvortýždňového pobytu v zariadení sociálnych služieb Agentúra pripraví plán starost-
livosti pre jej domáce prostredie – donášku stravy a opatrovateľskú službu. Agentúra pomôže 
pri zabezpečení návštev kardiologickej sestry (alebo lekára), ktorý skontroluje stav pacientky 
a upraví liečbu. Agentúra tiež zorganizuje konzultáciu s logopédom a opatrovateľkami na ďalšiu 
podporu v terapii. Po návrate do vlastného domova je Anne poskytnutý komplexný plán starost-
livosti na celý týždeň a v prípade potreby aj počas víkendu. Anna môže zostať vo svojom vlastnom 
dome. Okrem profesionálnych služieb jej poskytujú podporu aj susedia, príležitostní dobrovoľ-
níci a rodinní príslušníci. 

Hlavné výhody navrhovaného modelu

Navrhovaný model poskytuje seniorom istotu, že existuje niekto, na koho sa môžu v zložitej situ-
ácii obrátiť. Sú v kontakte s Agentúrou a všetky ich akútne potreby alebo zhoršenie zdravotného 
stavu sú preventívne monitorované. V prípade, že sa vyskytne akýkoľvek problém, informácie 
sú poskytované na jednom mieste. Okrem toho pracovníci Agentúry môžu pomôcť aj pri vybavo-
vaní mnohých administratívnych postupov. Plne fungujúce integračné služby môžu zabrániť zby-
točne predĺlovanej hospitalizácii. Najdôležitejším prínosom navrhovaného modelu je poskytova-
nie starostlivosti seniorom v ich domácom prostredí, ak je to možné, vďaka správnej koordinácii 
služieb a dostupnosti vhodných služieb.
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Táto časť správy sa zameriava na kroky, ktoré je potrebné podniknúť na vytvorenie vyššie uvedeného 
modelu starostlivosti o seniorov. Najprv sa rozoberá akčný plán na zriadenie Agentúry integrovanej 
starostlivosti. Potom sa podrobne rozoberá návrh na zriadenie Centra integrovanej starostlivosti (CIS). 
Následne sa rieši otázka mobilizácie finančných prostriedkov na zriadenie modelu. Uvádzame stručný 
súbor návrhov týkajúcich sa ďalších otázok súvisiacich s poskytovaním starostlivosti v tejto oblasti. 
V závere je návrh akčného plánu pre počiatočné fázy rozvoja modelu.

ČASŤ 4.1 
AKČNÝ PLÁN AGENTÚRY PRE INTEGROVANÚ 
STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV 

Dosiahnutie integrovanej starostlivosti bude postupný proces trvajúci niekoľko rokov, ktorý začne 
nižšou úrovňou integrácie (t. j. koordináciou starostlivosti) a nakoniec povedie k plne rozvinu-
tému modelu.39 Tempo rozvoja bude závisieť od dostupných zdrojov a úrovne spolupráce s ostat-
nými časťami sociálneho a zdravotného systému. Celkovo by sa obce mali rozhodnúť, akú úroveň 
integrácie a rozvoja modelu chcú realizovať na základe dostupných zdrojov. Ruka v ruke s integ-
ráciou služieb sa musia riešiť otázky poskytovania služieb vrátane tých služieb, ktoré sa poskytujú 
aj iným osobám, nielen seniorom.

Táto časť ponúka zoznam kľúčových činností pre každé počiatočné obdobie vývoja a implemen-
tácie nového modelu integrovanej starostlivosti. Na dosiahnutie lepšej kvality starostlivosti nie 
sú povinné všetky uvedené činnosti, aj keď všetky sú potrebné na vybudovanie plne funkčného 
integrovaného modelu.

Počiatočné obdobie implementácie modelu bude zahŕňať tieto etapy (podrobnejší opis činností 
je uvedený v Tabuľke 8):

• prípravné obdobie (na prípravu začiatku činnosti Agentúry),

• zriaďovacie a pilotné obdobie (na úplné etablovanie a pilotné vykonávanie všetkých hlavných 
funkcií Agentúry a kľúčových zásahov do infraštruktúry),

• bežná prevádzka.

Prípravné obdobie

Prípravné obdobie začína procesom rozhodovania o založení partnerstva a Agentúry integro-
vanej starostlivosti a pokračuje až do začatia činnosti Agentúry. Toto obdobie potrvá pravdepo-
dobne až šesť mesiacov. Pre túto fázu implementácie modelu je charakteristické plánovanie, zís-
kanie súhlasu a kľúčové rozhodnutia na úrovni FZ Južného Gemera, ktoré vedú k vytvoreniu 
riadiacich štruktúr. Po ukončení tejto fázy budú môcť partnerstvo a Agentúra začať s realizáciou 
zriaďovacích a pilotných činností

• Najprv by mali byť o navrhovanom modeli informované obce a ostatné zainteresované strany 
a malo by sa uskutočniť niekoľko kôl diskusií, aby sa zabezpečilo vzájomné pochopenie a pri-
jatie modelu všetkými zainteresovanými stranami. Mal by sa prediskutovať aj rozsah pred-
bežnej činnosti Agentúry počas zriaďovania a pilotného obdobia.

• Rozhodnutia o zriadení Agentúry by sa mali uskutočniť na úrovni obcí a ich výsledkom 
by mala byť predbežná dohoda vo forme memoranda o porozumení medzi obcami alebo 
v inej podobnej forme. 
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• Na zriadenie Agentúry by sa mala vytvoriť právnická osoba a mala by sa zriadiť správna rada 
partnerstva. Následne by správna rada mala zorganizovať výber riaditeľa a zamestnancov 
Agentúry. 

• Kancelárske priestory pre Agentúru by sa mali prenajať a vybaviť potrebným zariadením.

• Mali by sa definovať vnútorné organizačné pravidlá, postupy a pracovné postupy Agentúry.

• Zamestnanci Agentúry by mali naplánovať vlastné činnosti Agentúry na obdobie zriadenia 
a pilotné obdobie. Personálne kapacity a rozpočet (vrátane mzdových nákladov, prenájmu 
kancelárie, kancelárskeho vybavenia, nákladov na IKT a nákladov na externé služby – naprí-
klad právne poradenstvo, účtovníctvo, daňové poradenstvo, bezpečnostné a iné špecializo-
vané odborné služby) by sa mali plánovať podľa činností.

• Plán Agentúry na zriaďovacie a pilotné obdobie by mala schváliť správna rada.

• Ak je to možné, zamestnanci Agentúry by sa mali zúčastňovať na prebiehajúcom procese 
komunitného plánovania. 

Zriaďovacie a pilotné obdobie 

Druhé obdobie prevádzky Agentúry by sa malo využiť na testovanie a nastavenie všetkých potreb-
ných aspektov jej prevádzky. Táto fáza sa začína, keď Agentúra začne vykonávať činnosti naplá-
nované a schválené počas prípravnej fázy, a trvá až do úspešného splnenia plánovaných činností. 
Očakáva sa, že táto fáza bude trvať až 24 mesiacov (približne dva roky). Počas tohto obdobia by sa mali 
vytvoriť vnútorné kapacity a schopnosti a každý aspekt navrhovaného modelu by sa mal otestovať 
a v prípade potreby upraviť pred začatím rutinnej prevádzky. Počas tohto obdobia budú potrebné 
intenzívnejšie konzultácie s externými odborníkmi a finančná podpora Agentúry. 

Plánované činnosti Agentúry by sa mali vykonávať počas zriaďovacej a pilotnej fázy v skúšob-
nom režime. Mali by sa zaznamenať získané skúsenosti a definovať a zaviesť úpravy pre budúc-
nosť. Ďalej by sa mali otestovať nasledujúce funkcie (alebo ich podmnožina, ak je podľa dohody 
o partnerstve vymedzený rozsah Agentúry menší):

• Hodnotenie zdravotných a sociálnych potrieb seniorov by malo zahŕňať tieto prvky: epide-
miológia, chorobnosť, komorbidity, sociálne potreby, zdravotné potreby, neuspokojené zdra-
votné potreby a typológie by sa mali merať a analyzovať.

• Systémové zisťovanie problémov by malo umožniť identifikáciu problémov, ktoré bránia riad-
nemu prístupu k starostlivosti alebo jej kvalite, a to z pohľadu seniorov, poskytovateľov slu-
žieb, obcí a iných zainteresovaných strán.

• Je veľmi dôležité informovať starších obyvateľov FZ Južného Gemera o integrovaných služ-
bách pre občanov. Agentúra by mala zabezpečiť, aby obyvatelia rozumeli dostupným mož-
nostiam starostlivosti o seniorov.

• Je potrebné informovať príslušných poskytovateľov zdravotných a sociálnych služieb o integrač-
ných službách, ktoré Agentúra poskytuje poskytovateľom služieb a občanom.

• Zapojenie zainteresovaných strán by malo zahŕňať platformu pravidelne pripravovaných akti-
vít, najmä vo forme stretnutí za účasti poskytovateľov služieb, lekárov, zdravotných sestier, 
poskytovateľov zdravotných služieb, opatrovateľov, neformálnych opatrovateľov, obcí, BBSK, 
mimovládnych organizácií a ďalších.

• Mali by sa vypracovať, aktualizovať a implementovať smernice procesu integrácie (vrátane 
školenia poskytovateľov služieb).
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• Plánovanie rozvoja služieb by sa malo vykonávať v rámci nasledujúcich činností: (i) mal 
by sa uskutočniť zber, analýza a plánovanie finančných tokov v zdravotníctve a sociálnych 
službách, (ii) mal by sa vypracovať a aktualizovať hlavný plán služieb, (iii) mal by sa vypracovať 
plán rozvoja personálnych kapacít v zdravotníctve a sociálnych službách, (iv) mal by sa vypra-
covať investičný plán pre zdravotnú a sociálnu infraštruktúru a (v) mal by sa vypracovať plán 
inovácie služieb (t. j. zavedenie nových metód práce v zdravotníctve, sociálnych a integrač-
ných službách). Tieto výstupy plánovania by sa mali využiť ako cenný vstup pre ďalšie čin-
nosti, najmä získavanie finančných prostriedkov a riadenie rozvojových projektov.

• Spolupráca a rokovania s FZP pri plánovaní a financovaní zdravotných služieb by sa mali 
konať na pravidelnom základe. Spolupráca sa môže realizovať napríklad pri pilotnom testo-
vaní nových stimulov na integráciu starostlivosti, analýze údajov FZP a skúseností pacientov, 
pričom by sa identifikovali oblasti na zlepšovanie.

• Poskytovanie služieb zameraných na človeka by malo byť hlavnou činnosťou, ktorú vyko-
návajú interní zamestnanci Agentúry. V rámci týchto činností by sa mala občanom denne 
poskytovať koordinácia starostlivosti, individuálne plánovanie starostlivosti a základné soci-
álne poradenstvo.

• Program podpory zdravia pre seniorov by mal zahŕňať správne plánovanie a vykonávanie 
aktivít pre starších ľudí s cieľom posilniť ich zdravie a predchádzať zdravotným problémom. 
Program by mal byť pripravený a realizovaný v spolupráci s RÚVZ v Rimavskej Sobote.

• Identifikácia, príprava a realizácia projektov financovaných EÚ.

• Tieto aktivity by sa mali pripravovať v oblastiach zberu a analýzy zdravotných a sociálnych 
údajov, investícií do infraštruktúry (napr. CIS), rozvoja ľudských zdrojov, IKT (softvér a vyba-
venie), podpory zdravia, inovácií, výskumu a vývoja atď. 

• Príspevok k tvorbe národnej politiky – zahrnuté aktivity by mali pomôcť preniesť skúsenosti 
získané počas fázy implementácie modelu s cieľom vytvoriť legislatívny a finančný rámec pre 
integráciu starostlivosti v Slovenskej republike.

Počas celého pilotného obdobia by Agentúra mala byť podporovaná a jej výsledky by sa mali vyhod-
nocovať. Činnosť Agentúry počas jej zriadenia a pilotného obdobia by mala byť dostatočne pod-
porovaná externými odbornými službami, ako sú služby zberu údajov (návrh, zber, vyhodnotenie), 
služby prieskumu verejnej mienky, komunikačné služby, facilitačné služby, služby riadenia projek-
tov a rôzne odborné poradenstvo (napríklad v oblasti epidemiológie, zdravia obyvateľstva, zdravot-
ného plánovania, zdravotného poistenia, lekárskych špecializácií, architektúry a podobne). Plán 
činnosti Agentúry by mala každoročne hodnotiť správna rada pre partnerstvo. Po skončení zria-
ďovacieho a pilotného obdobia by sa mala táto fáza vyhodnotiť a navrhnúť zmeny modelu integ-
rovanej starostlivosti o seniorov a jej bežnej prevádzky.

Tabuľka 8 nižšie ponúka podrobnejší zoznam činností, ktoré by Agentúra mala zvážiť v príprav-
nom a zriaďovacom období. Na základe tohto návrhu je potrebné vypracovať skutočný akčný plán 
Agentúry, ktorý by však mal zohľadňovať aj konkrétne ambície a ciele, ktoré pre Agentúru stano-
vilo partnerstvo obcí.
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TABUĽKA 8.  Akčný plán na zriadenie Agentúry pre integrovanú starostlivosť o seniorov 

Aktivita trvanie
Zodpovedná 

strana Popis

Prípravné obdobie (do 6 mesiacov)

Priorita 
č. 1

Akceptácia modelu 0 – 1 m SB+BBSK+ obce

Obce a ostatné zainteresované strany sú informované 
o navrhovanom modeli, po niekoľkých kolách diskusií 
sa dosiahne spoločné porozumenie a prijatie modelu 
všetkými zainteresovanými stranami 

Rozsah agentúry 
0 – 1 m 

(paralelne)
SB+BBSK+ obce

Diskutuje sa o rozsahu predbežnej činnosti Agentúry 
na obdobie zriadenia a pilotné obdobie (ZaP) 

Rozhodnutie o 
Agentúre

0 – 1 m 
(paralelne)

Obce
Rozhodnutie o zriadení Agentúry na úrovni obcí, kto-
rého výsledkom je predbežná dohoda vo forme me-
moranda o porozumení obcí alebo podobný dokument 

Založenie 
právneho subjektu

2 – 3 m
Obce s externou 

podporou
Založenie právnickej osoby na účely zriadenia Agentúry 
a vytvorenie správnej rady pre partnerstvo 

Výber personálu 2 – 3 m
Správna rada 
partnerstva

Riaditeľ a zamestnanci Agentúry vybraní správnu ra-
dou 

Prenájom 
kancelárie a 
vybavenia

3 – 4 m Agentúra
Prenájom kancelárskych priestorov pre Agentúru so 
všetkým potrebným vybavením 

Definovanie 
procesov

2 – 4 m Agentúra
Vymedzenie vnútorných organizačných pravidiel, po-
stupov a pracovných postupov Agentúry 

Plánovanie 
zriadenia a 

pilotnej prevádzky 
Agentúry

2 – 4 m Agentúra

Vlastné činnosti Agentúry na obdobie zriaďovania a pi-
lotnej prevádzky plánované zamestnancami Agentúry. 
Personálna kapacita a rozpočet (vrátane miezd, nájom-
ného za kancelárie, kancelárskeho vybavenia, nákladov 
na IKT, nákladov na externé služby, ako je právne po-
radenstvo, účtovníctvo, daňové poradenstvo, bezpeč-
nostné a iné špecializované odborné služby) plánované 
podľa činností.

Schválenie 
obdobia 

zriaďovnia a 
pilotnej prevádzky 

Agentúry

4 – 6 m Správna rada
Plán Agentúry na obdobie zriaďovania a pilotnej fázy, 
ktorý schválila správna rada.

Priorita 
č. 2

Príspevok ku 
komunitnému 

plánovaniu
4 – 6 m Agentúra

Zamestnanci Agentúry sa zúčastňujú na prebiehajú-
com procese komunitného plánovania.

Fáza zriaďovania a pilotnej prevádzky (do 2 rokov) 

Priorita 
č. 1

Vývoj a 
implementácia 

smerníc 
integračného 

procesu 

Prvých 1–6 
mesiacov fázy

Agentúra
Mali by sa vypracovať, aktualizovať a implementovať 
smernice procesu integrácie (vrátane školenia posky-
tovateľov služieb).

Šírenie informácií 2 roky Agentúra

Informovanie starších obyvateľov FZ Južného Geme-
ra o integračných službách pre občanov. Agentúra by 
mala zabezpečiť, aby obyvatelia rozumeli dostupným 
možnostiam starostlivosti o seniorov. Informovanie 
príslušných poskytovateľov zdravotných a sociálnych 
služieb o integračných službách, ktoré Agentúra po-
skytuje poskytovateľom služieb a občanom.

Poskytovanie 
individuálnych 

služieb
2 roky Agentúra

Poskytovanie individuálnych služieb zameraných na 
jednotlivca by malo byť hlavnou činnosťou, ktorú vy-
konávajú interní zamestnanci Agentúry. V rámci týchto 
činností by sa mala občanom denne poskytovať koor-
dinácia starostlivosti, individuálne plánovanie zdravot-
nej starostlivosti a základné sociálne poradenstvo. 

Identifikácia, 
príprava a 

implementácia 
projektu

2 roky Agentúra

Identifikácia, príprava a realizácia projektov financova-
ných EÚ by sa mala pripraviť pre oblasti zberu a analýzy 
zdravotných a sociálnych údajov, investícií do infraš-
truktúry (napr. CIZS), rozvoja ľudských zdrojov, IKT (sof-
tvér a vybavenie), podpory zdravia, inovácií, výskumu 
a vývoja atď.
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Predložený akčný plán je potrebné upraviť a podrobnejšie rozpracovať v čase zriadenia Agentúry 
integrovanejstarostlivosti o seniorov, aby presne odrážal rozsah a priority Agentúry, na ktorých 
sa obce dohodnú. 

• činnosti s prioritou č. 1 by sa mali začať hneď na začiatku fázy;
• činnosti s prioritou č. 2 by sa mali začať hneď, ako bude mať Agentúra kapacity, a po dokon-

čení niektorých činností prvej priority;
• činnosti s prioritou č. 3 by sa mali začať hneď, ako bude mať Agentúra voľné kapacity, po začatí 

činností prvej priority a po pokročení v ich vykonávaní. 

Aktivita trvanie
Zodpovedná 

strana Popis

Priorita 
č. 1

Odhaľovanie 
systémových 

problémov
 2 roky Agentúra

Systémové zisťovanie problémov by malo zabezpečiť 
identifikáciu problémov, ktoré bránia riadnemu prístu-
pu alebo kvalite starostlivosti z pohľadu seniorov, po-
skytovateľov služieb, obcí a ďalších zainteresovaných 
strán.

Spolupráca a 
vyjednávanie s FZP 

V druhom roku 
fázy

Agentúra

Spolupráca a rokovania s FZP pri plánovaní a financo-
vaní zdravotných služieb by sa mali pripravovať pra-
videlne. Spolupráca sa môže realizovať napríklad pri 
pilotnom testovaní nových stimulov na integráciu sta-
rostlivosti, analýze údajov FZP a skúseností pacientov, 
aby sa identifikovali oblasti na zlepšenie.

Priorita 
č. 2

Zapojenie 
zainteresovaných 

strán
2 roky Agentúra

Zapojenie zainteresovaných strán by malo zahŕňať pla-
tformu pravidelne pripravovaných aktivít, najmä vo for-
me stretnutí za účasti poskytovateľov služieb, lekárov, 
zdravotných sestier, poskytovateľov zdravotných slu-
žieb, opatrovateľov, neformálnych opatrovateľov, obcí, 
BBSK, mimovládnych organizácií a ďalších. 

Program na 
podporu zdravia

2 roky
Agentúra s BBSK 

a príslušnými 
štátnymi orgánmi 

Program podpory zdravia pre seniorov vrátane správ-
neho plánovania a vykonávania aktivít pre seniorov s 
cieľom posilniť ich zdravie a predchádzať zdravotným 
problémom. Tento program by mal byť pripravený a re-
alizovaný v spolupráci s RÚVZ v Rimavskej Sobote.

Plánovanie rozvoja 
služieb

2 roky Agentúra

Plánovanie rozvoja služieb by sa malo vykonávať v rám-
ci nasledujúcich činností: (i) mal by sa uskutočniť zber, 
analýza a plánovanie finančných tokov v zdravotníctve 
a sociálnych službách, (ii) vypracovať a aktualizovať 
hlavný plán služieb, (iii) mal by sa vypracovať plán rozvo-
ja personálnych kapacít pre zdravotné a sociálne služby, 
(iv) mal by sa vypracovať investičný plán pre zdravotnú 
a sociálnu infraštruktúru a (v) mal by sa vypracovať plán 
inovácie služieb (t. j. zavedenie nových metód práce 
v zdravotníctve, sociálnych a integračných službách). 
Tieto výstupy plánovania by sa mali využiť ako cenný 
vstup pre ďalšie činnosti, najmä získavanie finančných 
prostriedkov a riadenie rozvojových projektov.

Hodnotenie 
zdravotných a 

sociálnych potrieb

V druhom roku 
fázy

Agentúra

Hodnotenie zdravotných a sociálnych potrieb seniorov 
by malo zahŕňať tieto prvky: epidemiológia, chorob-
nosť, komorbidity, sociálne potreby, zdravotné potreby, 
neuspokojené zdravotné potreby, mali by sa merať a 
analyzovať typológie.

Priorita 
č. 3

Príspevok k tvorbe 
národnej politiky 

2 roky Agentúra

Príspevok k tvorbe národnej politiky by mal zahŕňať 
aktivity, ktoré pomôžu preniesť skúsenosti získané po-
čas fázy implementácie modelu s cieľom vytvoriť legis-
latívny a finančný rámec pre integráciu starostlivosti v 
Slovenskej republike.

Plán činností 
Agentúry

Posledné 
2–3 mesiace 

každého roka
Agentúra

Plán činnosti agentúry by mal byť každoročne vyhod-
notený správnou radou partnerstva. 

Vyhodnotenie a 
zmeny modelu 

Posledné 3 
mesiace fázy

Agentúra

Po skončení obdobia zriaďovania a pilotnej fázy by sa 
táto fáza mala vyhodnotiť a navrhnúť zmeny modelu 
integrovanej starostlivosti o seniorov pre jeho bežnú 
prevádzku.

Zdroj: Autori.
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ČASŤ 4.2 
CENTRUM INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI (CIS)

Aj keď centrum integrovanej starostlivosti nie je pre zavedenie navrhovaného modelu nevyhnutné, 
považuje sa za jeho dôležitý prvok. Zároveň pomôže pri riešení nedostatkových služieb, aktualizuje 
infraštruktúru a vybavenie existujúcich služieb a poskytne zázemie pre chýbajúce služby, zjedno-
duší koordináciu a integráciu starostlivosti (tým, že pod jednu strechu umiestni agentúru aj posky-
tovateľov, zdravotnej a sociálnej starostlivosti) a bude tiež znamenať zásadnú zmenu v ponuke sta-
rostlivosti o obyvateľov, najmä seniorov vo FZ Južného Gemera. 

Centrum integrovanej starostlivosti je zariadenie, ktoré funguje ako centrum zdravotných a soci-
álnych služieb a je hmatateľnou ukážkou nového modelu starostlivosti o seniorov. CIS by sa malo 
stať novým „jednotným kontaktným miestom" pre starostlivosť o starších ľudí (a nielen starších), 
centrom pre služby integračnej starostlivosti a sídlom Agentúry pre integrovanú starostlivosť 
o seniorov. Očakáva sa, že bude zohrávať aj symbolickú úlohu signalizácie prechodu na nový model 
poskytovania starostlivosti. CIS by malo byť zriadené v meste Tornaľa, ktoré je najdostupnejším 
miestom pre celé FZ Južného Gemera. Model CIS je medzinárodne uznávaným spôsobom posky-
tovania služieb. Je to model, ktorý podporuje aj EK a je zahrnutý v špecifickom cieli 2.1.2 IROPu. 
V rámci tohto programu by sa mesto Tornaľa mohlo uchádzať o finančné prostriedky na podporu 
zriadenia CIS. Jednou z možností rozvoja CIS je rekonštrukcia budovy starej polikliniky, v ktorej 
sa už nachádzajú viaceré dôležité zdravotné služby. Objekt by však bolo potrebné vylepšiť. Ďalšou 
možnosťou by bolo využitie pozemku vo vlastníctve mesta Tornaľa, čo by umožnilo vybudovanie 
modernej budovy občianskej vybavenosti, ktorá by mala dostatok priestoru aj pre sociálne služby 
a iné komunitné funkcie. Toto rozhodnutie by malo vychádzať z vyhodnotenia uskutočniteľnosti.

Optimálna kombinácia služieb v rámci CIS by zahŕňala (ale neobmedzovala sa iba na):
• primárnu starostlivosť (všeobecní lekári prvého kontaktu, gynekológovia, zubári, geriatri 

a pediatri),
• vybrané odbory špecializovanej ambulantnej starostlivosti (niekoľko odborov ako chirurgia, 

interná ambulancia, urológia atď.)40,
• diagnostiku (RTG, ultrazvuk a malé laboratóriá),
• sociálne služby (základné sociálne poradenstvo a domáce opatrovateľské služby),
• služby zdravotnej osvety a podpory zdravia,
• agentúru domácej opatrovateľskej služby.

CIS by malo byť založené partnerstvom obcí (alebo mestom Tornaľa ako členom partnerstva – 
v závislosti od právnych obmedzení). Centrum môže byť vo vlastníctve partnerstva/mesta Tornaľa 
alebo jej môže byť dlhodobo prenajaté. Služby v CIS môžu byť tie, ktoré sa vo vybranom zariadení 
už poskytujú, alebo niektoré môžu byť premiestnené z iných miest, prípadne ich môžu poskytovať 
poskytovatelia, ktorí budú pre FZ Južného Gemera noví. CIS by malo slúžiť ako „integračné cen-
trum" pre všetkých obyvateľov spádovej oblasti, ako aj pre všetkých poskytovateľov zdravotných 
a sociálnych služieb vo FZ Južného Gemera. CIS by malo podľa možností slúžiť aj ako základňa 
pre Agentúru integrovanej starostlivosti. Prínosom by bola kombinácia s inými typmi komunit-
ných služieb: napríklad s kaviarňou, jedálňou a pod. Konečné parametre CIS sú predmetom pod-
robného plánovacieho procesu, ktorý by mala viesť Agentúra a partnerstvo.

CIS by malo byť vo vlastníctve verejného subjektu, ideálne partnerstva obcí. V CIS budú pôso-
biť súkromní poskytovatelia zdravotných služieb. Poskytovatelia sociálnych služieb v CIS môžu 
byť súkromní alebo verejní. Priestory sa budú poskytovateľom služieb prenajímať. Vlastníctvo 
zariadenia bude predmetom individuálnych dohôd s poskytovateľmi. Agentúra pre integrovanú 
starostlivosť o seniorov by sa mala usilovať o správu CIS a mať v ňom svoje kancelárie. Ak sa tak 
stane, časť príjmov z prenájmu zariadenia by mala prispievať do rozpočtu Agentúry. Ak sa však 
prevádzka zariadenia považuje za príliš veľkú záťaž pre Agentúru, mali by sa zvážiť iné možnosti. 
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Investície do zriadenia CIS sú nad finančné možnosti obcí FZ Južného Gemera. V tomto prípade 
je nutná externá finančná intervencia (zo strany BBSK, štátnej správy alebo prostredníctvom fon-
dov EÚ). V prípade financovania kapitálových výdavkov (budova a vybavenie) z programu špeci-
fického cieľa 2.1.2. IROPu by bolo potrebné upraviť parametre a podmienky výzvy v rámci špecific-
kého cieľa 2.1.2. IROPu, aby bol projekt oprávnený v rámci popísaných parametrov, ktoré umožnia 
plnohodnotnú integráciu starostlivosti.

Náklady na údržbu a prevádzku CIS sa môžu hradiť z príjmov z prenájmu priestorov. Finančný 
plán by však mal počítať s tým, že hranica rentability sa dosiahne o niekoľko rokov, a to z dôvodu 
časového obdobia potrebného na premiestnenie niektorých služieb do CIS.

Integračné služby (napríklad koordinácia starostlivosti) poskytované v rámci CIS, bude zabezpe-
čovať Agentúra a náklady budú plánované ako súčasť prevádzkových nákladov Agentúry.

BBSK v súčasnosti uvažuje o vytvorení centra sociálnej starostlivosti, ktoré by bolo podporované 
z inej iniciatívy EÚ. Tieto dve myšlienky je možné spojiť, ale veľmi dôležitá je ich koordinácia, aby 
sa navzájom neduplikovali. Odborníci, s ktorými sme konzultovali, potvrdzujú, že tieto dve kon-
cepcie je možné spojiť do jedného zariadenia, aj keď s obmedzeným vybavením pre každú z nich. 
Túto možnosť uprednostňujeme pred duplicitou alebo pred voľbou centra sociálnej starostlivosti 
namiesto CIS, pretože by sa tým neriešil celý rozsah nedostatkov v poskytovaní služieb v tejto oblasti.
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ČASŤ 4.3 
FINANČNÉ NÁVRHY 

s cieľom umožniť a podporiť plánovaný rozvoj služieb ako aj integráciu starostlivosti, sa vo FZ Južného 
Gemera navrhuje financovanie dodatočných investícií a dodatočných prevádzkových nákladov. 
Identifikovali sme návrhy na investície do infraštruktúry a podporu potrebnú na pokrytie pre-
vádzkových nákladov na vytvorenie kľúčových častí navrhovaného modelu integrovanej starost-
livosti o seniorov. Keďže náklady na investície a dodatočné prevádzkové náklady ďaleko presahujú 
finančné možnosti obcí FZ Južného Gemera, mobilizácia finančných prostriedkov EÚ by bola mimo-
riadne dôležitá. Súhrn návrhov na získanie finančných prostriedkov EÚ je uvedený v Tabuľke 9. 
Za tabuľkou sú navrhnuté ďalšie podrobnosti o projektoch, ktoré môžu využiť existujúce alebo 
plánované výzvy na financovanie zlepšenia infraštruktúry.

TABUĽKA 9.  Zhrnutie návrhu financovania/investície a dodatočné prevádzkové náklady

oblasť podpory Hlavný cieľ Suma Žiadateľ

Agentúra 
integrovanej 

starostlivosti o 
seniorov 

Priame náklady Agentúry v prvých troch 
rokoch po zriadení

2 zamestnanci na plný 
úväzok */rok (ca. 

50 000 EUR)

BBSK (projekt EK) / 
partnerstvo

Technická pomoc Agentúre
Poskytnuté v rámci 2. fázy 

CuRI 
Partnerstvo / Agentúra

Školenie a budovanie kapacít (personál) 30 000 EUR Partnerstvo / Agentúra

Základňa pre Agentúru: 
• časť CIS,
• časť infraštruktúry sociálnych služieb.

  

Infraštruktúra 
zdravotnej 

starostlivosti

Výstavba centra integrovanej starostlivosti 
(rekonštrukcia), voliteľná základňa pre 

Agentúru 
 1,5 – 3 mil. EUR Partnerstvo / Agentúra

Agentúra domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS) – terénna ošetrovateľská 

starostlivosť – auto, vybavenie 
 100 000 EUR Partnerstvo / Agentúra

Infraštruktúra 
sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov – obec Štrkovec  985 000 EUR Obec Štrkovec 

Denný stacionár – obec Kráľ 350 000 EUR Obec Kráľ 

Prepravná služba – bezbariérové auto obec 
Lenka

35 000 EUR Obec Lenka 

Transformácia domova dôchodcov a DSS 
v Tornali vrátane zlepšenia bezbariérovosti 

(možno zvažovať aj sídlo Agentúry) 

335 000 EUR + 30 000 EUR 
pre Možnosť B

BBSK

Centrum sociálnych služieb (domáca 
opatrovateľská služba, monitorovacia služba, 

sociálne poradenstvo, denné centrum 
seniorov) v Tornali, fakultatívna základňa 

Agentúry 

 1,5–3 mil. EUR Mesto Tornaľa 

Ľudské zdroje

Dočasné financovanie pilotného 
poskytovania chýbajúcich alebo kapacitne 
nepostačujúcich služieb, najmä terénnych 

služieb – domácej opatrovateľskej 
služby, monitorovacej služby, sociálneho 

poradenstva 

 150 000 EUR/rok /12 
zamestnancov na plný 

úväzok
Partnerstvo / Agentúra

* Poznámka: Ekvivalent plného pracovného úväzku vyjadruje celkový počet zamestnancov na plný úväzok na základe odpracovaných 
hodín, a nie na základe presného počtu zamestnancov.

Zdroj: Autori.



74 Model integrovanej starostlivosti o starších vo funkčnom zoskupení obcí Južného Gemera

Podrobný popis návrhu: 

Infraštruktúra zdravotnej starostlivosti 

Návrh projektu: Budovanie Centra integrovanej starostlivosti (CIS) v meste Tornaľa 
• Ciele: zabezpečenie budovy/rekonštrukcie/objektu, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako integ-

rované centrum zdravotných a sociálnych služieb a voliteľná základňa pre Agentúru, 
• odhadovaný objem investícií: 1,5 – 3 mil. EUR,
• mesto Tornaľa by bolo oprávnené na štandardnú výzvu na CIS.

Návrh projektu: Agentúra domácej ošetrovateľskej služby 
• Cieľ: Investície potrebné na zabezpečenie vozidiel a iného základného vybavenia
• Objem investícií: 100 000 EUR 

Infraštruktúra sociálnych služieb 

Model integrovanej starostlivosti by mal ťažiť z toho, že EK odporúča uprednostniť investície 
do komunitných služieb a odklon od inštitucionálnej starostlivosti. Prilákanie finančných pro-
striedkov EÚ by bolo rozhodujúce pre menšie obce, pre ktoré sú investície do infraštruktúry soci-
álnej starostlivosti nad ich možnosti. Ciele a konkrétne technické aspekty týchto projektov by mali 
odrážať závery a odporúčania štruktúrovaného procesu komunitného plánovania vo FZ Južného 
Gemera, ku ktorým dospeli odborníci BBSK. Počas prebiehajúcich konzultácií s miestnymi zain-
teresovanými stranami už bolo identifikovaných niekoľko potenciálnych investícií. Všetky sú ini-
ciované starostami a potvrdené expertmi Svetovej banky a BBSK ako investície, ktoré reagujú 
na miestne potreby. Ďalšie investičné projekty budú upravené ako výsledok komunitného plánovania. 

Návrh projektu: Výstavba Zariadenie pre seniorov v obci Štrkovec 
• Cieľ: rekonštrukcia budovy, zabezpečenie vybavenia zariadenia – kapacita 12 klientov
• Objem investícií: 1 – 1,5 milióna EUR

Návrh projektu: Denný stacionár pre seniorov a prepravná služba v obci Kráľ 
• Cieľ: rekonštrukcia priestorov – kapacita 15, zabezpečenie materiálneho vybavenia, nákup 

bezbariérového vozidla
• Objem investícií: 300 000 – 400 000 EUR

Návrh projektu: Prepravné služby v obci Lenka 
• Ciele: nákup vozidla vybaveného tak, aby bolo prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím
• Objem investícií: 35 000 EUR

Návrh projektu: Transformácia poskytovateľa BBSK v Tornali, BBSK
• Cieľ: zabezpečenie budov, renovácia, možná základňa pre Agentúru 
• Dva scenáre transformácie: 
• Jedna z poskytovaných sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, bude delimitovaná na mesto 

Tornaľa. 
• Zariadenie pre seniorov bude preregistrované na špecializované zariadenie.
• Objem investícií: 335 000 EUR + 30 000 EUR (Možnosť B)

Návrh projektu: Centrum integrovaných služieb, mesto Tornaľa 

Tento návrh vychádza z cieľov aktuálne začatého projektu BBSK v oblasti sociálnej starostlivosti, 
ktorý podporuje EÚ. Je potrebné ho vnímať ako alternatívu k vyššie prezentovanej myšlienke CIS, 
keďže v danej oblasti nie sú potrebné dve zariadenia s podobnou funkčnosťou. Ak sa však rozhodne 
v prospech centra sociálnej starostlivosti, je veľmi dôležité zabezpečiť jeho integráciu do modelu, 
a preto navrhujeme, aby v ňom sídlila Agentúra. 
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• Účel: obnova priestorov, materiálneho vybavenia, IKT a vozidiel 
• Návrh vychádza z nového projektu BBSK podporeného EK „Komunitné centrá sociálnych slu-

žieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pre poskytovanie dlhodobej starostlivosti v SR". 
Cieľom projektu je vytvorenie komunitných centier sociálnych služieb pre seniorov. Centrá 
budú slúžiť ako platforma pre integráciu sociálnych a zdravotných služieb (Agentúra) a posky-
tovanie samotných služieb (t. j. kombinácia s monitorovacími náramkami sociálnych služieb, 
sociálnym poradenstvom a základňou pre domácu opatrovateľskú službu).

• Voliteľná alebo dočasná základňa pre Agentúru, kým sa nezrealizuje investícia do CIS, 
ak sa vôbec zrealizuje.

• Objem investícií: 1,5 – 3 milióny EUR (Poznámka: voliteľný dlhodobý prenájom budovy). 
• V ideálnom prípade bude toto „centrum integrovaných služieb" súčasťou CIS, pričom bude vyu-

žívať priestory CIS, ako aj poskytovať integračné a sociálne služby a bude začlenené do Agentúry.

ČASŤ 4.4 
ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA 

Problémy a riešenia na úrovni FZ Južného Gemera: 

Nedostatok poskytovateľov služieb dostupných pre obyvateľov FZ Južného Gemera

Navrhovaným riešením je podpora zriadenia zdravotných a sociálnych služieb, ktoré v meste 
Tornaľa a ďalších vybraných lokalitách chýbajú. Najskôr by sa mali zhromaždiť informácie o tom, 
čo bráni poskytovateľom ponúkať svoje služby vo FZ Južného Gemera, potom by sa mali vypraco-
vať metódy motivácie poskytovateľov. Návrh integrovanej starostlivosti, o ktorom sa hovorí ďalej, 
je jedným z kľúčových aspektov motivácie poskytovateľov k poskytovaniu služieb v tomto regióne. 
Ďalej by sa mal zvážiť rozvoj telemedicínskych služieb aj v prípade služieb, ktoré nie sú dostupné 
na miestnej úrovni. Môže to byť komplikované v dôsledku chýbajúceho vnútroštátneho právneho 
rámca pre takéto služby. Existuje tu možnosť vyskúšať pilotné modely poskytovania špecializo-
vaných zdravotníckych služieb.

Nedostatok zdravotníckych a sociálnych pracovníkov vo FZ Južného Gemera 

Navrhované riešenie spočíva v systematickom riešení atraktívnosti FZ Južného Gemera pre odbor-
ných zamestnancov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, a to zlepšením pracovných a život-
ných podmienok a poskytnutím konkrétnej pomoci alebo služieb odborníkom, ak to potrebujú.

Nedostatok odborníkov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb je celosvetovou výzvou, nezá-
visle od hospodárskej úrovne jednotlivých krajín. Hlavným riešením, ktoré sa uplatňuje v iných 
krajinách, je prilákať odborníkov z menej rozvinutých krajín poskytnutím vyšších platov ako v ich 
vlasti, ako aj ich podpora pri zvyšovaní jazykových znalostí, legalizácii ich práce, zabezpečení uby-
tovania atď. Podobné riešenia už boli v Slovenskej republike (napr. v BBSK) aplikované. Spôsoby 
a prostriedky veľmi závisia od miestnej situácie. Okrem tohto typu riešenia by sa mala ponúkať 
aj systémová osveta, resp. motivácia miestnych obyvateľov, hoci možnosti sú obmedzené vzhľadom 
na faktory, ktoré nie sú v kompetenciách predstaviteľov FZ Južného Gemera (t. j. úroveň financo-
vania služieb, úroveň ekonomického rozvoja regiónu, pohyb obyvateľstva a iné).

Nedostatok údajov o zdravotných službách vo FZ Južného Gemera

Navrhovaným riešením je vytvorenie dátového programu Agentúry vrátane spolupráce s FZP, ini-
ciovanie zmien v legislatíve umožňujúcich jednoduchšie zdieľanie údajov klientov (spolu s BBSK) 
a zber vlastných údajov o FZ Južného Gemera.



76 Model integrovanej starostlivosti o starších vo funkčnom zoskupení obcí Južného Gemera

Odporúčania k národnej reforme

Hoci implementácia modelu nezávisí od národných reforiem a legislatívnych zmien, integrovaná 
starostlivosť v Slovenskej republike by bola celkovo výrazne jednoduchšia a mala by väčšiu šancu 
na úspech v prostredí, ktoré by systematicky podporovalo integrovanú starostlivosť a regionálny 
rozvoj služieb. Z tohto dôvodu by mali vnútroštátne orgány zvážiť nasledujúce legislatívne zmeny..

• Na zjednodušenie a začlenenie integrácie starostlivosti na vnútroštátnej úrovni budú potrebné 
tieto zmeny41:

 – uznanie potreby integračných aktivít/služieb v národnej legislatíve a ich zakotvenie vo finan-
covaní zdravotných a sociálnych služieb;

 – zavedenie samostatného financovania integrovanej starostlivosti a riadenia zdravia oby-
vateľstva na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a komunitnej úrovni;

 – zavedenie flexibilnejšej legislatívy o výmene údajov o pacientoch medzi poskytovateľmi 
služieb;

 – posilnenie úlohy obcí v legislatíve týkajúcej sa plánovania, rozvoja a integrácie zdravot-
ných a sociálnych služieb.

• Vzhľadom na kompetencie obcí v oblasti sociálnych služieb (Zákon 448/2008 o sociálnych 
službách a Zákon 369/1990 o obecnom zriadení) je potrebné riešiť:

 – postavenie malých obcí,
 – primerané financovanie originálnych kompetencií,
 – podporu spolupráce a rozdelenie zodpovednosti medzi obcami,
 – podporu komunitného plánovania sociálnych služieb ako nástroja na zabezpečenie sociál-

nej politiky založenej na dôkazoch, spolupráca so zainteresovanými stranami a zber údajov.

• Zavedenie jednotného systému posudzovania odkázanosti na zdravotnú a sociálnu starost-
livosť (sociálne služby a systém kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia) – potrebný 
je nový zákon alebo rozsiahle novely zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kom-
penzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

• Zavedenie právneho rámca dlhodobej starostlivosti (integrácia zdravotnej a sociálnej starost-
livosti) – potrebný je nový právny rámec.

• Reforma financovania sociálnych služieb – potrebná je riešiť v rámci zákona č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách v cieľom:

 – zabezpečenia rozvoja terénnych a komunitných služieb, 
 – zvýšenia sociálneho statusu zamestnancov sociálnych služieb,
 – odľahčenie neformálnych opatrovateľov a rodín.

• Zabezpečenie rovnosti vo financovaní verejných a neverejných poskytovateľov služieb – potrebné 
riešiť v rámci zákona č.448/2008 Z.z..

• Digitalizácia verejnej správy – v rámci zákona 448/2008, zákonov 153/2013 a 95/2019 s cieľom:

• digitalizácie informačného systému sociálnych služieb,

• prepojenie sociálneho a zdravotného systému.

• Zabezpečenie primeranej kvality a kontroly dodržiavania ľudských práv a prístupu zamera-
ného na človeka. 
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• Zavedenie legislatívnych zmien v zdravotnej, ako aj sociálnej legislatíve: 
 – zabezpečenie právneho rámca a systémového financovania integračných služieb a regio-

nálneho rozvoja služieb, ako aj 
 – posilnenie úlohy obcí v novovymedzených optimálne veľkých regiónoch pri rozvoji slu-

žieb a integrovanej starostlivosti.

• Nové vymedzenie koncepcie minimálnej siete v právnych predpisoch v oblasti zdravotníctva 
s cieľom zabezpečiť lepšie normy pre priestorové rozloženie služieb.

• Zavedenie zmien v legislatíve s cieľom dosiahnuť jednoduchšie zdieľanie údajov o klientoch 
(zdravotných a sociálnych) fondami zdravotného poistenia a poskytovateľmi služieb.

Poznámky k opakovateľnosti modelu

Model navrhnutý v tejto správe sa opiera o prístup zdola nahor a vo svojej základnej podobe 
ho možno implementovať bez väčších legislatívnych zmien, a preto je replikovateľný v iných regió-
noch. Jeho implementácia by sa mala začať správnym výberom mikroregiónu (funkčného zoskupe-
nia obcí) na základe geografických, administratívnych, historických kritérií, kritérií dostupnosti, 
využívania služieb a ďalších kritérií). Počet obyvateľov by sa mal vo väčšine prípadov pohybovať 
v rozmedzí 20 000 – 40 000 obyvateľov a zvyčajne by mal tvoriť zoskupenie prirodzeného (urba-
nizovaného) centra (mesta) a skupiny menších vidieckych okrajových obcí v rozumných medziach 
rozlohy územia (dojazdové časy obyvateľov a poskytovateľov služieb domácej starostlivosti). Výber 
mikroregiónu by sa mal uskutočniť participatívne, mal by byť riadne vysvetlený a prediskutovaný 
a medzi potenciálnymi partnerskými obcami je potrebné dospieť k dohode o výbere modelu riadenia.

Je vhodné uvažovať o replikácii modelu vo väčších geografických oblastiach. Replikácia navrhova-
ného modelu vo väčšej geografickej oblasti by mohla priniesť ďalšie výhody – keďže okrem funkcií 
miestnych agentúr možno efektívnejšie poskytovať ďalšie služby v rozsahu niekoľkých funkčných 
zoskupení. Závisí to však od dobrého vymedzenia mikroregiónov, ako aj od optimálneho prirade-
nia funkcií, ktoré sa majú vykonávať na regionálnej a mikroregionálnej úrovni. To isté platí aj pre 
replikovateľnosť na národnej úrovni vrátane potreby legislatívnych a finančných reforiem (ako 
uvádzame vyššie v odporúčaniach pre národné reformy). 

V budúcnosti by bolo potrebné zvážiť možnosti rozsiahlej verzie modelu. Možno diskutovať o rôz-
nych spôsoboch rozsiahleho rozšírenia modelu vrátane využitia rámca, ktorý poskytuje existujúce 
združenie obcí. Ďalšia analýza tejto otázky však nepatrí do rozsahu tejto správy. 

 





KAPITOLA 5 
 
ZÁVERY
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Model integrovanej starostlivosti o seniorov v zoskupení obcí Južného Gemera bol navrhnutý 
s cieľom vytvoriť model – a neskôr podporiť zavedenie a fungovanie – integrovaného systému 
starostlivosti o seniorov vo vybraných obciach. Model rieši potreby miestnych seniorov, kvalit-
nejšie služby a väčšiu dostupnosť, čo zároveň zabezpečuje udržateľnosť a je v súlade s princípmi 
deinštitucionalizácie.

Model bol inšpirovaný skúsenosťami z iných krajín, ale vychádza z reality slovenského zdravot-
ného a sociálneho systému, kapacít FZ Južného Gemera a miestnych podmienok. Na dosiahnutie 
integrovanej starostlivosti o seniorov model zdôrazňuje potrebu systematického riešenia otázok 
poskytovania zdravotných a sociálnych služieb nad rámec integrácie starostlivosti.

Tento model sa opiera o spoločné úsilie obcí vyjadrené vo formálnom partnerstve, integráciu sta-
rostlivosti a prístup zameraný na ľudí. Model pozostáva zo štyroch základných zložiek modelu: 
Model služieb, model riadenia, model procesu a finančný model. 

Zavedenie navrhovaného modelu umožní prekonať systémové oddelenie zdravotných a sociálnych 
systémov, ako aj značne roztrieštené platobné mechanizmy, a to poskytovaním nových druhov 
činností, ktoré dopĺňajú poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb. Na úrovni FZ Južného 
Gemera sa zavedú nové integračné služby, ktoré v súčasnom systéme absentujú, a budú slúžiť ako 
kľúčový nástroj na dosiahnutie integrácie starostlivosti. 

Model zavádza nový typ subjektu, Agentúru integrovanej starostlivosti, ktorá má zabezpečiť pro-
fesionálnu implementáciu a výkon všetkých navrhovaných funkcií a ďalší rozvoj modelu služieb. 

Výsledky pilotnej implementácie modelu môžu výrazne pomôcť tvorcom politík na národnej úrovni 
pri: (i) uznaní potreby integračných aktivít/služieb v národnej legislatíve a vo financovaní zdravot-
ných a sociálnych služieb, (ii) zavedení samostatného financovania regionálnej integrácie a pláno-
vania zdravia obyvateľstva na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a komunálnej úrovni, (iii) 
zavedení flexibilnejšej legislatívy o výmene údajov o pacientoch medzi poskytovateľmi služieb 
a (iv) posilnení úlohy obcí v legislatíve.

Určité aspekty modelu musia dotiahnuť zriaďujúce obce: konkrétny rozsah činností Agentúry, ako 
aj zodpovedajúci personál a financovanie, priority Agentúry, časový harmonogram rozširovania 
a pod. Model predstavuje rámec, v ktorom sa môže realizovať integrácia starostlivosti na miest-
nej úrovni. 

Tento model je možné replikovať aj mimo vybraného regiónu a takáto replikácia je nielen možná, 
ale aj žiadúca, aj keď najlepší mechanizmus pre rozsiahlu replikáciu v Slovenskej republike zostáva 
mimo rámca tejto správy a bude predmetom ďalšej analýzy. 
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PRÍLOHA 1 
MODEL SLUŽIEB –  
ÚDAJE A NÁSTROJE

TABUĽKA 10. Dostupnosť služieb pre obyvateľov FZ Južného Gemera

 Názov ambulantnej zdravotnej 
služby

Mesto, kde sa nachádza 
najbližšie zariadenie 

služieb

Počet poskytovateľov v 
tornali

Počet poskytovateľov v 
rámci okresov Rimavská 

Sobota a Revúca

Ortodoncia Tornaľa 1 3

Chirurgia Tornaľa 1 9

Dermatovenerológia Rimavská Sobota 6

Diabetológia, poruchy metabolizmu 
a výživy

Tornaľa 1 7

Endokrinológia Rimavská Sobota 2

Fyziatria, balneológia a rehabilitácia 
(lekár)

Tornaľa 1 6

Fyziatria, balneológia a rehabilitácia 
(fyzioterapeut)

Tornaľa 1 7

Gastroenterológia Rimavská Sobota 3

Geriatria Tornaľa 1 5

Gynekológia a pôrodníctvo Tornaľa 1 28

Kardiológia Rimavská Sobota 7

Klinická logopédia Tornaľa 1 4

Klinická onkológia Rimavská Sobota 2

Klinická psychológia Rimavská Sobota 6

Lekáreň Tornaľa 4 38

Nefrológia Rimavská Sobota 2

Neurológia Tornaľa 1 5

Očný optik Tornaľa 1 5

Oftalmológia Tornaľa 1 8

Ortopédia Rimavská Sobota 4

Komunitná ošetrovateľská 
starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť v 
zariadeniach sociálnych služieb

Tornaľa 1 1

Otorinolaryngológia Tornaľa 1 6

Pediatrická oftalmológia Tornaľa 1 3

Psychiatria 0052 Tornaľa 1 9

Psychiatria 0056 Tornaľa 1 3

Rádiológia Tornaľa 1 10

Reumatológia Rimavská Sobota 1

Stomatológia Tornaľa 3 29

Urológia Rimavská Sobota 1 4

Interná medicína Tornaľa 2 21

Všeobecný lekár Tornaľa 6 57

Zubná technika Tornaľa 1 11

Stomatológia Tornaľa 1 20

Zubná pohotovosť Tornaľa 5 49

Služby zdravotníckej osvety Rimavská Sobota

Zdroj: Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK, 2020.
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PRÍLOHA 2 
MODEL RIADENIA – 
MOŽNOSTI VYTVORENIA 
PRÁVNYCH SUBJEKTOV PRE 
PARTNERSTVO /A AGENTÚRU

Základom partnerstva obcí v oblasti integrovanej starostlivosti je podpísaná dohoda o spolupráci 
a spoločný záväzok k rovnakému cieľu. Ak sa na miestnej úrovni vytvorí rámec pre integráciu slu-
žieb, ich poskytovanie a koordináciu, mal by sa vytvoriť osobitný subjekt na plnenie tejto úlohy – 
Agentúra integrovanej starostlivosti o seniorov. 

Hlavné charakteristiky tohto subjektu sú: 
• integrovaná starostlivosť ako jej hlavný cieľ,
• možnosť všetkých troch úrovní riadenia v rámci jedného subjektu: partnerstva, správnej rady 

a profesionálnej štruktúry riadenia poskytovania služieb Agentúry,
• flexibilné rozhodovanie,
• možnosť zamestnať zamestnancov s odbornými znalosťami a skúsenosťami (sociálna sta-

rostlivosť, zdravotná starostlivosť, projektový manažment a iné),
• prístup k rôznym zdrojom financovania (oprávnenosť právnej formy),
• flexibilita pri vytváraní partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami,
• neutralita a rovnosť všetkých obcí,
• jednoduchý proces rozširovania spádovej oblasti,
• možnosť poskytovania služieb.

Pre typ právneho subjektu Agentúry existuje niekoľko možností, ktoré sa zvažujú:
• úrad samosprávneho kraja; 
• obec (s mandátom od ostatných obcí v rámci FZ Južného Gemera);
• spoločný úrad niekoľkých obcí; 
• združenie obcí;
• miestna akčná skupina;
• nezisková organizácia (NO) založená obcami.

Úrad samosprávneho kraja 

Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov
V kontexte rozdelenia samosprávy stojí samosprávny celok nad obcami a mestami. Je to samo-
statná územná samospráva, ako aj administratívna jednotka. Napriek svojej vyššej samosprávnej 
forme nie je nadradená obciam alebo mestám. Má svoje zákonné kompetencie v samospráve, ako 
aj v miestnej štátnej správe, pričom štát zabezpečuje materiálne a finančné krytie plnenia záko-
nom prenesených úloh miestnej štátnej správy.

Prílohy
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Výhody Nevýhody

Snaha súčasného vedenia zaviesť 
integračné služby 

„Príliš veľká vzdialenosť" od občanov – BBSK má 647 874 
(2019) obyvateľov a rozlohu 9 454 km²

Ľudské zdroje a odborné know-how Nízka ochota obcí spolupracovať 

Sociálne služby pre seniorov sú predovšetkým v 
kompetencii obcí 

Rozpočet – schválený samosprávnym krajom – by mal 
nízke pochopenie pre použitie regionálneho rozpočtu 
na doplnenie kompetencií obcí a iba v rámci FZ Južného 
Gemera. 

Konflikt záujmov – BBSK je zriaďovateľom najväčšej 
inštitúcie vo FZ Južného Gemera 

Obec (s mandátom od ostatných obcí v rámci FZ Južného Gemera)

Obec je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príj-
mami. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotá-
cií. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov. Na obec môže byť zákonom prenesený výkon vymedzených úloh miest-
nej štátnej správy. Náklady na takýto prenesený výkon štátnej správy uhrádza štát. 

Výhody Nevýhody

Jednoduchá štruktúra riadenia a správy Na základe osobného vzťahu medzi starostami a ich 
ochoty spolupracovať 

Nejasné finančné povinnosti 

Možnosť uprednostnenia jednej obce pred druhou vo FZ 
Južného Gemera

Spoločný úrad niekoľkých obcí 

Zákon č.369/1990 o obecnom zriadení
Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy podpísanej na účely plnenia konkrétnej úlohy alebo 
činnosti alebo na základe zmluvy o zriadení združenia obcí. Spolupráca obcí sa riadi zásadami 
zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú vo vzájom-
nej spolupráci rovnaké postavenie.

Výhody Nevýhody

Rovnaká pozícia pre všetky obce Spoločný úrad už existuje, zapojené sú už aj iné obce 

Skúsenosti so spoločným úradom pre 
výkon iných kompetencií 

Nejasné finančné povinnosti jednotlivých obcí 

Odborníci BBSK iniciovali dotazník pre existujúce spoločné úrady  (register spoločných úradov 
vedie Ministerstvo vnútra (https://www.minv.sk/?prehlad_SOU). Podľa výsledkov tohto dotaz-
níka sa väčšina respondentov domnieva, že efektívnosť spoločného úradu závisí od počtu agend 
úradu alebo od počtu obcí. Štyridsaťosem percent respondentov odpovedalo, že optimálny počet 
obyvateľov, pre ktorých bude spoločný úrad poskytovať služby, závisí od toho, koľko obcí sa vzá-
jomne dohodne.

Za najpotrebnejšie sociálne služby, ktoré by mali obce poskytovať prostredníctvom spoločného 
úradu, považujú respondenti domácu opatrovateľskú službu a základné poradenstvo. Sociálne 
služby, ktoré by obcenemali byť povinné poskytovať, sú: domáca opatrovateľskáá služba poskytovaná 
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cez víkendy a v noci, prepravná služba, odľahčovacia služba, denné centrum a útulok. Za sociálne 
služby, ktoré by spoločný úrad nemusel poskytovať, respondenti považujú požičiavanie kompen-
začných pomôcok a tiesňovú linku.

Viac ako polovica (56 %) respondentov sa domnieva, že obce/spoločné úrady sú schopné samo-
statne vykonávať posudzovanie odkázanosti v rámci sociálnych služieb, ale s primeraným roz-
počtom na odborníkov. Štyridsať percent si myslí, že toho nie sú schopné. 

Nový typ spoločného úradu pre integrované sociálne a zdravotné služby by privítalo 28 respon-
dentov. Tridsaťdva percent respondentov si myslí, že súčasné úlohy sú dostatočné.

Združenie obcí

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení
Združenie obcí je právnická osoba založená obcami na základe dohody. Predmetom činnosti zdru-
ženia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (najmä zber, odvoz 
a spracovanie komunálneho odpadu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, 
školstvo, kultúra a miestny cestovný ruch. Svojou činnosťou pomáha združenie obcí vytvárať pod-
mienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

Vo FZ Južného Gemera existujú dve združenia obcí 

• Združenie obcí – Včelince a Rumince – aktivity sú zamerané na podporu integrácie ľudí 
v núdzi, terénnu sociálnu prácu a pod.   
https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzzob.aspx?id=152336&full 

• Združenie obcí Mikroregiónu Slaná (Hubovo, Chanava, Kráľ, Rumince, Štrkovec, Riečka, 
Tornaľa, Abovce, Gemer, Lenka, Neporadza a Včelince) – aktivity pokrývajú širokú škálu 
oblastí, ktoré zahŕňajú sociálnu a zdravotnú starostlivosť  
https://www.mrprislanej.eu/; https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzzob.
aspx?id=152222&full 

Výhody Nevýhody

Rovnaké postavenie pre všetky 
zúčastnené obce na základe dohody 

V rámci systému už existujú dve rôzne združenia; nie je 
potrebné mať všetky 

Skúsenosti s touto formou spolupráce Združenie si už stanovilo iný cieľ. Aj v prípade 

Mikroregiónu Slaná je to veľmi podobné.
Recognized as a public (municipal) entity—cannot be 
recipient of grants for NGOs

Verejný (obecný) subjekt – nemôže byť príjemcom grantov pre MVO.

Miestna akčná skupina 

Založenie miestneho partnerstva, známeho ako „miestna akčná skupina" (MAS), je originálnym 
a dôležitým prvkom programu LEADER42 a komunitného prístupu k miestnemu rozvoju.43 Úlohou 
miestnej akčnej skupiny (MAS) je určiť a realizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o pri-
delení finančných zdrojov a spravovať ich. 

Miestna akčná skupina by mala združovať verejných a súkromných partnerov. Mala by byť vyvá-
žená a reprezentatívna z pohľadu existujúcich miestnych záujmových skupín a mala by byť zlo-
žená z rôznych sociálno-ekonomických sektorov danej oblasti. 
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MAS zvyčajne:

• zhromažďuje a kombinuje dostupné ľudské a finančné zdroje z verejného sektora, súkrom-
ného sektora a občianskeho a dobrovoľníckeho sektora,

• združuje miestne subjekty do spoločných projektov a multisektorových akcií s cieľom dosiah-
nuť synergie, spoločné vlastníctvo a kritické množstvo potrebné na zlepšenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti oblasti,

• posilňuje dialóg a spoluprácu medzi rôznymi vidieckymi aktérmi, ktorí majú často málo skú-
seností so spoločnou prácou, a to znížením potenciálnych konfliktov a uľahčením dohodnu-
tých riešení prostredníctvom konzultácií a diskusií,

• prostredníctvom interakcie medzi rôznymi partnermi uľahčuje procesy prispôsobovania 
a zmien v poľnohospodárskom sektore (napríklad kvalitné výrobky a potravinové reťazce), 
integráciu environmentálnych záujmov, diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva a kvalitu života. 
https://vspjuznygemer.sk/

Výhody Nevýhody

Rovnaké postavenie pre všetky 
zúčastnené obce na základe dohody 

Už existuje, nie je potrebné zahrnúť ich všetky; členmi sú aj 
ziskové spoločnosti a mimovládne organizácie z iného ako 
sociálneho alebo zdravotníckeho sektora 

Skúsenosť s touto formou spolupráce Už vytvorené so širším rozsahom záujmu a činností 

Miestne akčné skupiny sú financované z osobitných 
fondov EÚ

Nezisková organizácia (NO) založená obcami

Zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
Podľa zákona je nezisková organizácia právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné 
služby za vopred stanovených podmienok pre všetkých užívateľov. Jej zisk nesmie byť použitý 
v prospech zakladateľov, členov orgánov alebo jej zamestnancov. Zisk musí byť v plnej výške pou-
žitý na poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Činnosťou neziskovej organizácie musí byť 
poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade so zákonom (napríklad poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti, poskytovanie sociálnych služieb a humanitárnej starostlivosti a podobne).

Výhody Nevýhody

Rovnaké postavenie pre všetky 
zúčastnené obce na základe partnerstva 
a ako zakladatelia 

Rôzne možnosti financovania (v 
niektorých prípadoch jednoduchšie ako 
v prípade obcí)

Pružnejšia forma hospodárenia ako 
obec/na základe ročného rozpočtu 
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PRÍLOHA 3 
SMERNICE PROCESU 
INTEGRÁCIE

Koncepčné príklady

TABUĽKA 11. Smernice procesu integrácie (SPI) pre poskytovateľov služieb 

Štruktúra integračného 
procesu Príklady

 Kto? 
(pre ktorého poskytovateľa 

služieb je postup určený)

• Lekár

• Sestra 

• Opatrovateľ

• Starosta

• Sociálny pracovník

• Iní 

KEDY? / KDE? / oKolNoStI
(kedy, kde, alebo za akých 

okolností sa prípad vyskytuje)

• Návšteva lekára

• Preventívna prehliadka

• Návšteva lekára doma

• Návšteva sestry doma 

SPÚŠŤAČ
(identifikácia prípadu s 

parametrami)

• Vznik súboru špecifických 
parametrov alebo ich 
kombinácie

• Poranenie

• Dekompenzácia

AKCIA (čo treba vykonať) 

• Zistiť…

• Kontaktovať…

• Informovať…

• Konať…

• Zaznamenať…

Zdroj: Autori, 2020.
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Smernica integračného procesu 1

Kto?
Poskytovateľ služby: sociálna služba (pobytová forma) – manažér

KEDY? / KDE? / oKolNoStI
Vždy, keď dôjde k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu

SPÚŠŤAČ
Akútne zhoršenie zdravotného stavu seniora – strata vedomia

AKCIA
• Zabezpečenie životne dôležitých funkcií seniora
• Kontaktovanie záchrannej služby 
• Určenie personálu, ktorý zostane so seniorom
• Zabezpečenie sprevádzajúcej osoby, ktorá pozná seniora (v prípade zhoršenia komunikácie 

seniora)
• Kontaktovanie príbuzných pacienta a informovanie o situácii pacienta 
• Kontaktovanie všeobecného lekára
• Pripravenie dokumentácie potrebnej na prijatie do zdravotníckeho zariadenia vrátane:
• Informácie v ošetrovateľskej a zdravotnej dokumentácii

 – Informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti/operačnom a ošetrovateľskom pláne
 – Zoznamu predpísaných liekov 
 – Diétnych obmedzení
 – Dôležitých informácií z "individuálneho plánu" seniora a z plánu vopred vyjadrených 

želaní seniora
• Príprava osobných vecí seniora potrebných počas hospitalizácie
• Monitorovanie zdravotného stavu seniora až do príchodu záchrannej služby

Smernica integračného procesu 2

Kto?
Samospráva: starosta, zamestnanci obce, poštár, informovaní susedia a farár

KEDY? / KDE? / oKolNoStI
Aby sa zabránilo zhoršeniu zdravotného stavu, je potrebné pravidelne kontaktovať rizikové skupiny. 
Rizikovými skupinami sú: ovdovelí seniori (jeden až dva roky), seniori, ktorí sa starajú o seniorov, 
osamelo žijúci seniori bez možnosti socializácie, seniori, ktorí nedávno prestali pracovať (odišli 
do dôchodku, boli prepustení), prestali šoférovať alebo vykonávať obľúbenú činnosť zo zdravotných 
dôvodov, seniori s nízkymi príjmami, seniori s nedávno zhoršeným zdravotným stavom a seniori, 
ktorí majú viac ako 80 rokov.

SPÚŠŤAČ
• Seniori, ktorí:

 – patria do rizikovej skupiny,
 – sú dezorientovaní v čase,
 – nespoznávajú kontaktnú osobu. 
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AKCIA
• Nadviazať kontakt so seniorom, ktorý je ohrozený, s cieľom identifikovať jeho záujmy, schop-

nosti, potreby a vzbudiť pocit dôvery/vzťahu
• Kontaktovať Agentúru a uviesť základné informácie a akékoľvek podozrenie na riziko:

 – Osobné údaje (meno, adresa, vek)
 – Rodinná situácia (s kým žije v domácnosti, či deti žijú v obci atď.)
 – Sociálna situácia
 – Informácie, ktoré viedli k podozreniu, že senior je ohrozený 

• Zopakovať návštevu seniora do siedmich dní
• Ponúknuť seniorovi sprostredkovanie návštevy pracovníka Agentúry v jeho domácom pro-

stredí a ponúknuť služby a podporu prostredníctvom Agentúry 
• Ponúknuť ďalšiu podporu, ktorá je k dispozícii v regióne alebo obci

Smernica integračného procesu 3

Kto?
Poskytovateľ služieb: všeobecný lekár pre dospelých, špecialista

KEDY? / KDE? / oKolNoStI
Keď pacient navštívi lekára v ambulancii
Keď lekár navštívi pacienta doma 

3. SPÚŠŤAČ
• Senior
• Pacient po akútnej hospitalizácii má problémy:

 – vaskulárne,
 – srdcové,
 – zlomenina chrbtice alebo dolných končatín. 

• Pacient s akútnou zmenou mentálnych alebo motorických schopností/dekompenzáciou 

AKCIA
Po poskytnutí zdravotnej starostlivosti 
Zistiť

• Informácie o pacientovej situácii
 –  Osobná situácia
 – Rodinná situácia
 – Sociálna situácia (indikácia)
 – Duševná spôsobilosť
 – Iné okolnosti

• Kontaktné informácie
 –  Pacient
 – Najbližší príbuzní pacienta
 –  Iní blízki ľudia pacienta (susedia, priatelia)
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Kontaktovať…
Osobu z radov najbližších príbuzných alebo blízkych príbuzných pacienta, ktorá poskytne pacientovi 
základnú pomoc v mieste bydliska a v prípade potreby bude k dispozícii na opakované kontaktovanie

Informovať…
•  Agentúru formou štruktúrovanej správy, ktorá obsahuje:
• Opis problému 
• Naliehavosť/závažnosť stavu
• Správa o nadbytočnosti (ak je aktuálna)
• Vzťah s poskytovateľom služieb

 – Sociálne služby 

Zaznamenať….
do informačného systému integrovaných služieb 

Návrh ďalších krokov
• Potrebné služby 

 – Opatrovanie, ošetrovanie
 – Dlhodobá starostlivosť (DS)
 – Následná rehabilitácia

• Potrebné zdravotné pomôcky 
 – Invalidný vozík
 – Prostriedky osobnej hygieny
 – Antidekubitný matrac

Požiadať…
Požiadať Agentúru o začatie posúdenia odkázanosti a potreby sociálnych služieb a/alebo kompen-
zácie ťažkého zdravotného postihnutia.
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PRÍLOHA 4 
SKRÁTENÁ METODIKA 
MASTER PLÁNOVANIA 
SLUŽIEB 

ÚVOD

Model služieb pre cieľový región je vyjadrený v master pláne služieb, ku ktorému je pripojený súbor 
dokumentov a tabuliek údajov v balíku master plánovania, ktorý poskytuje základné metodické 
pokyny a nástroje na analýzu a modelovanie dostupnosti a dostatočnosti služieb.

Master plánovanie je proces tvorby master plánu služieb. Master plánovanie sa zameriava na ana-
lýzu údajov o dostupnosti služieb vrátane takých parametrov, ako sú: počet a umiestnenie posky-
tovateľov, ich kapacita, ľudské zdroje, infraštruktúra, výstupy služieb, bežné trendy v poskytovaní 
služieb, zistené problémy a pod.

Proces master plánovania možno všeobecne definovať nasledujúcou postupnosťou krokov:

• Vymedzenie územia a demografie.

• Zber údajov o súčasnom stave služieb.

• Spracovanie vstupných údajov zo zdrojov údajov do databázy služieb (DbS).

• Vytváranie výstupov zo spracovaných údajov.

• Návrh možností/scenárov modelu (ambulantná starostlivosť).

Vymedzenie územia a demografie 

Pre potreby plánovania a modelovania sa uvažuje o štyroch územných úrovniach:

• U1 FZ Južného Gemera (13 obcí),

• U2 Vybrané okresy relevantné pre územie FZ (RARS):
 – RS – Rimavská Sobota,
 – RA – Revúca,

• U3 BBSK (Banskobystrický kraj),

• U4 SR (Slovenská republika).

Základné demografické údaje, ktoré sa majú zohľadniť, sú zhromaždené v demografickej tabuľke 
D1.xlsx, ktorá obsahuje údaje o obyvateľstve územnej úrovne U1 a U2 s rozlíšením podľa obcí, veku 
(65+) a pohlavia.
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Zber údajov o súčasnom stave služieb 

Spracovanie údajov o aktuálnej situácii vychádza z týchto zdrojov údajov:

Zdroje údajov o zdravotných a sociálnych službách: 

• Z1 eVUC Databáza/register poskytovateľov,

• Z2 ÚDZS Databáza poskytovateľov,

• Z3 Údaje FZP: 
 – Z3.1 Verejne prístupné údaje FZP (aktuálny zoznam zmluvných vzťahov – „Súbor údajov 

ID 534 – zoznam aktuálnych zmluvných vzťahov"),
 – Z3.2 Verejne neprístupné údaje FZP – získané a poskytnuté od FZP, 

• Z4 Údaje z registra sociálnych služieb,

• Z5 Údaje o vzdialenostiach/čase cesty,

• Z6 Vlastný zber údajov na účely:
 – Z6.1 validácie údajov.
 – Z6.2 rozšírenia údajov.

Poznámky:

Údaje zo zdroja Z1 sa poskytnú znova; zatiaľ nie je možné ich automaticky prepojiť s údajmi 
zo zdroja Z2.

Údaje zo zdroja Z3.2 poskytli zdravotné poisťovne len čiastočne.

Obmedzený štandardizovaný prístup k údajom o zdravotnej starostlivosti je jedným z hlavných 
problémov master plánovania na regionálnej úrovni. V budúcnosti by mohli viac informácií o súčas-
nom stave služieb priniesť nepublikované údaje poskytnuté Ministerstvom zdravotníctva (MZ).

oficiálne štandardy:

• N1 Nariadenie vlády o minimálnej verejnej sieti:
 – N1.1 platná verzia,
 – N1.2 pripravovaná verzia od novembra 2019 (pridaná dostupnosť lokality – čas cesty). Nová 

verzia verejnej minimálnej siete poskytovateľov je predmetom prípravy a v budúcnosti 
môže byť výrazne upravená,

• N2 Štandardy občianskej vybavenosti



95Prílohy

OBRÁZOK 15. Schéma katalógu komponentov služby

Zdroj: Svetová banka, 2020.

Databáza
služieb (DbS)

Databáza
poskytovateľov
služieb (DbPS)

Katalóg typov
služieb (KTS)

Hlavný plán (HP)

Zdroje údajov

Databáza ÚDZS

Databáza eVÚC

Údaje FZP

Iné zdroje údajov

Spracovanie vstupných údajov zo zdrojov údajov do databázy 
služieb (DbS)

Údaje zo zdrojov Z1, Z2, Z3.1 a Z4 sa transformujú a konsolidujú do databázy služieb (DbS), ktorá 
sa potom rozšíri o údaje o vzdialenostiach/časoch cestovania (Z5).

Následne sa údaje overia a doplnia vlastným zberom (Z6). V rámci projektu fyzickú validáciu vyko-
nal miestny koordinátor.

tabuľky katalógu služieb

Tabuľka diagramu: zobrazuje logické prepojenie jednotlivých katalógov a databáz.

Tabuľka dátových štruktúr: definuje štruktúru 4 kľúčových tabuliek: katalóg typov služieb (KTS), 
databáza poskytovateľov služieb (DbPS), databáza služieb (DbS) a databáza obcí (DbO).

Tabuľka Katalóg typov služieb (KTS): obsahuje všetky typy služieb, ktoré existujú v Slovenskej repub-
like a obyvatelia regiónu ich teoreticky môžu prijímať. Táto tabuľka sa priebežne dopĺňa.

Tabuľka databázy služieb (DbS): obsahuje získané a spracované údaje. Tieto údaje je potrebné prie-
bežne dopĺňať, vymazávať a potvrdzovať. Tabuľka je kľúčovým zdrojom údajov pre modelovanie 
scenárov master plánu. 

Tabuľka Databáza poskytovateľov služieb (DbPS): obsahuje údaje o poskytovateľoch služieb. Tabuľka 
sa priebežne aktualizuje a rozširuje.

Tabuľka Databáza obcí (DbO): obsahuje získané a spracované základné údaje o obciach.
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Vytváranie výstupov zo spracovaných údajov 

Na základe transformovaných, doplnených a konsolidovaných údajov v DbS bolo možné pripra-
viť tieto výstupy:

V1 Dostupnosť zdravotníckych zariadení pre obyvateľov na úrovni oblasti U1 ( FZ Južného Gemera) 
a U2 (RARS) podľa druhov služieb na základe dochádzkovej vzdialenosti.

Na základe transformovaných, doplnených a konsolidovaných databázových údajov zo zdroja úda-
jov Z2 budú pripravené tieto výstupy:

• V3.1 porovnanie počtu poskytovateľov ambulantných služieb na jednotlivých úrovniach úze-
mia (U1–U4), ich počet a percentuálny podiel,

• V3.2 druhy ambulantných služieb, ktorých poskytovatelia majú miesto poskytovania na úrovni 
územia U2 (RARS), ich počty a percentuálny podiel,

• V3.3 druhy ambulantných služieb, ktorých poskytovatelia nemajú miesto poskytovania na úrovni 
oblasti U2 (RARS), ich počet a percentuálny podiel,

• V3.4 druhy ambulantných služieb, ktorých poskytovatelia majú miesto poskytovania na úrovni 
oblasti U1 (FG Južný Gemer), ich počet a percento,

• V3.5 zoznam obcí na úrovni oblasti U2 (RARS), ktorých poskytovatelia majú miesto poskyto-
vania ambulantných služieb,

• V3.6 porovnanie štruktúry nemocničných služieb v RS a RA (U2).

Výstupy sa porovnávajú s normami a konkrétnou situáciou v danej oblasti. Na základe tohto porov-
nania sa identifikujú služby, ktoré sú v území nedostatočne zastúpené (nachádzajú sa v suboptimál-
nej dojazdovej vzdialenosti) a/alebo služby s nedostatočnou kapacitou. Porovnanie s normatívmi 
v N1.1, ktoré sú vyjadrené počtom lekárskych miest, nebolo možné vykonať na základe dostup-
ných údajov ako aj z dôvodu absencie údajov o počte miest v zariadení. 

Výstupy založené na verejne neprístupných údajoch ZP Z3.2 boli vypracované len čiastočne, na zák-
lade údajov poskytnutých z FZP. 

Návrh možností/scenárov modelu (ambulantná starostlivosť)

Návrh možností/scenárov modelu služieb by sa mal realizovať pomocou plánovacieho formulára 
master plánu na základe jednotlivých typov služieb. 

Prvý scenár má reprezentovať súčasný stav služieb.

Ostatné platné scenáre by mali byť po schválení zaznamenané v katalógu služieb.
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PRÍLOHA 5 
SKRÁTENÁ METODIKA 
VÝBERU CIEĽOVEJ OBLASTI 
ZOSKUPENIA

Ako je uvedené v časti IV.2.1, výber funkčného zoskupenia obcí sa uskutočnil na základe spoľah-
livého štvorstupňového procesu. V tejto prílohe je ďalej rozpracovaná metodika, podľa ktorej sme 
postupovali. 

Fáza 1
Prvá etapa zahŕňala analýzu troch indexov. Všetky indexy mali slúžiť ako informácia pri výbere 
subregiónu a ich hodnoty sa použili len informatívne v diskusii o vhodnosti jednotlivých území. 

Index ekonomickej výkonnosti bol vypočítaný podľa tohto vzorca:

Kde:
D – hustota obyvateľstva v okrese (počet ľudí na km2), 
U% – percento obyvateľstva žijúceho v mestách a obciach okresu,
Un% – miera nezamestnanosti,
Un# – počet nezamestnaných,
UnLR% – percento dlhodobo nezamestnaných,
WAVG – priemerná mzda,
LowEd% – podiel obyvateľov v produktívnom veku bez maturity,
HighEd% – podiel obyvateľstva v produktívnom veku s vysokoškolským alebo vyšším vzdelaním. 

Demografický index bol vypočítaný pomocou tohto vzorca:

Kde:
NG – prirodzený prírastok obyvateľstva v absolútnom vyjadrení,
NM – čistá migrácia v absolútnom vyjadrením,
EconDepOLD – index ekonomickej závislosti v starobe. 

Index starostlivosti bol vypočítaný podľa tohto vzorca:

Kde:
RHCAP – kapacita domovov dôchodcov,
DCCCAP – kapacita denných stacionárov pre seniorov,
NS – počet poskytovateľov opatrovateľských služieb,
TS – počet poskytovateľov dopravných služieb (pre starších ľudí). 

 
The Econom ic Perform ance Index was calculated using the following form ula: 

𝐼𝐼���� �  D � U% � Un% � Un # � ����% ����� � �����% �������% 
W here: 

D —population density of the district (people per km 2)  
U% —percentage of population living in cities and towns in the district 
Un% —unem ploym ent rate 
Un# —num ber of unem ployed 
UnLR% — percentage of long-term  unem ployed 
WAVG —average wage 
LowEd% — share of working-age population with no high school diplom a 
HighEd% —share of working-age population with university degrees or higher 

 
The Dem ographic Index was calculated using the following form ula: 
 

𝐼𝐼��� �  NG � NM � ���� 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷��� 
W here: 

NG — natural population growth in absolute term s 
NM  — net m igration in absolute term s 
EconDepOLD – econom ic dependency index for old age 

 
The Care Index was calculated using the following form ula: 
 

𝐼𝐼���� �  RH��� � DCC��� � �� � �� 
W here: 

RHCAP —capacity of retirem ent hom es 
DCCCAP —capacity of day care centers 
NS —num ber of nursing service providers 
TS —num ber of transportation service providers (for the elderly)  

 
The Econom ic Perform ance Index was calculated using the following form ula: 

𝐼𝐼���� �  D � U% � Un% � Un # � ����% ����� � �����% �������% 
W here: 

D —population density of the district (people per km 2)  
U% —percentage of population living in cities and towns in the district 
Un% —unem ploym ent rate 
Un# —num ber of unem ployed 
UnLR% — percentage of long-term  unem ployed 
WAVG —average wage 
LowEd% — share of working-age population with no high school diplom a 
HighEd% —share of working-age population with university degrees or higher 

 
The Dem ographic Index was calculated using the following form ula: 
 

𝐼𝐼��� �  NG � NM � ���� 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷��� 
W here: 

NG — natural population growth in absolute term s 
NM  — net m igration in absolute term s 
EconDepOLD – econom ic dependency index for old age 

 
The Care Index was calculated using the following form ula: 
 

𝐼𝐼���� �  RH��� � DCC��� � �� � �� 
W here: 

RHCAP —capacity of retirem ent hom es 
DCCCAP —capacity of day care centers 
NS —num ber of nursing service providers 
TS —num ber of transportation service providers (for the elderly)  

 
The Econom ic Perform ance Index was calculated using the following form ula: 

𝐼𝐼���� �  D � U% � Un% � Un # � ����% ����� � �����% �������% 
W here: 

D —population density of the district (people per km 2)  
U% —percentage of population living in cities and towns in the district 
Un% —unem ploym ent rate 
Un# —num ber of unem ployed 
UnLR% — percentage of long-term  unem ployed 
WAVG —average wage 
LowEd% — share of working-age population with no high school diplom a 
HighEd% —share of working-age population with university degrees or higher 

 
The Dem ographic Index was calculated using the following form ula: 
 

𝐼𝐼��� �  NG � NM � ���� 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷��� 
W here: 

NG — natural population growth in absolute term s 
NM  — net m igration in absolute term s 
EconDepOLD – econom ic dependency index for old age 

 
The Care Index was calculated using the following form ula: 
 

𝐼𝐼���� �  RH��� � DCC��� � �� � �� 
W here: 

RHCAP —capacity of retirem ent hom es 
DCCCAP —capacity of day care centers 
NS —num ber of nursing service providers 
TS —num ber of transportation service providers (for the elderly)  
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Všetky ukazovatele boli pred zaradením do indexu normalizované tak, že maximálna hodnota 
vo vzorke sa považovala za rovnú 1 a najnižšia za rovnú 0 a ostatné boli proporcionálne upravené. 
(V prípadoch, keď je ukazovateľ negatívne spojený s výsledkom, index meria faktory, ako je neza-
mestnanosť a ekonomická výkonnosť – za maximálnu hodnotu sa považovala 0 a za minimálnu 1). 

V indexoch ekonomickej výkonnosti a demografických indexoch mali všetky ukazovatele rov-
nakú váhu, zatiaľ čo v indexe starostlivosti sa kapacita domovov pre seniorov a denných stacioná-
rov brala s hodnotou 2, kým počtu opatrovateľských služieb bola daná váha ¾, a počet preprav-
ných služieb mal váhu ¼. 

Celkový index je súčtom normalizovaných hodnôt troch jednotlivých indexov (maximálna hod-
nota je 1, minimálna 0). 

Pri zostavovaní indexu sa použil najnovší dostupný dátum; väčšina ukazovateľov pochádza z roku 
2018. 

Fáza 2
Na výber obcí v rámci okresov sa vypočítali dva indexy s použitím údajov na úrovni obcí. Metodika 
bola oproti úrovni okresov podstatne zjednodušená, pretože k dispozícii bolo menej ukazovateľov. 

Index ekonomického potenciálu sa vypočítal podľa tohto vzorca:

Kde: 
IEcon – ekonomický index,
LowEd% – podiel obyvateľov v produktívnom veku bez maturity,
HighEd% – podiel obyvateľstva v produktívnom veku s vysokoškolským alebo vyšším vzdelaním. 

Demografický index sa vypočítal pomocou vzorca:

Kde: 
NG – prirodzený prírastok obyvateľstva v absolútnom vyjadrení,
NM – čistá migrácia v absolútnom vyjadrení,
AGEMean – priemerný vek obyvateľstva obce.

Na uľahčenie priestorovej analýzy týchto výsledkov boli vytvorené mapy najhorších a najlepších 
výsledkov, ktoré boli prekryté umiestnením poskytovateľov služieb. To pomohlo vykonať vizu-
álnu analýzu a určiť oblasti, ktoré by boli najvhodnejšie pre pilotný projekt. Umiestnenie posky-
tovateľov služieb bolo zmapované pomocou automatizovaného georeferenčného algoritmu, ktorý 
využíval adresy poskytovateľov. Na základe výsledkov tejto analýzy, ako aj diskusií s BBSK boli 
do užšieho výberu zaradené reprezentatívne predbežné skupiny obcí. 

Fáza 3

V tejto fáze sa uskutočnil prieskum medzi starostami, ktorého výsledky sú uvedené v časti IV.2.1. 
Dotazník a techniky spracovania výsledkov je možné poskytnúť na požiadanie.

Fáza 4 

Diskusie vo fokusových skupinách prebiehali podľa metodiky pološtruktúrovanej diskusie, po kto-
rej sa v diskusii medzi expertmi Svetovej banky a BBSK, ktorí zvažovali kritériá, dospelo ku spo-
ločnému rozhodnutiu o výbere zoskupenia. Tieto kritériá sú uvedené v časti IV.2.1. 

The Economic Potential Index was calculated using the following formula: 
 

𝐼𝐼���� �  D � �����% �������% 
 

𝐼𝐼���� —economic index 
LowEd% —share of working‐age population with no high school diploma 
HighEd% —share of working‐age population with university degrees or higher 

   
 
The Demographic Index was calculated using the following formula: 
 

𝐼𝐼��� �  NG � NM � ������� 
Where:  

NG —natural population growth in absolute terms 
NM —net migration in absolute terms 
AGEMean —mean age of the population of the municipality 

 

The Economic Potential Index was calculated using the following formula: 
 

𝐼𝐼���� �  D � �����% �������% 
 

𝐼𝐼���� —economic index 
LowEd% —share of working‐age population with no high school diploma 
HighEd% —share of working‐age population with university degrees or higher 

   
 
The Demographic Index was calculated using the following formula: 
 

𝐼𝐼��� �  NG � NM � ������� 
Where:  

NG —natural population growth in absolute terms 
NM —net migration in absolute terms 
AGEMean —mean age of the population of the municipality 
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PRÍLOHA 6 
FINANČNÝ MODEL – 
SOCIÁLNE SLUŽBY
TABUĽKA 12. Dostupnosť sociálnych služieb vo FZ Južného Gemera

Kapacita sociálnych služieb 
pre seniorov Podľa štandardov Aktuálne Porovnanie

Zariadenie pre seniorov 209 145 -64

Sociálne bývanie pre seniorov 
+ podpora samostatného 
bývania

19 0 -19

Zariadenie opatrovateľskej 
služby

37 0 -37

Domáca opatrovateľská služba 154 4 -150

Neformálni opatrovatelia 
(príspevok na opatrovanie)

 107 -43*

Špecializované zariadenie 66 0 -66

Denný stacionár Mal by byť 15
Podľa komunitných 

plánov

Denné centrum Malo by byť 0 chýba

Jedáleň Môže byť 0 chýba

* Aj po zohľadnení neformálnych opatrovateľov a domácej opatrovateľskej služby stále aktuálne chýbajú služby pre 43 seniorov. 
Zdroj: Spracované autormi na základe údajov poskytnutých BBSK, 2020. 

TABUĽKA 13.  Celkové prevádzkové náklady zariadení sociálnych služieb vo FZ Južného Gemera  
(súčasné a navrhované) 

tYP SoCIÁlNEJ SlUŽBY 
pre seniorov vo  

FZ Južného Gemera –  
AKtUÁlNY Forma Jednotka

BBSK 
priemer 

na  
jednotku*

Súčasný 
poskyto-

vateľ

Počet 
jedno-

tiek

Náklady na rok/ 
súčasný  

poskytovateľ Priemer BBSK 

Zariadenie pre seniorov pobytová
klient/
mesiac € 945.75 707,26 99 € 840,224.88 € 1,123,551.00 

Zariadenie pre seniorov pobytová
klient/
mesiac 720,896 46 € 397,934.59 € 522,054.00 

Domov sociálnych  
služieb (iba seniori) pobytová

klient/
mesiac € 993.67 901,41 20 € 216,338.40 € 238,480.80 

Domov sociálnych  
služieb (iba seniori) pobytová

klient/
mesiac 882,51 18 € 190,622.16 € 214,632.72 

Denný stacionár
ambulant-

ná
klient/
mesiac € 375.63 259,61 15 € 46,729.80 € 67,613.40 

Domáca opatrovateľská 
služba 1 terénna hodina € 8.15 1 € 6,840.00 € 16,300.00 

Domáca opatrovateľská 
služba 1 terénna hodina € 8.15 3 € 21,180.00 € 48,900.00 

Prepravná služba terénna kilometer € 1.78 0 0 0 0

€ 1,719,869.83 € 2,231,531.92

* Priemer BBSK je zahrnutý preto, aby poukázal na skutočnosť, že súčasné služby sú v porovnaní s podobnými poskytovateľmi v regióne podfinancované. 
Náklady na komunitnú formu poskytovania služieb boli vybrané (do 40 osôb) kvôli tomu, aby sa zdôraznila potreba komunitných služieb..
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TYP SOCIÁLNEJ SLUŽBY  
pre seniorov vo FZ JUŽNÉHO 

GEMERA – NÁVRH
Forma Jednotka

Priemerný 
náklad na 
jednotku

Počet jedn. na 
dosiahnutie 
štandardu 

Priemerné náklady 
na rok

Zariadenie pre seniorov pobytová klient/mesiac € 891.58 99 € 1,059,197.04 

 Zariadenie pre seniorov pobytová klient/mesiac € 891.58 46 € 492,152.16 

Denný stacionár ambulantná klient/mesiac € 375.63 15 € 67,613.40 

Domáca opatrovateľská služba terénna hour € 8.15 4 € 65,200.00 

Prepravná služba terénna kilometer € 1.78 20,000 € 35,600.00 

Špecializované zariadenie NOVÉ pobytová klient/mesiac € 1,325.00 40 € 636,000.00 

Špecializované sociálne 
poradenstvo/podpora 
samostatného života NOVÉ

ambulantná /
outreach

hour € 9.00 2,000 € 18,000.00 

Zariadenie opatrovateľskej služby 
NOVÉ

pobytová klient/mesiac € 877.00 12 € 126,288.00 

Zariadenie pre seniorov NOVÉ pobytová klient/mesiac
€ 891.58 

12
12 € 128,387.52

Denný stacionár NOVÉ* pobytová klient/mesiac € 375.63 15 € 67,613.40 

Domáca opatrovateľská služba 
NOVÉ

terénna hodina € 8.15 105 € 1,711,500.00 

Požičiavanie pomôcok NOVÉ terénna klient   -

Monitorovanie a signalizácia 
potreby pomoci NOVÉ

terénna klient € 36.94 30 € 13,298.40 

Denné centrum NOVÉ ambulantná hodina € 9.00 2,000 € 18,000.00 

Jedáleň NOVÉ ambulantná jedlo € 4.14 5,000 € 20,700.00 

Odľahčovacia služba
zahrnuté v kapacite zariadení pre seniorov/denných stacionárov 

a centier ako aj v rámci domácej opatrovateľskej služby 
 

** tento spôsob navrhuje, aby sa chýbajúca kapacita domácej opatrovateľskej služby riešila zvýšením 
počtu kapacít denných centier a monitorovacích služieb € 4,459,549.92 

Zdroj: Výpočty autorov na základe údajov poskytnutých BBSK a získaných od jednotlivých poskytovateľov služieb, 2020.

TABUĽKA 14. Financovanie sociálnych služieb podľa zdrojov, ktoré sú legislatívne dané (všetky formy)

Povinné Podmienené/možné

TYP SOCIÁLNEJ 
SLUŽBY

Povinný 
príspevok 

zo štátneho 
rozpočtu / 

ministerstva 

Povinný 
príspevok 

samospráv-
neho kraja 

Povinný 
príspevok 
od obce

Platby od 
obyvateľov

Platby 
zdravotných 

poisťovní 

EÚ fondy 
–OPEX (OP 

ĽZ)

EÚ fondy 
– CAPEX 

(IROP)

Zariadenie pre 
seniorov

áno - áno áno áno - áno

Zariadenie opatro-
vateľskej služby

áno - áno áno áno - áno

Špecializované 
zariadenie

áno áno - áno áno - áno

Denný stacionár áno - áno áno nie - áno

Domáca opatrova-
teľská služba

nie - áno áno nie áno áno

Prepravná služba nie - áno áno nie - áno

Požičiavanie po-
môcok

nie - - áno nie - áno

Monitorovanie a 
signalizácia potreby 
pomoci

nie - - áno nie - áno

Odľahčovacia služba nie - áno áno nie - áno

Denné centrum nie - - áno nie - áno

Jedáleň nie - - áno nie - áno

Sociálne poraden-
stvo– špecializované

nie áno - nie nie - áno

Zdroj: Autori, 2020.
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Ide o iniciatívu Európskej únie na podporu pro-
jektov rozvoja vidieka iniciovaných na miestnej 
úrovni s cieľom oživiť vidiecke oblasti a vytvo-
riť pracovné miesta. 
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