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Vážená pani poslankyňa, 
 
vo veci Vami podanej interpelácie zo dňa 11.12.2007 Vám oznamujem  nasledovné : 
skratkou KP vo Vašej interpelácii máte zrejme na mysli komunitné plánovanie, resp. komunitný 
plán. Uznesenie č. 35/2007 komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny zo dňa 10.mája 2007 uvádza: 
 
1.Komisia sociálna, zdravotná a rodiny súhlasí s postupom pri tvorbe komunitného plánu rozvoja 
sociálno – zdravotných služieb podľa návrhu v prílohe č. 1 – zápisnica z rokovania komisie 
 
2.Komisia sociálna, zdravotná a rodiny žiada predsedníčku komisie, svojich členov a radného 
o zabezpečenie : 
a/ výberu vhodných partnerov pri tvorbe komunitného plánu poskytovania sociálnych služieb, 
    najmä pre oblasť analýzy potrieb občanov mestskej časti a kvality poskytovaných služieb 
b/ vstupných rokovaní s vybranými partnermi  
c/ informovanosti členov komisie na najbližšom zasadnutí s príp. prizvaním zástupcu týchto 
    partnerských organizácií 
v termíne do júnového zasadnutia komisie 
 
3.Komisia žiada prednostu miestneho úradu v spolupráci s členmi komisie a radným 
o zabezpečenie podkladov ku komunitnému plánovaniu :  
a/ zmapovanie existujúcich sociálno-zdravotných služieb a zariadení v mestskej časti 
b/ aktualizovať adresár mimovládnych neziskových organizácií so sídlom v mestskej časti     
    pôsobiacich v sociálno-zdravotnej a charitatívnej oblasti 
c/ demografické údaje a vývoj v mestskej časti 
d/ ďalšie informatívne  materiály 
v termíne do júnového zasadnutia komisie. 
   Spomínaná príloha č.1 k tejto zápisnici uznesenia Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny č. 
35/2007 uvádza návrh zabezpečenia podkladov a výber vhodných profesionálnych   partnerov 
v spolupráci predsedníčky Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny, členov komisie a radného. 
   Analýza súčasného stavu zariadení sociálnych služieb pre seniorov a vypracovanie podkladov 
pre rozvoj sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu sme zabezpečili začiatkom júla 2007 
rokovaním a objednávkou u Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, v ďalšom len RPSP. 
   K vecnému obsahu vznikajúceho dokumentu – výstupu práce RPSP som uskutočnil viacero 
konzultácií osobne v RPSP, telefonicky, elektronickou poštou a získaval som podklady z iných 
inštitúcií : VÚC BSK, Štatistický úrad SR, niektorých zariadení sociálnych služieb mimo našej 
mestskej časti. Výsledný Návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb a s nimi súvisiacich služieb 
pre seniorov pre mestskú časť Bratislava – Staré Mesto s krátkodobou víziou do roku 2010 
a s dlhodobou víziou do roku 2015 bol dokončený v októbri 2007 a tento dokument som doručil  



kolegom poslancom členom Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny na zasadnutie komisie 
31.10.2007, ako aj elektronickou poštou, čo členovia komisie vzali na vedomie s tým, že sa 
s týmto dokumentom následne oboznámili ako sa konštatuje v bode 5b zápisnice zo zasadnutia 
Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny z 31.10.2007.  /Uvedený dokument je totiž dosť rozsiahly : 
má 56 strán, plus prílohy, cennou je najmä príloha č.3, kde je aktualizovaný zoznam služieb pre 
seniorov na území hl.m. SR Bratislava s uvedením adries, názvov, zriaďovateľa, kontaktných 
telefónnych čísiel a elektronických adries, ale aj s uvedením poskytovaných služieb a s uvedením 
počtov klientov resp. aj čakateľov zo Starého Mesta./ 
   Pred dokončením tohto dokumentu bola vytvorená pracovná skupina pre koordináciu rozvoja 
služieb pre seniorov, ktorá na stretnutí v sídle RPSP  dňa 4.9.2007 vytvorila SWOT analýzu 
služieb pre seniorov  v našej mestskej časti, čo je uvedené na str. 25-27 uvedeného dokumentu. 
   Členmi tejto pracovnej skupiny boli aj  Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská, predsedníčka komisie 
sociálnej, zdravotnej a rodiny a RNDr. Peter Smrek, poverený člen miestnej rady. O tomto 
pracovnom stretnutí sme informovali poslancov členov Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny na 
septembrovom zasadnutí komisie. 
   Analýzu súčasného stavu rozvoja sociálnych služieb a ich zariadení pre cieľové skupiny ostatné, 
okrem cieľovej skupiny seniorov a vypracovanie komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb 
pre tieto cieľové skupiny, vrátane návrhu potreby a rozsahu týchto služieb v podmienkach 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto so zohľadnením špecifík tejto mestskej časti sme objednali 
tiež u RPSP tiež 17.7.2007 v celkovej cene maximálne 50.000,- Sk. /V zmysle opatrenia starostu 
takúto objednávku podpisuje prednosta miestneho úradu./  Práca na analýze a návrhu pre ostatné 
cieľové skupiny ešte nie je dokončená, avšak po vecnej a obsahovej stránke bola opakovane 
konzultovaná v RPSP ako zo strany predsedníčky Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny  Ing. 
Mgr. Dočolomanskej, tak aj zo strany povereného člena miestnej rady RNDr. Petra Smreka. 
   S pozdravom 
 
                                                                                                 RNDr. Peter  Smrek 
                                                                                            poverený člen miestnej rady 
 
 
 
Vážená pani 
Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská 
Vysoká 4 
811 06 Bratislava 
 


