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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 25.03.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 01.04.2008 
 
 
 
 

Návrh 
na zrušenie rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré Mesto 
a zriadenie rozpočtovej organizácie Seniorcentrum – Staré Mesto 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 
Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať návrh na 
zrušenie rozpočtovej organizácie Domov 
dôchodcov Staré mesto a zriadenie 
rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré 
Mesto   
 

                             Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 
       - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych vecí  
 

Mgr. Marta Hokinová 
riaditeľka Domova dôchodcov Staré 
Mesto 
 

Mgr.Ing. Soňa Dočolomanská 
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva 

 - návrh na uznesenie 
- Návrh na zrušenie rozpočtovej organizácie 

Domov dôchodcov Staré mesto a zriadenie 
rozpočtovej organizácie Seniorcentrum 
Staré Mesto 

- dôvodovú správu 

 



 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  z r u š u j e 
 

s účinnosťou od 1. júla 2008 rozpočtovú organizáciu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
s názvom Domov dôchodcov Staré Mesto, so sídlom na Podjavorinskej ulici 6, 811 03 
Bratislava, IČO : 179 621 a uznesenia č. 148/2003 zo dňa 9.12.2003 a č.8/2006 zo dňa 
21.2.2006, ktorými bola schválená a dopĺňaná Zriaďovacia listina Domova dôchodcov          
Staré Mesto,  

 
 
B. o d v o l á v a 
 

s účinnosťou od 1.júla 2008 Mgr. Martu Hokinovú z funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Domov dôchodcov Staré Mesto, 

 
 
C. z r i a ď u j e  
 

s účinnosťou od 1. júla 2008 rozpočtovú organizáciu  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
s názvom Seniorcentrum Staré Mesto, so sídlom na ulici Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava, 
ktorá je univerzálnym právnym nástupcom, na ktorého  prechádzajú všetky práva a záväzky, 
ako aj všetky zmluvné vzťahy zrušenej rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré 
Mesto platné k 1. júlu 2008,  

 
 
D. s c h v a ľ u j e  
 

s účinnosťou od 1. júla 2008 zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie  mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto s názvom Seniorcentrum Staré Mesto, so sídlom Podjavorinskej 6, 
811 03 Bratislava s tým, že vecné a finančné vymedzenie majetku  vrátane súvisiacich práv 
a záväzkov, ktoré prechádzajú na právneho nástupcu bude uvedené v delimitačných 
protokoloch vyhotovených podľa inventarizácie ku dňu 30.06.2008. 

 
 
E. v y m e n ú v a  
 

s účinnosťou od 1. júla 2008 Mgr. Martu Hokinovú do funkcie riaditeľa rozpočtovej 
organizácie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s názvom Seniorcentrum Staré Mesto, so 
sídlom Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava,  

 
 
F. u k l a d á  
 

starostovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať všetky úkony potrebné k vykonaniu 
tohto uznesenia. 

 
 



 
 

Zriaďovacia listina 
 

rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto 
 
 
 

 
Zriaďovateľ:    mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
     Vajanského nábr. 3 
     814 21  Bratislava 
     IČO: 603 147 

 
Názov organizácie:   Seniorcentrum Staré Mesto 

 
Sídlo organizácie:   Podjavorinskej 6  

811 03  Bratislava 

 
IČO: 

 
Forma hospodárenia:  rozpočtová organizácia napojená na rozpočet mestskej časti 
     Bratislava - Staré Mesto 

 
Dátum zriadenia:   01.07.2008 

 
Štatutárny orgán:   riaditeľ 
 
Vznik štatutárneho orgánu: je vymenúvaný a odvolávaný na návrh starostu Miestnym 

zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Oprávnenie štatutárneho orgánu: koná v mene organizácie vo všetkých právnych vzťahoch 

s výnimkou práv zriaďovateľa stanovených zákonom 
č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci  v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“), 

 pri písomných právnych úkonoch používa riaditeľ pečiatku 
s odtlačkom identifikačných údajov rozpočtovej organizácie 

 
Doba trvania organizácie: organizácia je zriadená na dobu neurčitú 

 
Účel zriadenia organizácie: zabezpečenie odbornej sociálnej, technickej a materiálnej 

pomoci v oblasti sociálnych služieb pre občanov - seniorov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto     

 
 



 
Čl. I 

Predmet činnosti 
 

Rozpočtová organizácia Seniorcentrum Staré Mesto (ďalej len „organizácia“) zabezpečuje: 
 
1. prevádzku zariadení sociálnych služieb 

a) domova dôchodcov, 
b) zariadenia opatrovateľskej služby, 
c) zariadenia s denným pobytom; 
 

2. poskytuje pre seniorov (ďalej len „občanov“) sociálne služby: 
a)   opatrovateľskú službu v byte občana, 
b) prepravnú službu, 
c) jedáleň pre dôchodcov, 
d) stredisko osobnej hygieny, 
e) práčovňu;  

 
3. zabezpečuje pre občanov v rámci komplexnej a kontinuálnej starostlivosti: 

a) stravovanie, 
b) bývanie, 
c) zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť na základe dohody medzi občanom a štatutárnym 

orgánom organizácie  najmä 
• poradenstvo, 
• záujmovú činnosť, 
• kultúrnu činnosť, 
• rehabilitačnú starostlivosť, 
• psychoterapeutickú starostlivosť. 

d) nevyhnutnú pomoc v byte občana,  
e) kontakt so spoločenským prostredím a individuálnu prepravu, 
f) podmienky na 
• záujmovú a kultúrnu činnosť,  
• udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity, 
• zabezpečenie osobnej hygieny vrátane prania osobného šatstva a textilu;   

 
4. sociálne služby poskytuje občanom, ktorí: 

a) sú poberateľmi starobného dôchodku a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú 
sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie 
opatrovateľskej služby, alebo 

b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení: 
1. nevyhnutných životných úkonov, 
2. nevyhnutných prác v domácnosti, 
3. kontaktu so spoločenským prostredím, 
4. individuálnej prepravy, alebo 

c) poskytovanie starostlivosti v organizácii  potrebujú z iných vážnych dôvodov; 
 
5. sociálne služby a s nimi súvisiace činnosti uvedené v bodoch 2. a 3. ako starostlivosť 

v organizácii sa poskytujú občanom: 
a) celoročne, 
b) týždenne, 
c) denne, 
d) prechodne. 

 



Čl. II 
Práva a povinnosti rozpočtovej organizácie 

 

1. Organizácia je oprávnená samostatne vo vlastnom mene vstupovať do zmluvných vzťahov 
s tretími osobami za účelom plnenia predmetu činnosti stanoveného touto zriaďovacou listinou. 
 
2. Organizácia je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Organizácia 
hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný účtovný rok s prostriedkami, 
ktoré jej určí  zriaďovateľ v rámci rozpočtu mestskej časti v zmysle § 5 ods.1 a     § 12, ods.1  
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.  
 
3. Organizácia spravuje majetok, ktorý má zverený do správy mestskou časťou na základe 
protokolov a delimitovaný majetok podľa § 2 písm. d) body 1. a 2. zákona č.416/2001 Z.z. 
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení 
neskorších predpisov s účtovným stavom k 30.6.2008. Uvedený majetok využíva organizácia na 
plnenie stanoveného predmetu činnosti touto zriaďovacou listinou.  
 
4. Pri hospodárení s majetkom zvereným do správy organizácia postupuje v súlade so Zásadami 
hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do 
správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
5. Riaditeľ je povinný v termínoch určených zriaďovateľom predkladať na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto správu o plnení stanoveného predmetu 
činnosti organizácie touto zriaďovacou listinou. 
 
6. Riaditeľ je povinný každoročne predložiť zriaďovateľovi na odsúhlasenie rozpočet zostavený 
podľa špecifikácie položiek výdavkov na činnosti uvedené v Čl. I tejto zriaďovacej listiny. 
 
7. Riaditeľ organizácie do 30 dní od vymenovania vydá po predchádzajúcom schválení starostom 
organizačný poriadok, prevádzkový poriadok a domový poriadok. Organizačnými smernicami 
mimo uvedených poriadkov podrobne upraví vnútorné vzťahy medzi organizačnými zložkami 
organizácie v súlade s platnými právnymi predpismi.  
 
8. Práva a povinnosti neupravené touto zriaďovacou listinou, ak ďalej nie je stanovené inak, 
upravujú platné právne predpisy a interné smernice. 
 

Čl. III 
Vzťah zriaďovateľa k organizácii 

 

Zriaďovateľ organizácie si vyhradzuje rozhodovanie obce podľa zákona č.195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a tiež v rámci preneseného výkonu štátnej správy 
na obec. 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenie 

 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 01.07.2008. 
 
 
V Bratislave dňa               



Dôvodová správa 
 
 
     Cieľom navrhovanej organizačnej zmeny je zabezpečenie účelného, kvalitného a efektívneho 
poskytovania sociálnych služieb pre seniorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“). Sledovaný cieľ predpokladá zmenu súčasnej štruktúry poskytovania sociálnych 
služieb a sociálnej pomoci seniorom.  
 
     Mestská časť v súčasnom období zabezpečuje sociálnu pomoc a služby pre seniorov  
prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí na Miestnom úrade mestskej časti (ďalej len „sociálne 
oddelenie“) a prostredníctvom samostatnej rozpočtovej organizácie mestskej časti - v Domove 
dôchodcov Staré Mesto (ďalej len „domov dôchodcov“). Externe spolupracuje s organizáciou 
Volanie života, n.o. Phone vitae, ktorá poskytuje služby domácej tiesňovej starostlivosti 
(„záchranná seniorlinka“) a Svätý Jakub, n.o., ktorá zabezpečuje rozvoz obedov a prepravnú 
službu pre odkázaných občanov. Ďalej podporuje a spolupracuje s klubmi seniorov a zdravotne 
postihnutých občanov a so subjektmi miestnej a mestskej sociálnej siete poskytujúcimi služby. 
 
Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje: 
- priamu finančnú pomoc formou jednorázových finančných príspevkov a jednorázových dávok 

v hmotnej núdzi a formou príspevkov na spoločné stravovanie pre poberateľov dávok   
dôchodkového zabezpečenia, 

-  aktivizáciu seniorov v kluboch dôchodcov  
    (KD Karadžičova 1, Radlinského 51, Gaštanova19, Záhrebská 9),  
-  stravovanie dôchodcov (v 8 externých stravovacích zariadeniach),   
-  opatrovateľskú službu poskytovanú v byte občana, 
-  sociálne služby v zariadeniach opatrovateľskej služby s kap. 42 klientov 
    (ZOS Vajanského nábrežie 17/D, Paulínyho 6, Maróthyho 4). 
 
Domov dôchodcov zabezpečuje rezidenciálnu nepretržitú odbornú starostlivosť o odkázaných 
občanov s kapacitou 70 klientov. 
 
     Starostlivosť o seniorov je v rámci samosprávy Starého Mesta sústredená na výkon Miestneho 
úradu mestskej časti, a to na úrovni poradenstva, individuálnej starostlivosti, aktivizácie 
a organizovania kultúrnych a jubilejných podujatí, ďalej na  poskytovanie domácej starostlivosti 
a umiestňovanie odkázaných občanov v zariadeniach opatrovateľskej služby na prechodnú dobu 
(spravidla 3 mesiace). Citeľným nedostatkom je zabezpečenie potrebnej informovanosti občanov, 
najmä pri posudzovaní miery a formy sociálnej pomoci, pružná komunikácia a operatívna 
spolupráca s Domovom dôchodcov Staré Mesto. 
 
     Našou ambíciou je sústrediť odbornú sociálnu pomoc a služby pre odkázaných seniorov 
a zdravotne postihnutých občanov počnúc od signalizácie, spolupráce s lekármi a rodinami, 
domácej starostlivosti až po starostlivosť v zariadeniach do jedného centra, a tým odstrániť 
organizačné a komunikačné bariéry a rozvíjať kvalitu a potrebný rozsah poskytovaných služieb. 
Sociálne služby centra chceme orientovať na maximálnu podporu a pomoc priamo 
v domácnostiach občanov s následným prepojením  na  dočasnú až trvalú rezidenciálnu 
starostlivosť. Organizácia, v ktorej v centre záujmu je občan – senior, má najlepšie predpoklady 
pre pružnejšie, kvalitné a efektívne služby, vie rýchlejšie a účinnejšie pomôcť. 
 
     V  priamej pôsobnosti oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti navrhujeme 
ponechať prvokontakt s klientom, individuálnu pomoc a podporu vrátane aktivizácie seniorov 
v kluboch dôchodcov, teda kontakt a pomoc pre občanov,  ktorí nie sú odkázaní na domácu 
opateru, príp. na  intenzívnu odbornú starostlivosť.  


