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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 9.9.2008 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 16.9.2008 
 

 
 

I n f o r mác ia  o  p l ne ní  ú l oh  v  ob las t i  s oc iá l ne ho r ozvoja   
me s ts ke j  čas t i  B r a t i s l ava -S ta r é  M e s to   

 
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 
Informáciu o plnení úloh v oblasti sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
Zodpovední:      Návrh uznesenia miestneho 
zastupiteľstva: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, 
poslankyňa - predsedníčka Komisie 
sociálnej, zdravotnej a rodiny  
Miestneho zastupiteľstva 
 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych vecí  

                  - v materiáli  
 

        
Spracovatelia:                         Materiál obsahuje: 

 

Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, 
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva 
 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych vecí  
 

 Dôvodovú správu 
Informáciu o plnení úloh v oblasti sociálneho 
rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
Návrh opatrení v oblasti sociálneho rozvoja  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Prehľad aktivít v oblasti sociálneho rozvoja za 
obdobie I. polroka 2008 
Návrh akčného plánu v oblasti sociálneho rozvoja 
na obdobie II. polroka 2008 
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Návrh   uznesenia  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A/ b e r i e    n  a   v e d o m i e   
 
Informáciu o plnení úloh v oblasti  sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
 
B/   s c h v a ľ u j e   
 
Opatrenia a akčný plán realizácie  úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto na obdobie II. polroka 2008 
 
C/   ž i a d a  
 
     prednostu Miestneho úradu mestskej časti o predloženie: 
     a/  vyhodnotenia realizácie úloh v oblasti  sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré  
          Mesto za rok 2008  
     b/  návrhu  akčného plánu  realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
          na rok 2009   
     
     na prvom  zasadnutí Miestneho zastupiteľstva v roku 2009. 
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Dôvodová správa 
           
     Zámerom predloženia materiálu  je deklarovanie tak už prijatých ako aj  nadväzujúcich 
prioritných cieľov a úloh v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len „mestská časť“) v období 2007-2008,  schválenie opatrení na realizáciu týchto úloh a  časový 
harmonogram ich plnenia. Materiál je otvorený pre doplnenie a možnosť participácie zo strany 
poslancov pri napĺňaní programu zodpovednej občianskej politiky a efektívnej správy vecí 
verejných s nosnou filozofiou zlepšovania kvality života našich občanov a zveľaďovania a ochrany 
ich domova. 
 
     Podkladom pre stanovenie cieľov a opatrení v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti sú 
návrhy poslancov - členov zastupiteľského zboru,  odborných výkonných pracovníkov Miestneho 
úradu mestskej časti,  partnerských občianskych iniciatív, ďalej  parciálne ciele, priority 
a programy, ktoré boli prerokované v komisiách a schválené v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti  počas roka 2007 až  I. polroka 2008.   
     Materiál obsahuje prehľad aktivít realizovaných v období I. polroka 2008 a návrh akčného 
plánu na obdobie II. polroka 2008, ktorý bol  rozpracovaný nadväzne na plán zasadnutí 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti,  priority a úlohy mestskej časti stanovené v ostatných 
zverených a spravovaných oblastiach a na kapacity a možnosti výkonných orgánov mestskej časti.   
 
     V návrhu uznesenia sledujeme tiež kontinuitu - realizáciu sociálnej politiky mestskej časti 
v rokoch 2009-2010, pričom východiskovými pre nastávajúce obdobie sa stanú strategické 
koncepčné  dokumenty - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, Komunitný 
plán rozvoja sociálnych služieb mestskej časti, ďalej legislatívne prostredie,  aktuálne potreby 
občanov a reálne možnosti a potreby mestskej časti.  
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Návrh 

 
Ciele  - priority v oblasti  sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

 
 
1/ Kvalitný a efektívny systém sociálnej pomoci občanom  Starého Mesta 

a) prvokontaktné bezbariérové pracovisko   
b) kvalitný informa čný servis a informovanosť občanov 
c) centrum sociálnych služieb pre seniorov  
d) systém finančnej pomoci a úhrad za poskytované služby 
e) program spracovania dát  

 
2/  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb  
 
3/  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
 
4/  Efektívne a sociálne opatrovateľské služby  

a) terénna opatrovateľská služba a prepravná služba  
b) detské jasle 

 
5/  Projekty  výstavby, rekonštrukcie a činnosti 
     zariadení sociálnych služieb  

a) zariadenia opatrovateľskej služby  
b) domov dôchodcov a ďalšie špecializované zariadenia  
c) kluby dôchodcov   
d) domov pre osamelých rodičov  
e) zariadenia podporovaného /chráneného bývania 
f) sociálne bývanie 
g) komunitné centrum 

 
6/  Dotačná politika, komunitná práca, projektová činnosť  
     orientovaná najmä na podporu seniorov a zdravotne postihnutých občanov; 

a) intervencia, pomoc, inklúzia  
b) monitorovací systém pomoci  
c) poradenstvo, aktivizácia 

 
7/  Ochrana, prevencia a pomoc pre ohrozené skupiny občanov 
       orientovaná najmä na opatrenia sociálno-právnej ochrany a prevencie pre deti,  
       mládež, rodiny a pre občanov odkázaných na pomoc komunity 
 
8/  Medializácia 
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Opatrenia na realizáciu sociálneho rozvoja mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 
1/      Organizácia a systém sociálnych služieb samosprávy; 

a) prvokontaktné bezbariérové pracovisko   
b) kvalitný informa čný servis a informovanosť občanov  
c) centrum sociálnych služieb pre seniorov  
d) systém finančnej pomoci a úhrad za poskytované služby 
e) program spracovania dát 

• prehodnotenie pracovných náplní zamestnancov (audit ľudských zdrojov oddelenia  
sociálnych vecí)  

• prehodnotenie náplne oddelenia sociálnych vecí v prepojení na činnosť  zariadení   
sociálnych služieb a oddelenie projektov/1 

• servis pre občana & priamy kontakt s občanmi na oddelení sociálnych vecí – 
prehodnotenie kvality služieb a dostupnosti najmä pre seniorov a občanov so zdravotným 
postihnutím  

• prehodnotenie a aktualizácia systému finančnej pomoci občanom 
• prehľad o úhradách za poskytované sociálne služby v porovnateľných MČ Bratislavy 

a mestách (porovnateľné a odporúčané systémy sociálnej pomoci samosprávy) 
• aktualizácia úhrad občanov za poskytované sociálne služby v teréne a v zariadeniach 

sociálnych služieb vrátane úhrad za služby v detských jasliach s ohľadom na príjmy 
občanov a v nadväznosti na priority a možnosti rozpočtu, aktuálne výdavky MČ, reálne 
príjmy klientov-občanov  s ohľadom na zachovanie sociálneho zmieru 

• zmapovanie siete  zariadení zdravotníckych služieb pre občanov Starého Mesta 
(ambulancie,lekárne, nemocnice, pohotovosť), informovanosť občanov cez internet, 
miestne médiá, kluby dôchodcov, ambulancie prvého kontaktu 

• spracovanie kvalitného aktualizovaného informačného materiálu o sociálnych 
a zdravotných službách a zariadeniach poskytujúcich služby občanom na území MČ 
Bratislava-Staré Mesto a v pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto vrátane potrebných 
formulárov a tlačív (+ internetové spracovanie) 

• program na PC spracovanie dát o klientoch a sociálnych službách príp. kompatibilný s 
programom  používaným na ÚPSVaR, maximálne využitie vlastností databázy 
v súčasnosti používaného systému Cora    

     (preverenie možností financovania z prostriedkov BSK, MPSVRaR, ESF)  
 
 
 
/1 vytvorenie referátu komunitného rozvoja na oddelení sociálnych vecí, ktorý bude priamo 
spolupracovať s oddelením projektov, t.j. navrhovať projekty, participovať pri ich 
spracovaní, komunikovať s komunitou, MVO a tiež pri predložení projektov a zabezpečovať realizáciu 
týchto projektov. To je dôvodom analogického návrhu na vytvorenie min ½ pracovného miesta na 
všetkých oddeleniach, ktoré budú predkladať projekty  a tiež dôvodom návrhu na prepojenie oddelenia 
projektov  na  samostatné /novo vytvorené  Komunitné centrum Staré Mesto – centrum komunitného 
plánovania  (2008/2009). 
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Opatrenia: 
1) Materiál MZ:  Zmena organizačného poriadku Miestneho úradu 
     - oddelenie sociálnych vecí 
2) Budovanie kvalitného tímu sociálnych pracovníkov  oddelenia 
3) Materiály MZ: VZN 
 a/ Dodatok k VZN č.9/2004 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci  
         v čase náhlej  núdze 
 b/ Dodatok k VZN č.10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych  
         služieb, spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady  
         za sociálne služby 
 c/ Návrh na zmenu výšky a spôsobu úhrad za služby poskytované v detských jasliach 
 d/ Informácia o činnosti Majáka nádeje, n.o. 
4) Aktualizovaný informa čný materiál o sociálno-zdravotnej sieti  
     zariadení a služieb pre občanov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;  
  a/ zariadenia sociálnych služieb 
  b/ zariadenia zdravotníckych služieb   
5) Prieskum  potrieb Staromešťanov v oblasti poskytovania služieb  
     zdravotníckych a sociálnych zariadení – návrh opatrení  (komunitný plán) 
6) Vytvorenie automatizovaného systému/programu spracovania dát   
 (prepojenie oddelenia SV a zariadenia sociálnych služieb - internet) 
7) Zefektívnenie organizácie a dostupnosti servisu pre občana   
8) Bezbariérový prístup na celé pracovisko – sociálne oddelenie Miestneho úradu  
      mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

 
Seniorcentrum Staré Mesto -  centrum sociálnych služieb pre seniorov 

• prehodnotenie efektívnosti služieb a činnosti zariadení sociálnych služieb pre 
seniorov: Domov dôchodcov Staré Mesto, zariadenia opatrovateľskej služby ZOS 
Paulínyho, Maróthyho, Vajanského nábr., denný stacionár  Záhrebská 

• opatrovateľská služba –  prehodnotenie nákladovosti, efektívnosti a priestorovej 
náročnosti,  

• základná informovanosť občanov - v servise pre občana (infoservis) 
• Centrum sociálnych služieb pre seniorov Staré Mesto -  „Seniorcentrum Staré 

Mesto“: samostatná rozpočtová organizácia vytvorená účelným zlúčením: DD + 
ZOS + TOS, pozn.: TOS bude prehodnotená v P2 a P4a ( možnosť zabezpečenie 
TOS externe vhodným  subjektom - poskytovateľom) 

 
Opatrenia: 
Materiály MZ:    
1/ Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto  
2/ Informačný balíček o poskytovaní komplexných sociálnych služieb pre seniorov na   
    území  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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2/  Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb  
• prezentácia čiastkových výsledkov KP  pred poslancami – komisia SZR a odbornými 

zamestnancami MÚ, návrh ďalšieho postupu a stretnutí 
• vytvorenie pracovnej skupiny – zapojenie členov komisie SZR, 
      odborných zamestnancov a zástupcov komunity  
• určenie politického a odborného garanta úlohy  
• pravidelné pracovné stretnutia skupiny so zástupcami komunity – komunitné plánovanie 
• spracovanie a úprava  komplexného materiálu Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
• finančné krytie pre spracovateľa – prehodnotenie/ aktualizácia  
• spolupráca s tvorcami PHSR / kompatibilnosť materiálov KP a PHSR  
• prezentácia materiálu KP na MZ  a pred občanmi 
 

Opatrenia: 
1/ Zapojenie  poslancov a odborných zamestnancov do tvorby komunitného plánu  
    sociálnych služieb - pracovná skupina  
2/ Určenie politického a odborného garanta úlohy  
3/ Prehodnotenie a doplnenie  zmluvy o spracovaní komunitného plánu sociálnych služieb                                                                                                 
4/ Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
     a/  materiál MZ 
     b/  prezentačný materiál pre občanov /voličov 
 
 
 
 

3/  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
• zmapovanie PHSR porovnateľných MČ Bratislavy a obcí  
• výber vhodného spracovateľa PHSR  pre MČ Bratislava-Staré Mesto, 
     výberová komisie  
• vytvorenie pracovného tímu so zapojením poslancov, odborných zamestnancov 

a zástupcov komunity 
• určenie politického a odborného garanta úlohy  
• program práce tímu – harmonogram prác a verejných stretnutí s občanmi vo všetkých 

volebných obvodoch  (spätná väzba, verejné prezentácie a vypočutia) 
• komunikácia a polupráca s hl.m.SR Bratislava a BSK 
• spolupráca s tvorcami komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb  (kompatibilnosť 

materiálov)  
• spolupráca s oddelením projektov - kompatibilnosť postupov, predkladaných projektov   
• spracovanie a úprava  komplexného materiálu Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
• prezentácia materiálu PHSR na MZ  a pred občanmi 
• návrh spracovanej skrátenej verzie – prezentačno-informačná publikácia pre občanov/ 

voličov 
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Opatrenia; 
1/  Výber optimálneho spracovateľa PHSR mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
2/  Určenie politického a odborného garanta úlohy  
3/  Definovanie pracovných podmienok, nárokov a požiadaviek mestskej časti v zmluve 
      o  spracovaní  PHSR 
4/  Pracovný tím – zapojenie poslancov do tvorby PHSR 
5/  Zapojenie občanov do tvorby PHSR - verejné prezentácie vo volebných obvodoch 
6/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;  
     a/ materiál MZ 
     b/ prezentačný materiál pre občanov / voličov 
 
 
 
4/ Efektívne a sociálne  opatrovateľské služby ; 
      a/ terénna opatrovateľská služba a prepravná služba  
        b/ detské jasle 
 
 

a/  terénna opatrovateľská služba a prepravná služba  
• opatrovateľská služba - vyhodnotenie nákladovosti a efektívnosti  TOS v podmienkach 

samosprávy Staré Mesto  
• prieskum poskytovateľov TOS a PS na území Bratislavy  
• prieskum potreby (komunitný plán, občania posúdení ÚPSVaR na prepravnú službu) 
• komunikácia s tvorcami pripravovaného zákona o sociálnych službách  
     (opatrovateľská a prepravná služba, otázka donášky stravy a iné úkony...)  
• posúdenie možnosti poskytovania TOS a PS a rozvoz stravy  vhodným dodávateľom 

v podmienkach  samosprávy Starého Mesta a zavedenia tzv.:sociálneho taxíka“, príp. jeho 
osobitné zavedenie prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto 

 
Opatrenia; 
Materiály MZ:   
1/  Optimalizácia prevádzkovania opatrovateľskej  a prepravnej služby a rozvozu stravy  
     pre  odkázaných občanov v podmienkach  samosprávy Starého Mesta  
2/  Zavedenie „sociálneho taxíka“ pre odkázaných Staromešťanov 
 
 
     b/  detské jasle 
• zmapovanie situácie a podmienok  prevádzkovania detských jaslí na území hl.m.SR 

Bratislavy (obecné a súkromné zariadenia, poslanecký prieskum) 
• aktualizácia potrieb občanov Starého Mesta  (kapacity, dostupnosť, životné prostredie) 
• prehodnotenie situácie v MČ Bratislava-Staré Mesto, t.j. lokalizácia DJ,  
      kap. zariadení, materiálne vybavenie, kvalita a efektívnosť poskytovaných  
      služieb s ohľadom na príjmy rodičov, potreby odkázaných občanov  
      a reálne možnosti MČ SM) 
• optimalizácia úhrad za služby poskytované v DJ (princíp efektívnosti, subsidiarity, 

solidarity  a sociálnej spravodlivosti pre Staromešťanov)  
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• posúdenie možnosti prevádzkovania DJ vhodným súkromným prevádzkovateľom  
• posúdenie možnosti kombinácie DJ s inými zariadeniami poskytujúcimi sociálne, 

poradenské, výchovno-liečebné a iné napr. zdravotné  služby 
• spolupráca s MVO, občianskymi iniciatívami  
• návrh optimálneho riešenia na počet DJ, zameranie činnosti, kapacity, lokalizácie - vhodné 

a dostupné rozmiestnenie DJ a podmienok prevádzkovania nadväzne na komunitné 
plánovanie  

 
Opatrenia; 
Materiál MZ:   
Optimalizácia prevádzkovania detských jaslí  v podmienkach samosprávy Starého Mesta  
 
 

 
5/  Projekty  výstavby, rekonštrukcie a činnosti   
      zariadení sociálnych služieb Staré Mesto ; 

a) Zariadenia opatrovateľskej služby 
b) Domov dôchodcov a špecializované zariadenia 
c) Kluby dôchodcov 
d) Zariadenia podporovaného / chráneného bývania 
e) Domov pre osamelých rodičov 
f) Sociálne bývanie / ubytovňa 
g) Komunitné centrum  
 
 

    a/   Zariadenia opatrovateľskej služby  
• vytipovanie priestorov vhodných na výstavbu ZOS kap. cca 50  
     ( pr. MŠ Myjavská, Dobšinského, iná vhodná MŠ... ) 
• vypracovanie projektu výstavby/rekonštrukcie ZOS (1až 2 objekty) 
• projekt financovania výstavby/ rekonštrukcie a zariadenia ZOS  
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
Materiál MZ:  Projekt  výstavby /rekonštrukcie /finančného zabezpečenia   
                       zariadenia opatrovateľskej  služby Staré Mesto   
                      
 
    b/ Domov dôchodcov  a ďalšie špecializované zariadenia 
• prehodnotenie technického stavu budovy DD Podjavorinskej ul., stanovenie priorít na 

opravy, príp. rekonštrukciu DD a denného stacionára Záhrebská ul. 
• posúdenie možnosti a vhodnosti  zriadenia satelitného pavilónu DD /DSS pre seniorov so 

špeciálnymi ochoreniami a starostlivosťou, úpravou súčasného objektu ZOS Maróthyho, 
príp. v inom objekte, resp. výstavba  

• návrh projektového zámeru výstavby ZSS v areáli pri Červenom moste v nadväznosti na 
komunitný plán   



 10 

• projekty finacovania  výstavby, rekonštrukcie, úpravy a vybavenia ZSS v rámci 
ESF/MPSVaR 

• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
 Materiály MZ:   
 1/ Projekty  rekonštrukcie / finančného zabezpečenia DD Podjavorinskej ul., ZOS Marothyho ul.,  
     Denného stacionára Záhrebská ul. 
 2/ Projektový zámer výstavby zariadení sociálnych služieb v areáli pri Červenom moste   
     v nadväznosti na komunitný plán rozvoja sociálnych služieb mestskej časti 
 

                            
 

    c/  Kluby dôchodcov 
• prehodnotenie technického stavu KD Karadžičova a možnosti debarierizácie a úpravy 

terasy na letnú/ zimnú záhradu vrátane úpravy vnútrobloku  
• sumarizácia požiadaviek klubov seniorov a občanov so ZP na klubovú činnosť 

v priestoroch MČ Bratislava-Staré Mesto a prehodnotenie technických a prevádzkových 
možností MČ   

• zmapovanie potrieb modernizácie vybavenia a úpravy priestorov všetkých KD 
     + komunikácia so seniormi  (Karadžičova, Radlinského, Záhrebská, KD v MKC  
      Gaštanová, KD v MKC Zichyho palác)   
• vytipovanie priestorov vhodných na zriadenie/ úpravu  klubu pre občanov so zdravotným 

postihnutím Staré Mesto 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
Materiály MZ:  
1/ Projekt  rekonštrukcie /finančného zabezpečenia KD Karadžičova ul. 1  
2/ Projekt  rekonštrukcie/ výstavby /finančného zabezpečenia klubu seniorov pre občanov  
    so zdravotným postihnutím  Staré Mesto  
3/ Projekty  rekonštrukcie, modernizácie vybavenia vrátane finančného zabezpečenia   
     klubov seniorov  Staré Mesto  
  
 

    d/  Zariadenie podporovaného / chráneného bývania 
• zmapovanie potrieb a požiadaviek občanov MČ Bratislava-Staré Mesto so zdravotným 

postihnutím na zriadenie chráneného bývania v MČ 
• vytipovanie objektu/ bytu  vhodného na prevádzkovanie chráneného bývania (pr. chránené 

bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím pri ZOS Dobšinského) 
• komunitný projekt chráneného bývania pre občanov so ZP v Starom Meste v partnerstve 

so zväzmi a organizáciami pre zdravotne postihnutých občanov   
• výber vhodného prevádzkovateľa chráneného bývania v MČ Bratislava-Staré Mesto  

(pr.ZPMP v SR, Lepší svet, n.o. pod...) 
• otázka financovanie rekonštrukcie objektu vyčleneného na zriadenie chráneného bývania, 

jeho vybavenia a prevádzkovania projektu chráneného bývania v MČ Bratislava-Staré 
Mesto  (pr. možnosti v rámci fondov BSK, MPSVaR, ESF a ďalšie...) 
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• prieskum potrieb Sataromešťanov na zriadenia chráneného bývania pre iné cieľové slupiny  
(pr. psychicky narušení, abstinujúci ľudia s problémami so závislosťami, navrátilci 
z výkonu trestu a pod...viď komunitný plán MČ Bratislava- Staré  Mesto a hl.mesta SR 
Bratislavy)  

• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
Materiály MZ:    
1/ Komunitný projekt  chráneného bývania pre občanov so zdravotným postihnutím 
    Staré Mesto 
2/ Projekt rekonštrukcie/výstavby / finančného zabezpečenia objektu  
    pre zriadenie chráneného bývania Staré Mesto  
 
 

     e/  Domov pre osamelých rodičov - DOR 
• prehodnotenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb v DOR z hľadiska potrieb 

Staromešťanov   
• prehodnotenie spolupráce s KC Maják nádeje, a inými MVO so zameraním na pomoc 

osamelým rodičom a úplnym rodinám s deťmi  
• prieskum poskytovateľov DOR na území Bratislavy 
• možnosti prevádzkovania DOR vhodným externým poskytovateľom služieb  
• možnosti rozšírenia služieb v objekte Smrečianska 45 (poradenstvo, komunitné centrum, 

podporované bývanie, krízové bývanie pre mladé rodiny s využitím existujúcich bytových 
a ubytovacích priestorov a vhodnou úpravou /nadstavbou objektu /viď komunitný plán)  

• príprava projektu /programu poskytovania sociálnych služieb rodinám v kríze 
• možnosti financovania projektov v rámci prostriedkov BSK, MPSVaR, ESF 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
Materiály MZ:    
1/ Komunitný projekt  poskytovania sociálnych služieb rodinám v kríze 
2/ Rozšírenie a zefektívnenie spolupráce s KC Maják nádeje  
3/ Projekt rekonštrukcie/výstavby /financovania objektu Smrečianska 45 
   (príp. viacúčelového objektu podľa záverov a odporúčaní komunitného plánu)  
 
f/    Sociálne bývanie (ubytovňa pre ľudí bez domovov) 
• zmapovanie a špecifikácia potrieb sociálneho bývania marginalizovaných skupín občanov 

MČ Bratislava-Staré Mesto 
• prehodnotenie možností v rámci mestskej sociálnej siete a možností spolupráce s MVO 
• spracovanie výstupov a odporúčaní komunitného plánu MČ Bratislava-Staré Mesto 
• príprava komunitného projektu/ podpory sociálneho bývania pre odkázaných občanov  

v spolupráci a partnerstve s MVO (alt.zariadenie sociálnych služieb s osobitným režimom)    
• možnosti spolufinancovania projektu v rámci rozpočtu MČ a fondov ESF 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 
 

Opatrenia: 
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Materiál MZ:    
Komunitný projekt  sociálneho bývania pre odkázaných občanov MČ SM 
(príp. zariadenia sociálneho bývania poskytujúceho vhodne a účelne zlúčené sociálne služby)  
 
 
 

g/   Komunitné centrum Staré Mesto_ /centrum komunitného plánovania 
• zmapovanie MVO na území MČ Bratislava-Staré Mesto 
• návšteva komunitných centier v Petržalke, Nitre, B.Bystrici a inde a komunitných nadácií  
• prehodnotenie možností a potrieb prevádzkovania KC z hľadiska poskytovaných služieb 

pre komunitu Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s Magistrátom hl.m.SR Bratislavy a 
BSK 

• priestorové a materiálne vybavenie KC SM – vytipovanie vhodného priestoru 
• organizačno-právne, personálne a finančné zabezpečenie KC SM  
• zmapovanie a výber vhodných subjektov – prevádzkovateľov KC SM  
• príprava návrhu na zriadenie Komunitného centra Staré Mesto - prepojenie na činnosť 

oddelenia projektov MÚ 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
Materiály MZ:    
a/  Adresár MVO so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
b/  Projekt „Komunitné centrum Staré Mesto“  
c/  Projekt prevádzkovania/zriadenia Komunitného centra Staré Mesto  
 
 
 
 
                                                                    

6/  Dotačná politika,  komunitná práca,  projektová činnosť  
a) pomoc a lepšia integrácia seniorov a občanov so zdravotným postihnutím do 

spoločnosti 
b) monitorovací systém pomoci pre seniorov - linka pomoci 
c) systematické poradenstvo pre seniorov v otázkach spojených s bývaním ďalšími 

potrebami   
• zmapovanie potrieb seniorov a občanov so ZP (komunitný plán /odporúčania) 
• zmapovanie miestnej a mestskej siete podpory a poradenstva seniorom a občanom so ZP 
• prehodnotenie spolupráce s MVO a klubmi a organizáciami, ktorých činnosť je orientovaná  na 

pomoc seniorom a občanom so ZP   
• prevencia – priestorové a finančné možnosti pre vitalizáciu seniorov  (programy aktivizácie; 

športovo-relaxačných, tanečných aktivít pre seniorov)  
 

Opatrenia; 
1/ Zavedenie PC techniky a internetu do klubov dôchodcov, školenie seniorov   
2/ Spestrenie a prispôsobenie činnosti a vedenia  KD požiadavkám  členov a samospráv KD 
3/ Dotácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poskytované najmä pre MVO, ktorých  
    činnosť je orientovaná  na    podporu a pomoc pre seniorov a občanov so ZP v oblasti  
    integrácie, inklúzie, zavedenia  monitorovacieho systému pomoci, poradenstva a  



 13 

    aktivizácie 
4/ Komunitné projekty zamerané na poradenstvo, pomoc a inklúziu seniorov a občanov so  
    ZP financované z prostriedkov MPSVaR a ESF 
5/ Komunitný projekt vitalizácie seniorov  (v partnerstve s MVO a oddelením kultúry) 
6/ Komunitný projekt Koncerty pre Staromešťanov /nielen pre seniorov v spolupráci  
     s MVO a oddelením kultúry a pod záštitou starostu 

 
 

7/ Ochrana, prevencia a pomoc  pre  ohrozené skupiny občanov 
a) podpora vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít a projektov pre 

znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľov 
b) podpora projektov zameraných na sociálno-právnu ochranu a prevenciu 

pred vznikom a šírením negatívnych spoločenských  javov  
      (napr.kriminalita, závislosti, násilie v rodine, na školách, na ulici..) 
 

• zmapovanie znevýhodnených a rizikových skupín v MČ Bratislava-Staré Mesto a ich 
potrieb (komunitný plán / odporúčania) 

• zmapovanie miestnej a mestskej siete sociálnej  služieb,  databáza MVO poskytujúcich 
sociálne služby a poradenstvo pre znevýhodnené a rizikové  skupiny obyvateľov vrátane 
realizovaných,  príp. pripravovaných projektov s možnosťou zapojenia MČ Bratislava-
Staré Mesto 

• podpora  aktivít a projektov MVO (dotácie, priestorové možnosti v spolupráci 
s oddelením školstva a kultúry) 

• spolupráca s orgánmi miestnej a mestskej štátnej správy a samosprávy (ÚPSVaR, 
MPSVaR, Magistrátom hl.m.SR Bratislavy, BSK, MČ Bratislavy, políciou .....)     

• aktívna komunitná práca,  spoločné komunitné projekty  v partnerstve  so subjektmi 
miestnej / mestskej sociálnej  siete zamerané na ciele a/ a b/ a financované z prostriedkov 
BSK, MPSVaR a ESF      

• opatrenia koncepčné a územno-správne ( program ochrany rodiny, program pre „deti 
ulice“, znižovanie rizík pre závislých - Harm-reduction, podporovaného 
zamestnávania, sanácie rodinného prostredia a ďalšie zamerané na  pomoc ľuďom, ktorí 
majú problémy so závislosťami a ich rodinám , návrh VZN na miestnej, príp. 
na celomestskej úrovni)  

Opatrenia; 
1/ Databáza subjektov poskytujúcich sociálne služby ohrozeným skupinám občanov 
2/ Systém vyhľadávania a monitoringu ohrozených skupín občanov na území  mestskej  
    časti Bratislava-Staré Mesto 
3/ Komunitné pracovné stretnutie na tému; 
     „ Aplikácia zákona č.305/2005 Z.z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene  
     a doplnení niektorých zákonov na  podmienky praxe samosprávy hl.m.SR   a mestských častí  
     Bratislavy“ resp. len pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, pre zástupcov Magistrátu a mestských  
     častí hl.m.SR Bratislavy, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a subjektov vykonávajúcich opatrenia  
     sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine  
     na území mestskej časti  
4/  Komunitné projekty  v partnerstve  so subjektmi miestnej / mestskej sociálnej siete  
     zamerané na prevenciu, aktivizáciu a integráciu ohrozených skupín občanov  
     finacované z prostriedkov MPSVaR a ESF 
5/  Dotácie mestskej časti  Bratislava-Sdtaré Mesto poskytované pre MVO, ktorých činnosť  
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     je orientovaná  na podporu   vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít a na  
     projekty pre znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľov, na prevenciu proti vzniku a  
     šíreniu negatívnych spoločenských javov  
 
 
8/  Medializácia 
• spracovanie programu medializácie a publicity aktivít a projektov v rámci jednotlivých 

priorít a opatrení  v spolupráci s odborníkmi na mediálnu politiku so zapojením miestnych, 
celomestských, resp. celoštátnych médií 

• propagácia aktivít, programov, projektov (grafické spracovanie projektov) vrátane 
aktuálneho priebežného zverejňovania na internete 

• prezentačné a informačné materiály o sociálnej politike MČ Bratislava-Staré Mesto, 
sociálnych službách, vrátane brožúr pre občanov, letákov   

     (v slovenskom jazyku / v eurojazyku) 
 

Opatrenia; 
1/  Mediálna stratégia a mediálny plán realizácie cieľov sociálnej politiky mestskej časti  
     Bratislava-Staré Mesto 
2/  Prezentačné a informačné materiály o realizácii sociálnej politiky mestskej časti  
     Bratislava- Staré Mesto 
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Prehľad aktivít v oblasti sociálneho rozvoja za obdobie I.polroka 2008 
 
 

Akcia / úloha Termín MZ 
JANUÁR 
 
1/ Zapojenie  poslancov a odborných zamestnancov do  
    procesu tvorby komunitného plánu sociálnych služieb –  
    pracovná skupina 

I./08 
plní sa 

nie 

2/ Komunitný projekt Koncerty pre Staromešťanov/ nielen pre  
    seniorov v spolupráci  s MVO Asociácia náročného  diváka  
    a s oddelením kultúry, pod záštitou starostu 

I.-XII./08 
plní sa  

nie 

FEBRUÁR 
 
1/ Výber optimálneho spracovateľa PHSR  
    MČ Bratislava-Staré Mesto 

II./08 
splnené  

áno 
rozpočet 

2/ Spestrenie a prispôsobenie činnosti a vedenia  KD   
    požiadavkám  členov a samospráv KD 

II.-XII./08 
plní sa  

nie 

3/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
    náročného diváka a s oddelením kultúry, pod záštitou starostu  

II./08 
splnené  

nie 

MAREC 
 
1/ Definovanie pracovných podmienok a nárokov MČ  
    v zmluve o spracovaní  PHSR    

III./08 
splnené v IV./08 

nie 

2/ Podmienky pre kluby zdravotne postihnutých občanov  v  
    priestoroch KD Staré Mesto 

III.-V./08 
plní sa    
KD Karadžičova 

nie 

3/ Dotácie MČ SM poskytované najmä pre MVO, ktorých  
    činnosť je orientovaná  na  podporu a pomoc pre seniorov a   
    občanov so ZP v oblasti integrácie, inklúzie, zavedenia  
    monitorovacieho systému pomoci, poradenstva, aktivizácie 

III./08 
 
 
splnené 

áno 

4/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
    náročného diváka a s oddelením kultúry, pod záštitou starostu  

III./08 
splnené  

nie 
 

APRÍL 
 
1/ Zmena organizačného poriadku  Miestneho úradu  
    -  oddelenie sociálnych vecí 

IV./08 
splnené 

áno 

2/ Zavedenie PC techniky, internetu do KD (+ skype, kamera) splnené len PC nie 

3/ Návrh na zriadenie samostatnej  rozpočtovej organizácie  
    Seniorcentrum Staré Mesto 

IV./08 
splnené 

áno 

4/ Upresnenie ďalšieho postupu pri tvorbe komunitného plánu  
    rozvoja sociálnych služieb, prehodnotenie a doplnenie  
    zmluvy o spracovaní KP                                                               

splnené v V./08 nie 

5/ Upresnenie postupu pri tvorbe PHSR pracovný tím –  
    zapojenie poslancov, občanov - verejné prezentácie  
    vo  volebných obvodoch 

IV./08 
 
plní sa  

nie 

6/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
    náročného diváka a s oddelením kultúry, pod záštitou starostu  

IV./08 
splnené  

nie 



 16 

Akcia / úloha Termín MZ 
MÁJ 
 
1/ Databáza subjektov poskytujúcich  sociálne služby  
    ohrozeným skupinám občanov odkázaným na pomoc  
    komunity 

V.-VI./08  
plní sa 

nie 

2/ Informácia o činnosti MAJÁK  NÁDEJE, n.o.   splnené 13.05.08 

3/ Novela  VZN č.9/2004 o poskytovaní  finančnej pomoci  
    obyvateľom MČ  Bratislava-Staré Mesto v čase  núdze 

splnené  
v  VI./08 

24.06.08 

4/ Poznávací  a výmenný zájazd seniorov  MČ Staré Mesto  
    Bratislava a Praha v Prahe 

splnené 
27.- 29.V.2008 

nie 

5/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
    náročného diváka a s oddelením kultúry, pod záštitou starostu  

V./08 
splnené  

nie 

JÚN 
 
1/ Prieskum  potrieb Staromešťanov v oblasti poskytovania  
    služieb zdravotníckych  a sociálnych zariadení –  
    návrh opatrení  (komunitný plán, PHSR) 

VI./08 
plní sa 

nie 

2/ Zefektívnenie organizácie Miestneho úradu MČ  
    Bratislava-Staré Mesto a  servisu pre občana   

VI./08 
plní sa  

nie 

3/ Dodatok k VZN č.10/2004 o bližších podmienkach  
    poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady,  
    výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 

VI./08 
splnené 

24.06.08 

4/ Návrh na zmenu rozpočtu v sociálnej oblasti   VI./08  
splnené 

24.06.08 

5/ Projekt  optimálneho využitia objektu MŠ+DJ Javorinská,  
    financovanie výstavby a prevádzkovania 

VI.-VIII./08 
plní sa  

24.06.08 
zmena 
rozpočtu 
2008 

6/  Akcie pre seniorov :  
6.1./ Festival vodníkov - výletná loď  

07. VI./08 
splnené 

nie 

6.2./ Opekačka na Partizánskej lúke 27.VI./08 
splnené 

nie 

7/ Strategická časť PHSR - pracovná skupina KP 
 

VI.-VII./08 
splnené 

nie 

8/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
    náročného diváka a s oddelením kultúry, pod záštitou starostu  

VI./08 
splnené 
  

nie 
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Návrh 

 
Akčný plán v oblasti sociálneho rozvoja na obdobie II. polroka  2008 

 
 

Akcia / úloha Termín MZ 
JÚL – AUGUST 
1/ Aktualizovaný informačný materiál o sociálno-zdravotnej sieti  
    zariadení a služieb pre občanov v pôsobnosti MČ  
    Bratislava-Staré Mesto:   
    Zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb,   
    - prezentačno-informačný materiál 

IX.-X./08 
+finančné    
  krytie 

áno   
IX.-X./08 
+ internet 
+ KD 
+ verejnosť 

2/  Informačný balíček o poskytovaní  sociálnych služieb pre  
     seniorov v MČ Bratislava-Staré Mesto 
     - prezentačno-infrormačný materiál 

VIII.-IX./08 nie 

3/  Rozšírenie partnerstva a spolupráce  
     s MAJÁK NÁDEJE, n.o. 

VIII./08 áno   
IX./08 

4/ Projekty výstavby, rekonštrukcie a financovania: 
    - projektové zámery/štúdie/rozpočet 
� ZOS Dobšinského  
� rekonštrukcia KD Karadžičova 1 – debarierizácia, 

výstavba letnej/zimnej záhrady na terase, úprava 
vnútrobloku 

� chránené/podporované bývanie 
� ZSS pri Červenom moste 

VIII.-X./08 
 

áno  
X.-XI. 
2008 

5/ Komunitné projekty 
5.1./Pomoc, poradenstvo, inklúzia, dištančný dohľad a 
       aktivizácia seniorov  a občanov so ZP v partnerstve s Phone  
       vitae, n.o., Bratislavskou občianskou poradňou 
       a ďalšími MVO... 

VIII.-X./08 áno  
X.-XI./08 

5.2./Sociálne bývanie pre odkázaných občanov a občanov  
       bez domovov v spolupráci s KC Maják nádeje, OZ Proti  
       prúdu, Domov pre každého a ďalšími subjektmi... 

VIII.-X./08 
 
 
 

áno 
X.-XI./08  
 

5.3./Podpora rodiny v komunite - poskytovania sociálnych  
       služieb rodinám v kríze v partnerstve s MVO 

VIII-X./08 
 

áno 
X.-XI./08 

SEPTEMBER - OKTÓBER 
 
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti  
    Bratislava-Staré Mesto,prezentačný materiál pre občanov 

IX./08  áno  
X.-XI./08 

2/ Komunitný plán rozvoja sociálnych   služieb mestskej časti  
    Bratislava-Staré Mesto + prezentačný materiál pre občanov 

IX./08 áno 
X.-XI./08 

3/ Návrh na úpravu rozpočtu Seniorcentrum Staré Mesto IX./08 áno IX./08 

4/ Návrh na úpravu výšky úhrad za služby poskytované  
    v detských jasliach (v EUR)   

IX./08 áno 
IX./08  

5/ Optimalizácia prevádzkovania detských jaslí  v podmienkach   
    samosprávy MČ  Bratislava-Staré Mesto        

IX.-X./08 áno  
X.-XI./08 
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Akcia / úloha Termín MZ 
6/ Optimalizácia prevádzkovania opatrovateľskej a prepravnej  
    služby a rozvozu stravy pre odkázaných   občanov Starého  
    Mesta+ zavedenie tzv. „sociálneho taxíka“  

X.-XI./08 áno  
X.-XI./ 08 

7/ Návrh rozpočtu na rok 2009 (sociálna oblasť) X.-XI./08 áno 
XI./08 

8/ Návrh priorít sociálnej politiky mestskej časti Bratislava- 
    Staré Mesto na rok 2009 

X.-XI./08 áno  
XI./08 

9/ Poznávací  a výmenný zájazd seniorov MČ Bratislava-Praha  
    Staré Mesto  v Bratislave 

IX./08 nie 

10/Komunitné pracovné stretnutie na tému;   
    „ Aplikácia zákona č.305/2005 Z.z.  o sociálnoprávnej 
    ochrane detí a o sociálnej kuratele na podmienky praxe    
    samosprávy hl.m.SR  a mestských častí  Bratislavy“ na  
    predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine                                                                         

IX.-X./08 nie 

11/ Systém vyhľadávania a monitoringu občanov odkázaných  
      na pomoc komunity na území MČ Bratislava-Staré Mesto 

IX.-X./08 áno/nie ? 

12/ Vybudovanie kvalitného tímu pracovníkov oddelenia  
       sociálnych vecí a Seniorcentra Staré Mesto 

IX.-XII./ 08 nie 

13/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
      náročného diváka a s oddelením kultúry,pod záštitou starostu  

1 x IX./08 
1 x X./08 
 

nie 

NOVEMBER - DECEMBER 
 

1/  Projekty rekonštrukcie, modernizácie a financovania ZSS  
     Seniorcentra Staré Mesto 

XI./08 áno 
XI./08 
rozpočet 

2/  Projekty rekonštrukcie, modernizácie a financovania   klubov  
     dôchodcov Staré Mesto 

XI./08 áno 
XI./08 
rozpočet 

3/ Vytvorenie programu spracovania dát  v sociálnej oblasti   
    (prepojenie OSV + ZSS + internet) 

XII./08 nie 

4/  Bezbariérový prístup na celé pracovisko  
     - oddelenie sociálnych vecí  

(projekt /štúdia  úprav + rozpočet ) 

XI./08 áno 
XI./08 
rozpočet 

5/ Zámer prevádzkovania /zriadenia      
    Komunitného centra Staré Mesto  
    (v spolupráci s BSK) 

XII./08 áno 
XII./08 

6/ Koncert pre Staromešťanov  v spolupráci  s MVO Asociácia  
    náročného diváka a s oddelením kultúry,  
    pod záštitou starostu  

1x XI./08 
1x XII./08 
Vianočný 
koncert ! 

nie 

 
 
Vysvetlivky:   
DD – domov dôchodcov,  DOR – Domov pre osamelých rodičov, OS – opatrovateľská služba, PP – prepravná služba, KD – klub dôchodcov, 
ZOS – zariadenie opatrovateľskej služby, OSV – oddelenie sociálnych vecí, OP – oddelenie projektov,  FO – finančné oddelenie,  
PO – právne oddelenie, MVO – mimovládna nezisková organizácie, OZ-občianske združenie,KC – krízové centrum,  
ZP – zdravotne postihnutí,  KSZR – Komisia sociálna, zdravotná a rodiny, MR – Miestna rada, MZ – miestne zastupiteľstvo,  
Zst. – zástupca starostu,  HS – hovorca starostu, RPSP – Rada pre poradenstvo v sociálnej spráci, MŠ – materská škola, DJ – detské jasle,  
VZN – všeobecne záväzné nariadenie, PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, KP – komunitný plán, MÚ – Miestny úrad,  
MČ SM – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 


