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Vyhodnotenie realizácie úloh v oblasti  sociálneho rozvoja  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2008  

- Informácia - 
                            

 Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

JANUÁR 
1/ Zapojenie  poslancov a odborných zamestnancov do  
    procesu tvorby komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb 
     –  pracovná skupina 

I./2008 
Splnené 

nie Pracovná skupina sa stretla 3 krát na pôde Rady pre 
poradenstvo v sociálnej práci, ďalej v užšom zložení 
priebežne.  
Odporúčania:  
Pokračovať v pracovnej skupine aj  po schválení KP 
v procese komunitného plánovania v spolupráci s MVO a 
komunitou  v r.2009. 

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. 
2008 
Splnené  

nie Koncert s názvom: „Novoročný koncert“ sa konal 
v Slovenskom rozhlase s účasťou cca 200 Staromešťanov 
(najmä členov klubov dôchodcov a ich rodín).   

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

II./2008 
Splnené  

áno 
rozpo
čet 

Výberová komisia vybrala spracovateľa:  
VVMZ, s r.o., Tolstého 7, Bratislava  

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

II.-XII. 
2008 
Splnené  

nie Vykonávalo sa priebežne v spolupráci so samosprávami 
KD. Žiadané aktivity: výlety – domáce aj zahraničné, 
festival vodníkov – plavba loďou, tanečné zábavy a 
koncerty. 

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

II./2008 
Splnené  

nie Koncert s názvom: „Pohladenie láskou“ sa konal 
v Zichyho paláci s účasťou cca 120 Staromešťanov. 

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

III./2008 
Splnené 
v IV./08 

nie Úlohu zabezpečila výberová komisia. PHSR bude v roku 
2009 doplnený o  Komunitný plán rozvoja sociálnych 
služieb MČ a bude aktualizovaný každý rok.   
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 Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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

III.-V. 
2008 
Splnené    
KD 
Karadži- 
čova 

nie V KD Karadžičova ul. pôsobia nové kluby občanov so 
ZP: Združenie pre ľudí s mentálnym postihnutím ZO 
Staré Mesto ECHO a Klub Sclerosis multiplex Staré 
Mesto Nádej. Boli schválené FP 400 tis. Sk/2008 na 
rekonštrukciu a údržbu KD Karadžičova 1 a na projekt 
zasklenia terasy (tzv. zimnej záhrady) - uzn.č.107/2007. 
Na rok 2009 boli schválené KV: 27 tis.EUR na realizáciu 
projektu a vybavenie, uzn.č. 138/2008. Bol schválený 
zámer vybudovať klub pre občanov so ZP v objekte ZOS 
Domu opatrovateľských služieb Dobšinského ul. + 
spracovaná štúdia projektu. 
Odporúčania: vytvoriť podmienky aj v iných KD podľa 
záujmu občanov a možností MČ v r.2009; 

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./2008 
 
 
Splnené 
III a X/08 

áno 
 
 
 
 

Boli poskytnuté dotácie pre 21 MVO v celkovej výške 
282 tis. Sk, uzn.č. 28/2008 a 114/2008. 
Odporúčania: podporovať činnosť MVO v r.2009; 

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

III./2008 
Splnené  
 

nie 
 

Koncert s názvom: „Jarný koncert“ sa konal v Zichyho 
paláci s účasťou cca 120 Staromešťanov. 

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

IV./2008 
Splnené 

áno Uzn.č. 31/2008 
Odporúčania: prispôsobovať obsahovú a personálno-  
kvalifikačnú úroveň OSV  potrebám praxe a legislatívy; 

2/ Zavedenie PC techniky, internetu do KD (+ skype, kamera) Splnené  
 XII/2008 

nie Internet bol zavedený v KD a záujemcovia boli vyškolení. 

3/ Návrh na zriadenie samostatnej  rozpočtovej organizácie  
    Seniorcentrum Staré Mesto 

IV./2008 
Splnené 

áno Uzn.č. 32/2008 
 

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

Splnené 
 V./2008 

nie Zmluva uzatvorená s RPSP bola upresnená v nadväznosti 
na tvorbu PHSR. Návrh komunitného plánu rozvoja 
sociálnych služieb bol predložený dňa 4. novembra 2008. 
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 Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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

IV./2008 
Splnené   

nie Verejné prezentácie vo volebných obvodoch sa konali 
v novembri 2008 s účasťou poslancov a verejná 
prezentácia v Staromestskej sieni. 
Odporúčania: medializovať PHSR a informovať občanov 
o  PHSR po jeho schválení v skrátenej verzii v r.2009; 
 

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

IV./2008 
Splnené  

nie Koncert s názvom: „Aká si mi krásna“ sa konal 
v Zichyho paláci s účasťou cca 120 Staromešťanov. 

MÁJ 
1/ Databáza subjektov poskytujúcich  sociálne služby  
    ohrozeným skupinám občanov odkázaným na pomoc  
    komunity 

V.-VI. 
2008  
Splnené 
 XI./08  

nie Databáza je k dispozícii na OSV a tvorí prílohu 
Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb MČ. 
Odporúčania: Spracovať osobitne ako informatívny 
materiál pre občanov a zverejniť v r. 2009. 
 

2/ Informácia o činnosti MAJÁK  NÁDEJE, n.o.   Splnené 13.05.
2008 

Uzn.č. 64/2008 
 

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

Splnené  
VI./2008 

24.06.
2008 

Uzn.č. 70/2008 
 

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

Splnené 
 

nie Návšteva Staromešťanov - seniorov a zástupcov m.č. 
Bratislava-Staré Mesto sa konala v termíne 27.- 
29.V.2008 s účasťou 38 osôb z m.č. Bratislava – Staré 
Mesto.       
Odporúčania: Pokračovať v tradícii aj v spolupráci 
s oddelením kultúry (upresniť túto činnosť do náplne 
činnosti výkonného orgánu MZ /2009). 
 

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

V./2008 
Splnené  

Nie 
 
 

Koncert s názvom: „Moja najmilšia“ sa konal v Zichyho 
paláci s účasťou cca 120 Staromešťanov.  
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 Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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

VI./2008 
Splnené 
XI/2008 

nie Materiály budú predložené na následné rokovania MZ 
OSV zrealizovali dotazníkový prieskum potrieb občanov 
m.č. Staré Mesto v spolupráci s BSK. 
Odporúčania: OSV predloží informáciu poslancom MZ 
v I. polroku 2009 (po spracovaní na BSK). 

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

VI./2008 
Splnené  

nie Uzn.č.  (organizačná zmena) OSV je aktívne prepojené 
s klientskym pracoviskom. 

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./2008 
Splnené 

24.06.
2008 

Uzn.č. 71/2008 

4/ Návrh na zmenu rozpočtu v sociálnej oblasti   VI./2008  
Splnené 

24.06.
08 

Uzn.č. 72/2008 
 

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

VI.-VIII. 
2008 
Splnené  

24.06.
2008 
 

Uzn.č. 11/2008 a 72/2008 
(Zmena účelového využitia objektu len na MŠ, 
optimalizácia siete predškolských zariadení a zariadení 
sociálnych služieb, zmena rozpočtu.) 

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

07. VI. 
2008 
Splnené 

nie Akcia realizovaná v spolupráci s OZ Devínska brána, OZ 
Dúbravanka a KD Staré Mesto. 
Odporúčania: Pre veľký záujem pokračovať v tejto akcii 
pre seniorov a vnúčatá v r.2009 v spolupráci s KD+ 
MVO + OK   

6.2./ Opekačka na Partizánskej lúke 27.VI. 
2008 
Splnené 

nie Akcia realizovaná v spolupráci s klubmi seniorov 
a občanov so ZP a DD Staré Mesto pod záštitou starostu 
Odporúčania: Pre veľký úspech pokračovať v projekte 
aktivizácie seniorov v r.2009.   

7/ Strategická časť PHSR - pracovná skupina KP 
 

VI.-VII. 
2008 
Splnené 

nie Pracovná skupina bola vytvorená z poslancov-členom 
komisie SZR, odborných zamestnancov OSV, MVO. 

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

VI./2008 
Splnené 
  

nie Koncert s názvom: „Od operety k muzikálu“ sa konal 
v Zichyho paláci s účasťou cca 120 Staromešťanov.  
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Plánovaná akcia / úloha Termín 

Plnenie 
MZ Vyhodnotenie 

 
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 
2008 
+finančné    
  krytie 
Splnené 
čiastočne 

áno   
IX.-
X. 
2008 
 

OSV spracovalo prehľad zdravotníckych zariadení v MČ 
– web stránka. Prehľad ZSS v MČ sa poskytuje na OSV 
a je zahrnutý v materiáli komunitný plán rozvoja 
sociálnych služieb MČ. 
Odporúčania: Spracovať aktuálny prezentačno – 
informačný materiál v I.polroku 2009. 

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

VIII.-
IX./2008 
Splnené 
čiastočne 

nie Prehľad ZSS v pôsobnosti MČ sa poskytuje na OSV a je 
zahrnutý v materiáli KP. 
Odporúčania: Spracovať aktuálny prezentačno – 
informačný materiál v I.polroku 2009. 

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

VIII./2008 
Splnené 

áno   
16.IX. 
2008 

Uzn.č.96/2008 
Rozšírenie služieb v DOR Smrečianska, zmluva 
o spolupráci a výpožičke objektu. Rozšírenie služieb 
v útulku pre úplne rodiny s deťmi – sanácia rodín. 
 

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. 
2008 
Splnené 
čiastočne 
 

áno  
X.-
XI. 
2008 

� štúdia ZOS Dobšinského (uzn.č.11/2008) + schválený 
kapitálový rozpočet na r.2009 – 166 tis. EUR, 

� štúdia rekonštrukcie KD Karadžičova + schválený 
kapitálový rozpočet na r.2009 – 27 tis. EUR; 

 Odporúčania:  
� vypracovanie projektovej dokumentácie + realizácia 

projektových zámerov ZOS Dobšinského a KD 
Karadžičova v r.2009, 

� spracovanie projektového zámeru/ štúdie na výstavbu 
chráneného bývania a ZSS pri Červenom moste +  
rozpočet  + časový harmonogram v r.2009; 
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Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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 MVO 

VIII.-X 
2008 
Nesplnené 

áno  
X.XI. 
2008 

Zdôvodnenie: Pracovná vyťaženosť, nepodarilo sa 
dôkladne rozpracovať zámer pre potreby komunity MČ 
a napojiť  relevantných partnerov.   
Odporúčania: Spracovať projekty v 1.polr.2009+ ďalšie 
zdroje financovania v spolupráci s oddelením projektov. 

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. 
2008 
 
Nesplnené 
 

áno 
X.XI. 
2008  
 

Zdôvodnenie: Pracovná vyťaženosť, nepodarilo sa 
dôkladne rozpracovať zámer pre potreby komunity MČ 
a napojiť  relevantných partnerov  (Zvýšené pracovné 
zaťaženie OSV - prenesené kompetencie Magistrátu hl.m., 
opatrenia zákona č.305/2005 Z.z.).  
Odporúčania: Spracovať projekty v 1.polr.2009+ ďalšie 
zdroje financovania v spolupráci s oddelením projektov. 

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

VIII-X. 
2008 
Splnené 
čiastočne 

áno 
X.XI. 
2008 

Zdôvodnenie: OSV sa zameralo na nové kompetencie – 
výkon zák.č.305/2005 Z.z. – opatrenia sociálno-právnej 
ochrany a prevencie v rodinách. 
Realizácia: projekt Klub pre rodičov v spol. s Národným 
centrom  pre rovnosť príležitostí.  
Rozpracované: Reštart a Reštart rodiny v komunite 
v spolupráci s Inštitútom pre vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. 
Odporúčania: - dopracovať projekty a realizovať v MČ 
r.2009 + hľadať ďalšie finančné zdroje v spolupráci 
s oddelením projektov;  

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

IX./2008  
Splnené 
čiastočne  

áno  
X.-XI 
2008 

Zdôvodnenie: Materiál bol pripomienkovaný poslancami 
Komisie SZR a OSV a bude prerokovaný v MZ v r.2009. 
Odporúčania: Spracovať prezentačný materiál pre 
občanov a zabezpečiť medializáciu a informovanosť 
občanov po schválení PHSR v I. polroku r.2009. 
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Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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

IX./2008 
Splnené 
čiastočne 
 

áno 
X.XI. 
2008 

Zdôvodnenie: Materiál bol pripomienkovaný poslancami 
Komisie SZR a OSV a bude prerokovaný v MZ v r.2009. 
Odporúčania: Spracovať prezentačný materiál pre 
občanov a zabezpečiť medializáciu a informovanosť 
občanov po schválení KP v I. polroku r.2009. 

3/ Návrh na úpravu rozpočtu Seniorcentrum Staré Mesto IX./2008 
Splnené 

áno 
IX/08 

Uzn.č.99/2008 

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

IX./2008 
Splnené 

áno 
IX. 
2008  

Uzn.č.95/2008 

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

IX.-X 
2008 
Nesplnené 
 

áno  
X,XI. 
2008 

Zdôvodnenie: Pracovná vyťaženosť, nadväznosť na KP a 
zmeny a nároky v sociálnych službách v r.2009 -  
možnosti MČ, materiál bol preložený na r.2009. 

6/ Optimalizácia prevádzkovania opatrovateľskej a prepravnej  
    služby a rozvozu stravy pre odkázaných   občanov Starého  
    Mesta+ zavedenie tzv. „sociálneho taxíka“  

X.-XI. 
2008 
Nesplnené 
 

áno  
X.XI. 
2008 

Zdôvodnenie: Pracovná vyťaženosť, nový zákon 
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinný od 
1.1.2009, materiál bol preložený na r.2009. 

7/ Návrh rozpočtu na rok 2009 (sociálna oblasť) X.-XI. 
2008 
Splnené 

áno 
XII. 
2008 

Uzn.č. 138/2008 

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

X.-XI. 
2008 
Nesplnené 

áno  
XI. 
2008 

Zdôvodnenie: - nadväznosť na PHSR a KP, zák. 
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, materiál bol 
preložený na r.2009; 

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

IX./2008 
Splnené 

nie 
 

Zájazd sa uskutočnil 29.9.-1.10.2008. + Pracovná cesta 
v dňoch 14.-15.12.2008 odborných zamestnancov 
a členov Komisie SZR, navštívené zariadenia: DPS, 
Kontaktné centrum pre bezdomovcov – Naděje, 
nocľaháreň na lodi, Nemocnica Sv.Františka + ZOS- 
LDCH. 
Odporúčania: Ponuka zo strany Praha I. – pokračovať na 
tému pomoc ľuďom so závislosťami. 
Pripraviť ponuku pod záštitou starostu m.č. na vybranú 
tému  pre partnerov z Prahy + KP + PHSR. 
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Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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./ 
2008 
Nesplnené 
 

nie Zdôvodnenie: Pracovná vyťaženosť, stretnutie bolo 
odložené po dohode s OSV iných MČ Bratislavy 
a Magistrátu hl.m. na r.2009. 
Odporúčanie:  realizovať v i.polroku 2009 + pracovná 
skupina MČ Bratislavy a Magistrátu hl.m.SR k zákonu 
č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách – aplikácia 
zákonov a prenesených kompetencií v podmienkach 
samosprávy MČ Bratislavy; 

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

IX.-X./ 
2008 
Splnené 
čiastočne 

nie  Zdôvodnenie: systém spracováva OSV v spolupráci 
s inými MČ Bratislavy, ÚPSVaR a MVO.  
Odporúčanie: dopracovať ako program v r.2009 

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

IX.-XII. 
2008 
Plní sa 
Úloha stála 

nie Plánovanie personálneho posilnenia OSV ako aj 
Seniorcentra z dôvodu nových kompetencií a 
uplatňovania novej legislatívy–ZSS (uzn.MZ č.125/2008). 

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 
Splnené 

nie Koncerty s názvom: „Sólo pre trio“ a „Ružičky červené“ 
sa konal v Zichyho paláci s účasťou cca 120 
Staromešťanov. 

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

XI./2008 
Splnené 

áno 
XI.08 
Rozp. 

Plánované práce a výdavky boli zahrnuté do rozpočtu na 
r.2009, ostatné zámery sú v PHSR a KP. 

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

XI./2008 
Splnené 

áno 
XI. 
2008 
Rozp. 

Plánované práce a výdavky boli zahrnuté do rozpočtu na 
r.2009, ostatné zámery sú v PHSR a KP + projekty 
v rámci dotácií MPSVaR SR. 

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

XII./2008 
Nesplnené 
 

nie Zdôvodnenie: Pracovná vyťaženosť – k vytvoreniu 
programu budú využité skúsenosti z m.č., kde už 
program majú a využívajú. 
Odporúčanie: Realizovať v roku 2009 

4/  Bezbariérový prístup na celé pracovisko  
- oddelenie sociálnych vecí  (projekt /štúdia  úprav + rozpočet ) 

XI./2008 
Splnené 
čiastočne 

áno 
XI.08 
Rozp. 

Zdôvodnenie: Bol prerokovaný zámer prestavby 
priestorov OSV. 
Odporúčanie: Realizovať v roku 2009 
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Plánovaná akcia / úloha Termín 
Plnenie 

MZ Vyhodnotenie 
 

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

XII./2008 
Splnené 
čiastočne 
 
 

áno 
XII. 
2008 

Zdôvodnenie: súčasť KP 
Zámer bol prerokovaný s partnermi MVO – súčasť 
komunitných projektov MVO – návrh spolupráce 
a spracovania v r.2009, doriešenie priestorových 
a finančných podmienok, partnerstvo s Magistrátom 
hl.m.SR a BSK. 

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 ! 
Splnené 

nie Koncert s názvom: „Vianočný koncert“ sa konal 
v kostole Klarisky 17.12.08 v spolupráci s primátorom 
hl.m.SR Bratislavy  s účasťou 220 Staromešťanov  
V roku 2008 bolo zrealizovaných 10 koncertov + 1 
tanečná zábava v PKO - akcia BKIS. 
Koncerty sa stali tradíciou v m.č. a získali si široký 
záujem Staromešťanov a nielen seniorov. 
Odporúčania: Pokračovať v projekte, hľadať väčšie 
kapacity, spestriť programový žáner koncertov a obohatiť 
program pre seniorov o tanečné zábavy v spolupráci 
s oddelením kultúry a MVO, s účasťou poslancov MZ. 

 
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, KV – kapitálové výdavky, DPS – Domov pečovatelskej služby 
 
 
 


