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Návrh   uznesenia  
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e    
 
Ciele a priority sociálnej politky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - akčný plán na rok 2009   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
       
     
     Uznesením č.97/2008 zo dňa 16.9.2008 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto (ďalej len „mestská časť“) zobralo na vedomie informáciu o plnení úloh v oblasti 
sociálneho rozvoja mestskej časti a schválilo akčný plán realizácie úloh v oblasti sociálneho 
rozvoja mestskej časti na obdobie II. polroka 2008. Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti súčasne  požiadali prednostu Miestneho úradu mestskej časti o predloženie návrhu akčného 
plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti na rok 2009. Týmto uznesením poslanci sledovali 
zabezpečenie kontinuity v oblasti sociálneho rozvoja mestskej časti a postupné plnenie volebných 
programov v  sociálnej oblasti. 
 
     Predkladaný materiál predstavuje návrh cieľov a priorít sociálnej politiky mestskej časti na rok 
2009 a  akčný plán realizácie navrhovaných opatrení a úloh nadväzne na schválený rozpočet, 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, zámery a potreby z pohľadu 
občanov - komunitné plánovanie, oddelenia sociálnych vecí, zariadení sociálnych služieb  
a aktuálnej legislatívnej praxe. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ciele a priority  
sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2009 

 
 
1/ Kvalitný a efektívny systém sociálnych služieb pre občanov  Starého Mesta 

o zavedenie zákona o sociálnych službách do praxe  P1  
o kvalitný a dostupný informačný servis pre občanov 
o prvokontaktné bezbariérové pracovisko 
o program spracovania dát 
o rozvoj ľudských zdrojov 
 

2/  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  P2  
 
3/  Komunitný plán sociálnych služieb P3 

o pracovná skupina komunitného plánovania 
o komunitné plánovanie 
 

4/  Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby      
o terénna opatrovateľská a prepravná služba, rozvoz stravy P4  
o detské jasle a ďalšie služby pre rodiny a deti 
 

5/  Projekty  výstavby, rekonštrukcie a činnosti zariadení sociálnych služieb  
I.   Zariadenia na podporu seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) P5 
o zariadenia opatrovateľskej služby            
o domov dôchodcov a špecializované zariadenia 
o kluby dôchodcov /denné centrá pre  seniorov 
o zariadenie podporovaného /chráneného bývania 
II.  Zariadenia na podporu rodín s deťmi  
o krízové centrum Maják nádeje 
o nízkoprahové denné centrum 
III. Zariadenia na pomoc ľuďom bez domova 
o  denné - kontaktné centrum a jedáleň/ výdajňa stravy 
IV. Komunitné centrum  
V.  Multifunk čné zariadenie sociálnych služieb 
 

6/  Dotačná politika, komunitná práca, projektová činnosť          
     najmä podpora seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) P6          

o intervencia, pomoc, inklúzia  
o monitorovací systém pomoci  
o poradenstvo, aktivizácia 
o rozvoj nových tradícií a komunitných partnerstiev 
 

7/  Ochrana, prevencia a pomoc pre ohrozené skupiny občanov                      P7        
      orientovaná najmä na opatrenia sociálno-právnej ochrany a prevencie pre deti a mládež,  
      rodiny a pre občanov odkázaných na pomoc komunity vrátane občanov bez domova  
 
 

Opatrenia 



na realizáciu sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

 
Cieľ 1/ Organizácia a systém sociálnych služieb samosprávy; 

o zavedenie zákona o sociálnych službách do praxe                    /Priorita 1 
o kvalitný a dostupný informačný servis pre občanov 
o prvokontaktné bezbariérové pracovisko 
o program spracovania dát 
o rozvoj ľudských zdrojov 
• aplikácia zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 

Zb. o živnostenstkom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“) na podmienky samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(zavedenie nového systému, postupov, tlačív v sociálnych službách a zariadeniach sociálnych 
služieb v spolupráci s Magistrátom hl.m.SR Bratislavy, mestských častí, BSK, MPSVaR, aktuálna 
informovanosť poslancov a verejnosti 

• spracovanie pripomienok, pozmeňujúcich návrhov a podkladov pre pripravovanú novelu zákona 
o sociálnych službách z pohľadu praxe samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

• 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) 

• servis pre občana a priamy kontakt s občanmi na oddelení sociálnych vecí – prehodnotenie kvality 
služieb a dostupnosti najmä pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím (zámer na 
technickú úpravu a lokalizáciu pracoviska oddelenia sociálnych vecí) 

• verejný a dostupný internet v miestach prvého kontaktu s občanom a v ZSS 
• program na PC spracovanie dát o klientoch a sociálnych službách, prepojenie OSV a SZZ s dátami 

MÚ príp. program kompatibilný s programom  používaným na ÚPSVaR, maximálne využitie 
vlastností databázy v súčasnosti používaného systému Cora    

      (preverenie možností financovania z prostriedkov BSK, MPSVRaR, ESF)  
• rozvoj ľudských zdrojov – zavedenie systému štandardov v sociálnej práci, systému vzdelávania 

a sociálnej starostlivosti o zamestnancov oddelenia sociálnych vecí MÚ a Seniorcentra Staré Mesto 
 
Opatrenia: 
1/  Aplikácia zákona o sociálnych službách na podmienky samosprávy mestskej časti     
     Bratislava-Staré Mesto; 
      a) zavedenie nového systému sociálnych služieb 
      b) komunitné pracovné stretnutie 
2/  Budovanie kvalitného tímu pracovníkov oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu 
      a Seniorcentra Staré Mesto 
3/  Zavedenie systému rozvoja ľudských zdrojov 
4/  Informačný materiál o sociálnych a zdravotných službách a zariadeniach  
     poskytujúcich služby občanom na území MČ Bratislava-Staré Mesto 
5/  Verejný a dostupný internet v miestach prvého kontaktu s občanom 
6/  Program automatizovaného systému spracovania dát   
7/  Zefektívnenie organizácie a dostupnosti sociálneho servisu  pre občana  
8/ Projektový zámer bezbariérového prístupu na celé pracovisko – oddelenie sociálnych 

vecí Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré Mesto 
9/  Spracovanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov pre pripravovanú novelu    
     zákona o sociálnych službách 



 
 

Cieľ 2/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja                           /Priorita 2   
• dopracovanie a úprava  komplexného materiálu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „PHSR“) 
• prezentácia materiálu PHSR na MZ  a pred občanmi 
• návrh spracovanej skrátenej verzie – prezentačno-informačná publikácia pre občanov/ voličov 
• spracovanie akčného plánu PHSR a tvorba rozvojových projektov v spolupráci s oddelením 

sociálnych vecí MÚ a pracovnou skupinou komunitného plánovania a ich predkladanie v rámci 
grantových schém a výziev MPSVaR a ESF 

• aktualizácia PHSR v 2. polroku 2009 nadväzne na komunitný plán sociálnych služieb 
 

Opatrenia : 
1/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto;  
     a/ materiál MZ 
     b/ prezentačný materiál pre občanov / voličov 
2/ Spracovanie akčného plánu PHSR a tvorba rozvojových projektov podporovaných  
     z fondov  MPSVaR a EU 
3/ Zapracovanie komunitného plánu do PHSR v 2. polroku 2009 
 
 
Cieľ 3/ Komunitný plán sociálnych služieb                                            /Priorita 3   

o pracovná skupina komunitného plánovania 
o komunitné plánovanie 
• prezentácia analýz a odporúčaní pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „KP“)  pred poslancami MZ (podklady a odporúčania 
spracovateľov: Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, poslancov a odborných zamestnancov), 
návrh ďalšieho postupu na spracovanie KP v zmysle ustanovení a podmienok určených v zákone 
o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., §82, §83 

• vytvorenie pracovnej skupiny komunitného plánovania – zapojenie poslancov MZ, členov komisie 
SZR, odborných zamestnancov MÚ a zástupcov komunity, náplň činnosti a harmonogram prác  

• spracovanie materiálu Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
• verejná diskusia 
• zapracovanie KP do materiálu PHSR   
• prezentácia materiálu KP na MZ  a pred občanmi 

 

Opatrenia :   
1/  Materiál MZ:  
     Návrh analýz a opatrení pre spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb 
2/  Komunitné plánovanie - pracovná skupina  
3/  Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto; 
     a/  materiál MZ 
     b/  prezentačný materiál pre občanov /voličov 
4/  Zapracovanie KP do PHSR 
 
 
 
Cieľ 4/ Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby  



o terénna opatrovateľská a prepravná služba, rozvoz stravy                      /Priorita 4                       
• komunitné plánovanie - skvalitnenie a rozvoj opatrovateľských a iných „podporných“  služieb pre 

seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) s ohľadom na reálne možnosti MČ Bratislava-
Staré Mesto  

• opatrovateľská služba, rozvoz stravy - prehodnotenie nákladovosti a efektívnosti   v podmienkach 
samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto  

• prieskum poskytovateľov TOS, rozvozu stravy a prepravnej služby na území Bratislavy  
• prieskum potrieb a spokojnosti občanov (TOS, rozvoz stravy, občania posúdení ÚPSVaR na 

prepravnú službu, zistenie potrieb prepravy odkázaných občanov nad rámec zákona, ďalšie 
nedostatkové a aktivačné služby vrátane využívania telekomunikačných technológií ) 

• posúdenie možnosti poskytovania TOS, rozvozu stravy a prepravnej služby  vhodným 
dodávateľom v podmienkach  samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto  

 
Opatrenia : 
Materiály MZ:   
1/  Optimalizácia prevádzkovania opatrovateľskej  a prepravnej služby a rozvozu stravy  
     pre odkázaných občanov v podmienkach  samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto 
2/  Návrh na zavedenie ďalších nedostatkových služieb pre odkázaných Staromešťanov 

 
 

o detské jasle – služby pre rodiny a deti 
• komunitné plánovanie – skvalitnenie a rozvoj opatrovateľských a iných nedostatkových   služieb 

pre rodiny  a deti s ohľadom na reálne možnosti MČ Bratislava-Staré Mesto 
• zmapovanie aktuálnej situácie a podmienok  prevádzkovania detských jaslí na území hl.m.SR 

Bratislavy (obecné a súkromné zariadenia) 
• aktualizácia potrieb občanov Starého Mesta  (kapacity, dostupnosť, životné prostredie) 
• prehodnotenie situácie v MČ Bratislava-Staré Mesto,  kapacita zariadení, materiálne vybavenie, 

kvalita a efektívnosť poskytovaných služieb s ohľadom na súčasné a perspektívne reálne možnosti 
MČ SM 

• verejná diskusia  
• posúdenie možnosti prevádzkovania opatrovateľských a iných nedostatkových služieb pre rodiny a 

deti  vhodným súkromným prevádzkovateľom (možnosti pre zriaďovanie súkromných mikrojaslí 
s aktivačným programom a pod....) 

• 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 pre opatrovateľské a  iné 
nedostatkové služby pre rodiny a deti, počet DJ, zameranie činnosti, kapacity, lokalizácia - vhodné 
a dostupné rozmiestnenie DJ, ďalšie  aktivačné služby pre deti a rodičov, podmienky 
prevádzkovania nadväzne na komunitné plánovanie  

 
Opatrenia : 
Materiál MZ:   
1/ Rozvoj nedostatkových služieb pre rodiny a deti v podmienkach samosprávy  
    MČ Bratislava-Staré Mesto  
 
 
 
Cieľ 5/ Projekty  výstavby, rekonštrukcie a činnosti  



             zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
I.   Zariadenia na podporu seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 
o zariadenia opatrovateľskej služby                                                                  
o domov dôchodcov a špecializované zariadenia 
o kluby dôchodcov / denné centrá pre seniorov 
o zariadenie podporovaného /chráneného bývania 
 
II .  Zariadenia na podporu rodín s deťmi  
o Krízové centrum Maják nádeje 
o nízkoprahové denné centrum 
 
III.  Zariadenia na pomoc ľuďom bez domova 
o kontaktné a hygienické centrum 
o ľudová jedáleň 
 
IV.  Komunitné centrum  
V.   Multifunk čné zariadenie sociálnych služieb 
 
 
I. Zariadenia na podporu seniorov a občanov so špecifickými potrebami     
      Seniorcentrum Staré Mesto; 
o zariadenia opatrovateľskej služby             /Priorita 5 
o domov dôchodcov a špecializované zariadenia 
• projektová činnosť, príprava a výstavba Domova opatrovateľských služieb Dobšinského 2 
• informovanosť komisie SZR a spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami 
• prehodnotenie technického stavu ZOS (Vajanského nábr.17/D, Paulínyho 6, Maróthyho 4), 

denného stacionára Záhrebská 9 a Domova dôchodcov Staré Mesto Podjavorinskej 6 a stanovenie  
priorít na opravy, príp. rekonštrukciu  

• možnosti financovania projektov výstavby, rekonštrukcie, úpravy a vybavenia ZSS Seniorcentra 
Staré Mesto v rámci grantových schém a fondov MPSVaR a ESF 

• polupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
• komunitné plánovanie sociálnych služieb a zariadení; 
• posúdenie možnosti a vhodnosti  zriadenia satelitného pavilónu -.špecializované zariadenie pre 

seniorov so špecifickými ochoreniami a potrebou zvýšenej starostlivosti a dohľadu (príp. typu 
hospic) alebo penzión, úpravou a prestavbou súčasného objektu ZOS Maróthyho 4,  resp. 
rekonštrukcia uvolneného objektu inej ZOS alebo výstavba  nového objektu (viď. časť V.) 

• návrh na účelové využitie uvoľnených priestorov súčasných ZOS (Vajanského nábr.17/D,  
      Paulínyho 6, Maróthyho 4) pre sociálny rozvoj  - priority a ciele  sociálnej politiky MČ  
      Bratislava-Staré Mesto 2010  
 

Opatrenia : 
1/ Projekt  výstavby Domova opatrovateľských služieb Staré Mesto Dobšinského 2,  
     finančné zabezpečenie 
2/  Prípravné práce - výstavba DOS Staré Mesto Dobšinského 2 
3/  Opravy a príp. rekonštrukcie súčasných ZOS, denného stacionára Záhrebská 9  
     a Domova dôchodcov Staré Mesto 
4/  Spolufinancovanie projektov opráv a rekonštrukcie zariadení Seniorcentra Staré Mesto  
     z prostriedkov MPSVaR a ESF 
5/ Materiál MZ:  



    Návrh na účelové využitie priestorov ZOS Vajanského nábr.17/D, Paulínyho 6,    
    Maróthyho 4 pre sociálny rozvoj mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
    s výhľadom na obdobie rokov 2010-2013 
                 

o kluby dôchodcov / denné centrá pre seniorov 
• projekt rekonštrukcie/debarierizácie KD Karadžičova 1 s možnosťou úpravy terasy na letnú/ 

zimnú záhradu vrátane úpravy vnútrobloku  
• komunitné plánovanie  
• sumarizácia požiadaviek klubov dôchodcov 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 klubov dôchodcov/ 

denných centier pre seniorov (Karadžičova 1, Radlinského 51 , Záhrebská 9, KD v MKC 
Gaštanová 19, KD v MKC Zichyho palác)   

• upresnenie podmienok pre zriadenie denného centra pre občanov so špecifickými potrebami (ZP) 
v projekte DOS Dobšinského 2 

• návrh postupnej modernizácie/ úpravy priestorov a rozvoja služieb v kluboch dôchodcov Staré 
Mesto – harmonogram prác - priority 2010 

• možnosti viaczdrojového financovania pre rekonštrukciu a vybavenie klubov dôchodcov 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami MZ 
 

Opatrenia : 
1/ Projekt  rekonštrukcie /finančného zabezpečenia KD Karadžičova 1  
2/ Rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov Karadžičova 1 
3/ Návrh na postupnú modernizáciu / úpravu a vybavenie priestorov a na rozvoj služieb    
     v kluboch dôchodcov Staré Mesto   
4/  Projekty  viaczdrojového financovania pre rekonštrukciu, vybavenie a činnosť klubov  
     dôchodcov Staré Mesto 
5/ Prevádzkový poriadok klubov dôchodcov ( denných centier pre seniorov) Staré Mesto      
  

o zariadenie podporovaného /chráneného bývania 
• komunitné plánovanie; 
• zmapovanie potrieb a požiadaviek občanov MČ Bratislava-Staré Mesto so zdravotným 

postihnutím na zriadenie chráneného bývania v MČ 
• prieskum potrieb Sataromešťanov - zriadenie podporovaného bývania pre iné cieľové slupiny  

(napr. ľudia so psychickými poruchami, abstinujúci ľudia s problémami so závislosťami, navrátilci 
z výkonu trestu a pod...viď komunitný plán MČ Bratislava-Staré  Mesto a hl.mesta SR Bratislavy) 

• verejná diskusia  
• komunitný projekt chráneného bývania pre občanov so ZP v Starom Meste v partnerstve so zväzmi 

a organizáciami pre zdravotne postihnutých občanov   
• vytipovanie objektu/ bytu  vhodného na prevádzkovanie chráneného bývania (pr. chránené bývanie 

pre ľudí s mentálnym postihnutím pri ZOS Dobšinského) 
• výber vhodného prevádzkovateľa chráneného bývania v MČ Bratislava-Staré Mesto  (pr.ZPMP 

v SR, Lepší svet, n.o. pod...) 
• návrh na finančné zabezpečenie rekonštrukcie objektu vyčleneného na zriadenie chráneného 

bývania, jeho vybavenia a prevádzkovania projektu chráneného bývania v MČ Bratislava-Staré 
Mesto  (pr. možnosti v rámci dotácií a fondov BSK, MPSVaR, ESF a ďalšie...) 

• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia : 
Materiály MZ:    



1/ Komunitný projekt  podporovaného/chráneného bývania pre občanov so špecifickými  
    potrebami Staré Mesto 
2/ Projektový zámer rekonštrukcie/výstavby /finančného zabezpečenia objektu  
    pre zriadenie podporovaného/chráneného bývania Staré Mesto  

 
 
II.  Zariadenia na podporu rodín s deťmi  
o Krízové centrum Maják nádeje 
o nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi 
• vyhodnotenie spolupráce s KC Maják nádeje, a inými MVO so zameraním na pomoc  úplnym 

a neúplnym rodinám s deťmi  
• komunitné plánovanie;  
• zmapovanie nedostatkových služieb a zariadení pre rodiny s deťmi (viď. KP) 
• prispôsobenie poskytovaných služieb v KC Maják nádeje na podmienky zákona o sociálnych 

službách 448/2008 Z.z. a potreby praxe MČ Bratislava-Staré Mesto; 
• zariadenie núdzového bývania (KC, DOR), útulok, domov na polceste, zariadenie dočasnej  
      starostlivosti o deti (SOS), nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu a pod.. 
• možnosti rozšírenia služieb v objekte Smrečianska 45 (poradenstvo, komunitné centrum, 

podporované bývanie, núdzové bývanie pre mladé rodiny s využitím existujúcich bytových 
a ubytovacích priestorov a vhodnou úpravou /nadstavbou objektu )  

• príprava komunitného projektu/programu sociálno-právnej ochrany a prevencie pre úplne 
a neúplne rodiny s deťmi v kríze upresnenie a rozvoj spolupráce s Maják nádeje, n.o. 

• možnosti financovania projektov v rámci prostriedkov BSK, MPSVaR, ESF 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  

 
Opatrenia : 
1/ Materiály MZ:    
    a) Informácia o spolupráci s Maják nádeje, n.o.  
    b) Výročná správa o činnosti Maják nádeje, n.o. za rok 2008 
2/ Komunitný projekt/ program v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany a prevencie  
    pre úplne a neúplne rodiny s deťmi v kríze   
    (rozvoj spolupráce a nedostatkových služieb s KC Maják nádeje a partnerskými MVO) 
3/ Viaczdrojové financovanie projektu/ programu z prostriedkov MPSVaR a ESF 
 
 

III. Zariadenia na pomoc ľuďom bez domova 
o  denné centrum a jedáleň /výdajňa stravy 
• komunitné plánovanie; 
• zmapovanie a špecifikácia potrieb MVO poskytujúcich podporu a pomoc ľuďom bez 

domova na území Bratislavy, analýza bezdomovectva na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 

• prehodnotenie možností participácie a podpory komunity MČ Bratislava-Staré Mesto  
• spracovanie výstupov a odporúčaní komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-

Staré Mesto 
• verejná diskusia 
• spracovanie komunitného projektu/ programu na pomoc ľuďom bez domova v spolupráci s MVO, 

Magistrátom hl.m.SR Bratislavy a BSK 



• vytipovanie lokality príp. aj objektu vhodného na zriadenie denného kontaktného centra pre ľudí 
bez domova s poskytovaním hygienického servisu, ošatenie, poradenstva a s prepojením na 
potrebnú zdravotnícku starostlivosť a na zriadenie jedálne/ výdajne stravy pre ľudí bez domova 
a tiež prevádzkovateľa (alt. dovoz teplého jedla do denného centra) 

 
Opatrenia : 
1/  Komunitný program na pomoc ľuďom bez domova v spolupráci s MVO, Magistrátom   
     hl.m.SR Bratislavy a BSK 
2/  Vytipovanie lokality  vhodnej na zriadenie denného kontaktného a hygienického centra    
     a jedálne  pre ľudí bez domova  

 
IV.  Komunitné centrum – centrum komunitného plánovania  
• zmapovanie MVO na území MČ Bratislava-Staré Mesto 
• návšteva komunitných centier v Petržalke, Nitre, B.Bystrici a pod.   
• prehodnotenie možností a potrieb prevádzkovania komunitného centra z hľadiska poskytovaných 

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

• spracovanie projektu Komunitné centrum Staré Mesto 
• priestorové a materiálno - technické vybavenie komunitného centra Staré Mesto – vytipovanie 

vhodného priestoru 
• organizačno-právne, personálne a finančné zabezpečenie Komunitného centra Staré Mesto  
• zmapovanie a výber vhodných subjektov – prevádzkovateľov komunitného centra  
• príprava a spracovanie návrhu na zriadenie Komunitného centra Staré Mesto  
      - prepojenie na činnosť oddelenia projektov MÚ 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
1/ Materiály MZ:    
a/  Adresár MVO so sídlom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
b/  Projekt „Komunitné centrum Staré Mesto“ 
      
 
V.  Multifunk čné zariadenie sociálnych služieb  
• komunitné plánovanie; 
• zmapovanie a špecifikácia potrieb nedostatkových integračných a aktivizačných služieb a zariadení 

vrátane potrieb tzv. „sociálneho a podporovaného bývania“ a domova na polceste  najmä u 
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 
• návrh projektového zámeru výstavby multifunkčného zariadenia sociálnych služieb v areáli pri 

Červenom moste s výhľadom na obdobie rokov 2010 – 2013    
• možnosti spolufinancovania projektu v rámci rozpočtu MČ a fondov ESF 
• spolupráca s vecne príslušnými oddeleniami a komisiami  
 

Opatrenia; 
1/ Projektový zámer výstavby multifunkčného zariadenia sociálnych služieb  
    v areáli pri Červenom moste  s výhľadom na obdobie rokov 2010 – 2013                                                 
 
 
 



Cieľ 6/  Dotačná politika,  komunitná práca,  projektová činnosť  
                najmä podpora seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP)       /Priorita 6           

o intervencia, pomoc, inklúzia  
o monitorovací systém pomoci  
o poradenstvo, aktivizácia 
o rozvoj nových tradícií a komunitných partnerstiev 

• komunitné plánovanie; 
• zmapovanie potrieb seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 
• zmapovanie miestnej a mestskej siete podpory a poradenstva pre seniorov a občanov so 

špecifickými potrebami (ZP) 
• prehodnotenie spolupráce s MVO, klubmi a organizáciami, ktorých činnosť je orientovaná  na 

pomoc seniorom a občanom so špecifickými potrebami (ZP)  
• spracovanie výsledkov analýz a odporúčaní komunitného plánu sociálnych služieb,verejná diskusia 
• dotačná politika MČ Bratislava-Staré Mesto - podpora MVO a projektov orientovaných na  pomoc  
      seniorom a občanom so špecifickými potrebami (ZP), na integráciu, inklúziu, zavedenie       
      monitorovacieho systému pomoci tzv. „záchranná seniorlinka“, poradenstvo a aktivizáciu 
• komunitné projekty partnerstva s MVO v oblasti poradenstva a pomoci seniorom a občanom so 

špecifickými potrebami 
• prevencia – priestorové a finančné možnosti pre aktivizáciu a vitalizáciu seniorov  (aktivačné 

programy, programy inklúzie a spolupatričnosti s komunitou, športovo-relaxačné, tanečné aktivity 
pre seniorov a občanov so špecifickými potrebami a ďalšie...)  

• rozvoj súčasných a zavedenie nových tradícií (koncerty pre Staromešťanov, oslavy osobných 
jubilejí „Kyti čky“ a jubileí sobášov, „Večera pre osamelých“ a ďalšie.... 

 
Opatrenia; 
1/ Spestrenie a prispôsobenie činnosti a vedenia  klubov seniorov požiadavkám  členov  
    a samospráv klubov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 
2/ Dotácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poskytované najmä MVO, ktorých  
    činnosť je orientovaná  na    podporu a pomoc pre seniorov a občanov so špecifickými  
    potrebami (ZP) v oblasti integrácie, inklúzie, zavedenia  monitorovacieho systému  
    pomoci, poradenstva a aktivizácie 
3/ Komunitné projekty a programy zamerané na poradenstvo, pomoc, inklúziu, aktivizáciu  
    a vitalizáciu seniorov a na občanov so špecifickými potrebami (ZP) financované  
    z prostriedkov MPSVaR a ESF 
4/ Komunitný projekt Koncerty pre Staromešťanov (nielen pre seniorov) v spolupráci  
    s MVO a oddelením kultúry  
5/ Zavedenie nových aktivít; tanečné zábavy pre seniorov, oslavy jubileí sobášov a ďalšie... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľ 7/ Ochrana, prevencia a pomoc  pre  ohrozené skupiny občanov/Priorita 7  



      orientovaná najmä na opatrenia sociálno-právnej ochrany a prevencie pre deti a mládež,  
      rodiny a pre občanov odkázaných na pomoc komunity vrátane občanov bez domova  
o podpora vzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít a aktivačných projektov pre znevýhodnené 

a rizikové skupiny obyvateľov 
o 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 a pod...) 
• komunitné plánovanie 
• 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 

• 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  financované z prostriedkov BSK, MPSVaR a ESF;  

 prevenčné programy, vzdelávacie, kultúrne, šporové a voľnočasové aktivity, program ochrany 
 rodiny, program pre tzv.„deti ulice“,  projekty podporovaného zamestnávania, rozvoja verejno- 
      prospešných prác pre nezamestnaných, sanácie rodinného prostredia a ďalšie zamerané na  pomoc 

ľuďom, ktorí majú problémy so závislosťami a na pomoc ich rodinám       
• podpora aktivít a projektov MVO (dotácie, priestorové možnosti v spolupráci s oddelením školstva 

a oddelením kultúry) 
• dotácie mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto poskytované pre MVO, ktorých činnosť  je 

orientovaná  na prevenciu a integráciu pre znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľov  vrátane 
ľudí bez domova;  vzdelávacíe, kultúrne, športové, voľnočasové aktivity a projekty zamerané na 
prevenciu proti vzniku a šíreniu negatívnych spoločenských javov, podporu a rozvoj zamestnanosti 

• koncepčné a územno-správne postupy na vykonávanie opatrení zákona č.305/2005 Z.z.o 
sociálnoorávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele“  

 
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/ Individuálna peňažná a vecná pomoc a poradenstvo pre odkázaných občanov MČ 
    Bratislava-Staré Mesto 
4/ VZN k výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti  
    mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
5/ Komunitné pracovné stretnutie na tému:  
    „Sociálnoprávna ochrana detí a o sociálna kuratela v komunite Staré Mesto“  
6/ Komunitné projekty  zamerané na prevenciu, aktivizáciu a integráciu ohrozených  
    skupín občanov, na podporu a rozvoj pracovných miest  v partnerstve  so subjektmi  
    miestnej /mestskej sociálnej siete finacované z prostriedkov MPSVaR a ESF 
7/ Dotácie MČ  Bratislava-Staré Mesto poskytované pre MVO, ktorých činnosť je  
    orientovaná  na prevenciu a integráciu pre znevýhodnené a rizikové skupiny  
    obyvateľov ; vzdelávacíe, kultúrne, športové, voľnočasové  aktivity a projekty zamerané  
    na podporu a  rozvoj zamestnanosti 

Akčný plán na I.polrok 2009 
 



  C1/     Kvalitný a efektívny systém sociálnych služieb pre občanov  Starého Mesta 
 
č. Opatrenie / úloha MZ zodpovednosť 
1 

   P1 
Aplikácia zákona o sociálnych službách na podmienky 
samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto; 
a) zavedenie nového systému sociálnych služieb 
b) komunitné pracovné stretnutie /* 

nie vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
riaditeľka Seniorcentra SM 

2 Rozvoj ľudských zdrojov - pracovníkov oddelenia sociálnych 
vecí a Seniorcentra Staré Mesto/* 

nie starosta 
poverený člen MR 
vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 

3 Informačný materiál o sociálnych a zdravotných službách 
poskytujúcich služby občanom na území MČ Bratislava-
Staré Mesto 

áno vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 

4 Zefektívnenie organizácie a dostupnosti sociálneho servisu 
pre občana 

nie prednosta 
vedúca OSV 

5 Spracovanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov pre 
pripravovanú novelu zákona o sociálnych službách 

nie vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 
predsedníčka KSZR 

   C2/    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
   P2 

1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Akčný plán PHSR 

áno starosta 
zástupca starostu 
predsedníčka KSZR 

2 Prezentačný materiál PHSR pre občanov/ voličov áno starosta    
zástupca starostu 

   C3/    Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
   P3 

1 Návrh analýz a opatrení pre Komunitný plán sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

áno poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 

2 Komunitné plánovanie – pracovná skupina  áno predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 

   C4/    Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby  
                    

1 Rozvoj nedostatkových služieb pre rodiny a deti  
v podmienkach samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto 

nie starosta 
predsedníčka KSZR 
predseda KF 
prednosta,    vedúca OSV 

   C5/    Projekty výstavby, rekonštrukcie a činnosti zariadení sociálnych služieb  
             mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

1 
   P5 

Projekt výstavby Domova opatrovateľských služieb  
Staré Mesto – Dobšinského 2  

nie starosta 
predseda KF, predseda KVÚP
vedúci OIaSBaNP 

2 Opravy a príp. rekonštrukcie súčasných ZOS, denného 
stacionára Záhrebská 9 a Domova dôchodcov Staré Mesto 

nie riaditeľka Seniorcentra SM 
prednosta,  predseda KF 

3 Spolufinancovanie projektov opráv a rekonštrukcie zariadení 
Seniorcentra Staré Mesto z prostriedkov MPSVaR a ESF 

nie riaditeľka Seniorcentra SM 
vedúca OProj. 
zástupca starostu 

4 Projekt  rekonštrukcie /finančného zabezpečenia KD 
Karadžičova 1  

nie starosta 
prednosta,  predseda KF 
vedúci OIaSBaNP  

č. Opatrenie / úloha MZ zodpovednosť 



5 Projekty  viaczdrojového financovania pre rekonštrukciu, 
vybavenie a činnosť klubov seniorov Staré Mesto 

nie vedúca OSV 
vedúca OProj. 

6 Prevádzkový poriadok KD Staré Mesto     nie vedúca OSV 
vedúci OP 

7 Informácia o spolupráci s Maják nádeje, n.o.  
Výročná správa o činnosti Maják nádeje, n.o. za rok 2008 

áno predsedníčka KSZR, 
správna rada  
Maják nádeje, n.o.  

8 Komunitný program na pomoc ľuďom bez domova 
v spolupráci s MVO, Magistrátom  hl.m.SR Bratislavy  
a BSK /* 

áno predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 
vedúca OSV 

9 Adresár MVO so sídlom v MČ Bratislava-Staré Mesto   áno vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 

  C6/     Dotačná politika,  komunitná práca,  projektová činnosť  
             najmä podpora seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 

1 Spestrenie a prispôsobenie činnosti a vedenia  klubov 
dôchodcov požiadavkám  členov a samospráv klubov 
a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 

nie vedúca OSV 
 

2 
   P6 

Dotácie MČ Bratislava-Staré Mesto poskytované najmä 
MVO, ktorých činnosť je orientovaná  na    podporu a pomoc 
pre seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 
v oblasti integrácie, inklúzie, zavedenia  monitorovacieho 
systému pomoci, poradenstva a aktivizácie/* 

áno predsedníčka KSZR 
predseda KF 
vedúca OSV 

3 Komunitný projekt Koncerty pre Staromešťanov (nielen pre 
seniorov) v spolupráci s MVO a oddelením kultúry/*  

nie predsedníčka KSZR 
predseda KK 
poverený člen MR 
vedúca OSV 
vedúca OK 

4 Rozvoj aktivít a tradícií; tanečné zábavy pre seniorov, oslavy 
jubileí sobášov a ďalšie... /* 
 

nie predsedníčka KSZR 
predseda KK 
poverený člen MR 
vedúca OSV, vedúca OK 

  C7/     Ochrana, prevencia a pomoc  pre  ohrozené skupiny občanov 
  P7 

1 Individuálna peňažná a vecná pomoc a poradenstvo pre 
odkázaných občanov MČ Bratislava-Staré Mesto /* 

nie starosta 
vedúca OSV 

2 VZN k výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto 

áno starosta 
prednosta 
vedúca OSV 

3 Databáza subjektov poskytujúcich sociálne služby 
ohrozeným skupinám občanov 

nie prednosta 
vedúca OSV  
predsedníčka KSZR  

4 Komunitné projekty  zamerané na prevenciu, aktivizáciu 
a integráciu ohrozených skupín občanov, na podporu a rozvoj 
pracovných miest v partnerstve so subjektmi miestnej/ 
mestskej sociálnej siete financované z prostriedkov MPSVaR 
a ESF /* 

áno predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 
vedúca OProj. 

5 Dotácie MČ  Bratislava-Staré Mesto poskytované pre MVO, 
ktorých činnosť je orientovaná  na prevenciu a integráciu pre 
znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľov ; vzdelávacíe, 
kultúrne, športové,voľnočasové  aktivity a projekty zamerané 
na podporu a  rozvoj zamestnanosti /*  

áno predsedníčka KSZR 
predseda KF 
vedúca OSV 
predseda KK, predseda KŽP 
predsedníčka KVMaŠ 

 

Akčný plán na II.polrok 2009 



 
 

   C1/   Kvalitný a efektívny systém sociálnych služieb pre občanov  Starého Mesta 
 

č. Opatrenie / úloha MZ Zodpovednosť 
1 
 

 

Zavedenie systému rozvoja ľudských zdrojov nie starosta  
vedúca OSV  
riaditeľka Seniorcentra SM 

2 Verejný a dostupný internet v mieste prvého kontaktu  
s občanom  

nie poslanci MZ  
 J.Ježek , M.Borguľa 
poverený člen MR 
prednosta 

3 Program  automatizovaného systému spracovania dát  
pre OSV a ZSS 

nie prednosta 
vedúca OSV 

4 Projektový zámer bezbariérového prístupu na celé 
pracovnisko OSV 
 

nie starosta 
prednosta 

   C2/    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
   P2 

1 Tvorba rozvojových projektov PHSR podporovaných 
z fondov MPSVaR SR a ESF 

áno zástupca starostu 
predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 
vedúca OProj. 

2 Zapracovanie KP do PHSR nie zástupca starostu 
poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 

   C3/    Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
   P3 

1 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 

áno predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 

2 Prezentačný materiál pre obyvateľov mestskej časti áno poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 

3 Návrh rozpočtu na rok 2010 na realizáciu cieľov a priorít  
sociálnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto 

áno starosta 
vedúca OSV,  
vedúca EO 
riaditeľka Seniorcentra SM 
predsedníčka KSZR 
predseda KF 

   C4/    Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby  
 

1 
   P4 

Optimalizácia prevádzkovania opatrovateľskej a prepravnej 
služby a rozvozu stravy pre odkázaných občanov 
v podmienkach samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto 

info riaditeľka Seniocentrum SM 
vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
predseda KF 

2 Návrh na zavedenie ďalších nedostatkových služieb  pre 
odkázaných Staromešťanov 

info riaditeľka Seniocentrum SM 
prednosta 
vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 

   C5/    Projekty výstavby, rekonštrukcie a činnosti zariadení sociálnych služieb  
             mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

1 
   P5 

Prípravné práce - výstavba DOS Staré Mesto Dobšinského 2 
 

nie starosta 
zástupca starostu 
vedúci OIaSBaNP  

č. Opatrenie / úloha MZ Zodpovednosť 



2 Návrh na účelové využitie priestorov ZOS Vajanského 
nábr.17/D, Paulínyho 6, Maróthyho 4 pre sociálny rozvoj 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s výhľadom na 
obdobie rokov 2010-2013 

áno starosta 
riaditeľka Seniorcentra SM 
vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 

3 Rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov Karadžičova 1 
     

nie starosta 
prednosta 
vedúci OIaSBaNP  

4 Návrh na postupnú modernizáciu / úpravu a vybavenie 
priestorov a na rozvoj služieb v KD Staré Mesto   

áno vedúca OSV 
vedúci OIaSBaNP 
predsedníčka KSZR 
predseda KF  

5 Komunitný projekt  podporovaného/chráneného bývania pre 
občanov so špecifickými potrebami Staré Mesto 

áno predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

6 Projektový zámer rekonštrukcie/výstavby /finančného 
zabezpečenia objektu pre zriadenie podporovaného  
/chráneného bývania v MČ Bratislava-Staré Mesto 

áno starosta 
prednosta 
vedúci OIaSBaNP  
predseda KVaÚP 
predseda KF 

7 Komunitný projekt/ program v rámci sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej prevencie pre úplne a neúplne rodiny 
s deťmi v kríze  (rozvoj spolupráce a nedostatkových služieb 
s KC Maják nádeje a partnerskými MVO) 

áno predsedníčka KSZR,  
vedúca OSV 
vedúca OP  
 

8 Vytipovanie lokality  vhodnej na zriadenie kontaktného 
a hygienického centra  a jedálne /výdajne stravy pre ľudí  
bez domova  
      

 starosta 
vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 
predseda KVÚP 

9 Projekt „Komunitné centrum Staré Mesto“ 
      

áno predsedníčka KSZR 
poslankyňa B.Machajová 
poverený člen MR 
vedúca OSV 

10 Projektový zámer výstavby multifunkčného zariadenia 
sociálnych služieb v areáli pri Červenom moste  s výhľadom 
na obdobie rokov 2010 – 2013 

áno starosta 
predsedníčka KSZR 
poverený člen MR  
vedúca OSV 

  C6/     Dotačná politika,  komunitná práca,  projektová činnosť  
             najmä podpora seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 

1 Komunitné projekty a programy zamerané na poradenstvo, 
pomoc, inklúziu, aktivizáciu a vitalizáciu seniorov a občanov 
so špecifickými potrebami (ZP) financované z prostriedkov 
MPSVaR a ESF 

nie predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 
vedúca OSV 
vedúca OProj. 

  C7/     Ochrana, prevencia a pomoc  pre  ohrozené skupiny občanov 
   

1 Systém vyhľadávania a monitoringu ohrozených skupín 
občanov na území  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

nie vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 

2 Komunitné pracovné stretnutie na tému:  
„Sociálnoprávna ochrana detí a o sociálna kuratela 
v komunite Staré Mesto“  

nie vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 
poverený člen MR 

 
 
/*    t.j. pokračovanie opatrenia aj v 2.polroku 2009 
 



 
Vysvetlivky:   
 

MČ – mestská časť 
MR -Miestna rada  
MZ - Miestne zastupiteľstvo 
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie 
KSZR – Komisia sociálna, zdravotná a rodiny 
KF – Komisia finančná 
KNM – Komisia pre nakladanie s majetkom 
KK – Komisia kultúry 
KVÚP – Komisia výstavby a územného plánu 
KVMaŠ – Komisia vzdelávania, mládeže a športu 
KŽP – Komisia životného prostredia 
KD – klub dôchodcov 
OSV – oddelenie sociálnych vecí 
OProj. – oddelenie projektov 
OIaSBaNP – oddelenie investícií a správy bytových a nebytových priestorov 
EO – ekonomické oddelenie 
OP – oddelenie právne 
EU – Európska únia 
MVO – mimovládna nezisková organizácie 
ZP – zdravotne postihnutí 
ZPMP – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
ESF – Európsky sociálny fond 
KC – krízové centrum 
DOS – Domov opatrovateľských služieb 
ZOS – zariadenia opatrovateľskej služby 
ZSS – zariadenia sociálnych služieb 
KP – Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
BSK – Bratislavský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


