
 

Programový rozpočet 
 
 
Program 01. Podpora verejnej správy 
 
Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti 
 
Rozpočet programu v tis. Eur 
 
 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 3 554 3 554 3 554 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 3 554 3 554 3 554 
 
    Tento program má za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom 
našej mestskej časti, preto výdavky tohto programu sú smerované na miestne zastupiteľstvo, 
miestny úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy. Len dobre vybavené odborné útvary 
a vysokokvalitní zamestnanci sú zárukou poskytovania maximálne kvalitných služieb pre 
občanov a zároveň zárukou ich spokojnosti. 
 
 
Podprogram 01.1 Poslanci, miestne zastupiteľstvo 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 188 188 188 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 188 188 188 
 
    Podprogram je zameraný na rozhodovaciu činnosť orgánov samosprávy. Má za cieľ 
poskytnúť zázemie pre rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných 
komisií. Podprogram obsahuje výdavky na činnosť orgánov miestnej samosprávy - výdavky 
súvisiace s rokovaním miestneho zastupiteľstva, mesačné odmeny uvoľneným 
a neuvoľneným poslancom, jednorazové odmeny a príslušné poistné odvody . 
 
Cieľ: Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov miestnej samosprávy 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva 7 7 7 
Počet rokovaní miestnej rady 7 7 7 
Počet zasadnutí odborných komisií 120 120 120 
 
 
 
 
 
 



 

Podprogram 01.2 Verejná správa 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 3 306 3 306 3 306 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 3 306 3 306 3 306 
     
       Tento podprogram za zameriava na výkon úloh miestnej samosprávy a prenesený výkon 
štátnej správy vo vzťahu k obyvateľom a návštevníkom mestskej časti, k subjektom, ktoré tu 
majú sídlo svojich podnikateľských aktivít, vykonávajú stavebnú činnosť a pod. Rozpočet 
podprogramu obsahuje výdavky na miestny úrad, matričnú činnosť, register obyvateľov, 
pracovnú zdravotnú službu a ďalšie vzdelávanie zamestnancov. Miestny úrad zabezpečuje 
správu miestnych daní, správu vlastného a zvereného majetku,  prenájom obecného majetku, 
výkon sociálnych vecí, legislatívne a projekčne pripravuje a zabezpečuje  rozvoj mestskej 
časti pomocou územnoplánovacích dokumentov, riadi zariadenia mestskej časti bez právnej 
subjektivity. Matrika a register obyvateľov v prevažnej časti svojej činnosti zabezpečujú 
prenesený výkon štátnej správy. 
 
Cieľ: Zvýšenie odbornosti zamestnancov samosprávy a zabezpečenie aktívnej účasti občanov   
         na činnosti samosprávy 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Počet odborných školení pre 
zamestnancov 

 
160 

 
160 

 
160 

Počet verejných zhromaždení 2 2 2 
 
 
 
Podprogram 01.3 Ostatné činnosti 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 60 60 60 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 60 60 60 
 
     Tento podprogram zabezpečuje ostatné podporné činnosti verejnej správy - členské 
príspevky, dotácie, výdavky na voľby a výdavky na finančnú a rozpočtovú oblasť (dane, 
auditorské služby a iné) 
      
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Počet auditov za rok 2 2 2 
Výrok audítora „bez výhrad“ „bez výhrad“ „bez výhrad“ 



 

Program 02. Ochrana obyvateľov a majetku 
 
Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok 
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 180 180 180 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 180 180 180 
 
    Program zahŕňa činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej 
časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného 
poriadku.  
 
 
Podprogram 02.1 Civilná ochrana 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 55 55 55 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 55 55 55 
 
    Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa len platby za služby a príspevky do fondu 
opráv, prevádzky a údržby. Zatiaľ sa neuvažuje s rekonštrukciou alebo modernizáciou týchto 
objektov. 
 
Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych situáciách 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Počet CO krytov 58 58 58 
 
 
 
Podprogram 02.2 Požiarna ochrana 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 13 13 13 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 13 13 13 
      
      Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Dobrovoľného 
hasičského zboru, ktorý nezabezpečuje len ochranu pred požiarmi, ale pomáha aj pri 
povodniach a iných živelných udalostiach. 



 

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Cvičné výjazdy a preskúšanie 
techniky v rámci výcviku členov 

 
15 

 
15 

 
15 

Počet členov Hasičského zboru 140 140 140 
Preškolenie členov Hasičského zboru 2x ročne 2x ročne 2x ročne 
 
 
 
Podprogram 02.3 Verejný poriadok 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 112 112 112 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 112 112 112 
 
     Hlavnou náplňou tohto podprogramu je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej 
časti a udržanie verejného poriadku. Mestská časť uzatvorila s Kanceláriou prezidenta 
republiky SR zmluvu o prenájme Grasalkovichovej záhrady pre verejnosť. Súčasťou 
zmluvných povinností je celoročná ochrana majetku záhrady proti násilnému vniknutiu 
cudzích osôb a zamedzovanie mimoriadnych udalostí. Zároveň je zabezpečovaná aj ochrana 
Medickej záhrady. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola a povoľovanie vjazdu 
vozidiel do historického centra, kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev. 
 
 
Cieľ: Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Počet asistentov verejného poriadku 9 9 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program 03. Cestná doprava 
 
Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty 
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 925 925 925 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 925 925 925 
 
     Náplňou programu je výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, 
chodníkov, oporných múrov, oprava dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba 
kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržba dopravného značenia a zabezpečenie 
bezpečnosti a zjazdnosti komunikácií v zimnom období. 
 
 
Cieľ: Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Opravené výtlky v m2  3 500 m2  3 500 m2  3 500 m2 

Opravená dlažba v historickom  jadre 200 m2 200 m2 200 m2 

Čistenie dažďových vpustov 150 ks 150 ks 150 ks 
Opravy dažďových vpustov 50 ks 50 ks 50 ks 
 
 
 
     Tento program zahŕňa aj povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program 04. Životné prostredie 
 
Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti 
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 1 650 1 650 1 650 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 1 650 1 650 1 650 
 
    Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných 
priestranstiev a zároveň na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň, lebo len čisté 
a zelené mesto vytvára podmienky pre kvalitný život našich obyvateľov. 
 
 
Podprogram 04.1 Odpadové hospodárstvo 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur 
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 885 885 885 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 885 885 885 
 
   Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie), 
vyberanie uličných košov a na zber a odvoz odpadu.  
 
 
Cieľ: Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Frekvencia čistenia - centrum 2x denne 2x denne 2x denne 
Čistenie - ostatné komunikácie 2x týždenne 2x týždenne 2x týždenne 
Vyberanie košov - centrum 2x denne 2x denne 2x denne 
Vyberanie košov - ostatné komunikácie 2x týždenne 2x týždenne 2x týždenne 
Koše na psie exkrementy - centrum 1x denne 1x denne 1x denne 
Koše na psie exkrementy – ostatné kom. 1x týždenne 1x týždenne 1x týždenne 
Zber elektroodpadu 2x ročne 2x ročne 2x ročne 
Zber veľkorozmerného odpadu 2x ročne 2x ročne 2x ročne 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Podprogram 04.2 Verejná zeleň 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 725 725 725 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 725 725 725 
 
     Z tohto podprogramu rozpočtu sú hradené výdavky na výsadbu a orezanie drevín, výsadbu 
letničiek a trvaliek, polievanie a hnojenie zelene, kosenie na pozemkoch v správe mestskej 
časti, údržba a prevádzka fontán.  
 
Cieľ: Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti 
 
Merateľné ukazovatele: 

 2011 2012 2013 
Počet vysadených stromov 30 30 30 
Počet vysadených letničiek a trvaliek 50 000 50 000  50 000 
Kosenie – parky, záhrady 35x ročne 35x ročne 35x ročne 
Kosenie – ostatné plochy 10x ročne 10x ročne 10x ročne 
Hnojenie trávnikov 1x ročne 1x ročne 1x ročne 
Opravy a nátery lavičiek 100 ks 100 ks 100 ks 
 
 
Podprogram 04.3 Veterinárne služby a prevencia 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 40 40 40 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 40 40 40 
 
      Zámerom podprogramu je vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia 
obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území 
mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie.  
     Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave bude zabezpečovať hlavné mesto na 
základe zmluvy o združení finančných prostriedkov. 
     Výkon deratizácie zabezpečuje mestská časť podľa platnej právnej úpravy v 
oblasti ochrany zdravých životných podmienok a zdravia ľudí a v zmysle Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v rozsahu celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne.  
 
Cieľ: Zabezpečenie ochrany obyvateľov pred hlodavcami 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Frekvencia deratizácie 2x ročne 2x ročne 2x ročne 
 



 

Program 05. Bývanie a občianska vybavenosť 
 
Zámer: Vysokokvalitná správa nehnuteľností mestskej časti 
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 1 298 1 298 1 298 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 1 298 1 298 1 298 
 
     Cieľom programu je zabezpečenie kvalitnej správy nehnuteľností mestskej časti a  
zabezpečenie rozvoja mestskej časti.       
     Program obsahuje výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť (vrátane verejného 
trhoviska a verejných záchodov), výdavky na rozvoj obce a detské ihriská. 
     V rámci tohto programu sa zabezpečuje fakturácia a výber nájmu z obecných bytov 
a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad,  taktiež evidencia a vymáhanie 
pohľadávok z činnosti mandatárov a správcovských spoločností, z činnosti Správy a údržby 
domov,  z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, 
predpis platobných povinností za nájom, sledovanie  pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich 
zo zmlúv o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy.   Ďalej sa zabezpečujú nevyhnutné 
opravy v nepredaných bytoch a nebytových priestoroch.  
     
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné bývanie 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Počet opráv v obecných priestoroch 320 320 320 
 
 
 
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Počet verejných detských ihrísk 7 7 7 
Výmena piesku 1x ročne 1x ročne 1x ročne 
 
 
 
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Počet verejných WC 8 8 8 
Umývanie podláh 5x denne 5x denne 5x denne 
Umývanie kabín 5x denne 5x denne 5x denne 
Umývanie obkladačiek 2x denne 2x denne 2x denne 
 



 

Program 06. Kultúrne a rekreačné služby 
 
Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov  
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 950 950 950 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 950 950 950 
 
    Cieľom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové 
skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Poskytovať rozmanité alternatívy trávenia 
voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí 
v našich kultúrnych centrách a prostredníctvom aktivít Staromestskej  knižnice, ktorej činnosť 
pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích 
podujatí pre deti a seniorov. 
 
 
Podprogram 06.1 Kultúrne centrá 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 595 595 595 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 595 595 595 
 
     Aktivity kultúrnych centier sa zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, 
jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytujú možnosti zmysluplného trávenia 
voľného času. Kultúrne centrá sú zariadeniami mestskej časti bez právnej subjektivity. 
V rámci schváleného rozpočtu hospodária kultúrne centrá samostatne s vyčleneným 
preddavkom. Príjmy a výdavky sa zúčtovávajú s rozpočtom mestskej časti. 
 
Cieľ: Sprístupniť kultúru širokej verejnosti prostredníctvom aktivít kultúrnych centier 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet divadelných predstavení 230 230 230 
Počet výstav 20 20 20 
Počet pohybových kurzov 49 49 49 
Počet jazykových kurzov 33 33 33 
Počet koncertov 90 90 90 
Počet turnusov detských táborov 5 5 5 
Podujatie Kytička vďaky 12 12 12 
Podujatia pre dôchodcov 64 64 64 
Výtvarné dielne 6 6 6 
Prednášky a besedy 100 100 100 
Športové a iné kombinované progr. 10 10 10 



 

Podprogram 06.2 Staromestská knižnica 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 320 320 320 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 320 320 320 
 
    Cieľom podprogramu je zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre 
a k informáciám, napomáhať uspokojovaniu ich kultúrnych a vzdelávacích potrieb, 
podporovať ich celoživotné vzdelávanie, duchovný rozvoj a odborný rast.  Tento cieľ má 
zabezpečiť Staromestská knižnica, ktorá je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou 
subjektivitou. Svoje služby poskytuje v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v 4 
pobočkách – na Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ul. a na Západnom rade. V letných 
mesiacoch knižnica prevádzkuje v Medickej záhrade „letnú čitáreň“ s ponukou slovenských 
denníkov a časopisov a vybraných zahraničných novín a časopisov. 
 
Cieľ: Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet čitateľov 5 000 5 000 5 000 
Počet návštevníkov 75 000 75 000 75 000 
Počet výpožičiek 340 000 340 000 340 000 
Počet zakúpených kníh 3 900 3 900 3 900 
Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí 140 140 140 
 
 
Podprogram 06.3 Ostatná kultúra 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 35 35 35 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 35 35 35 
 
     Podprogram pozostáva z výdavkov na vianočné osvetlenie, z príspevku Európskej 
hudobnej akadémii Bratislava – Schengen, z príspevku na festival Musica Viva, z príspevku 
občianskemu združeniu Korunovačná Bratislava a občianskemu združeniu Devínska brána.  
 
Cieľ: Rozšíriť ponuku kultúrnych aktivít 
 
Merateľný ukazovateľ: 

 2011 2012 2013 
Počet príspevkov 3 3 3 
 
 



 

Program 07. Vzdelávanie 
 
Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém 
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 6 750 6 750 6 750 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 6 750 6 750 6 750 
 
     Tento program si dáva za cieľ kvalitu a efektívnosť školského systému. Len kvalitné 
a moderné vybavenie škôl a vzdelaní a fundovaní pedagógovia zabezpečia maximálnu 
efektívnosť vzdelávacieho systému. Našim cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky na 
vzdelávanie nielen žiakom ale aj pedagógom našich škôl. Ďalej si dávame za cieľ vytvoriť 
podmienky pre rozvíjanie aktivít záujmového vzdelávania prostredníctvom rôznych 
športových a vzdelávacích krúžkov v rámci mimoškolských aktivít alebo prostredníctvom 
školských klubov. 
 
 
 
Podprogram 07.1 Základné školy 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 3 460 3 460 3 460 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 3 460 3 460 3 460 
 
     Cieľom podprogramu je vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie, 
ktorých súčasťou sú aj moderné školské budovy s modernými vyučovacími pomôckami. 
Mestská časť podporuje ďalšie odborné vzdelávanie učiteľov vo vyučovacej  činnosti a 
odborné vzdelávanie riaditeľov v manažérskej oblasti. Podpora smeruje aj do športového 
a umeleckého rozvoja detí. 
     Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje 
financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. 
Finančné prostriedky sú prideľované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov 
v jednotlivých školách. Zároveň mestská časť vyčleňuje každoročne približne 150 tis. EUR na 
dofinancovanie prevádzky škôl, zabezpečenie údržby škôl, podporu súťaže Staromestská liga 
a iných záujmových aktivít. 
     V roku 2011 bude na staromestský rozpočet napojených 6 základných škôl  a dve základné 
školy s materskými školami. Školy budú samostatne hospodáriť s prostriedkami štátneho 
rozpočtu, rozpočtu obce a s príjmami, ktoré získajú podľa zákona o financovaní škôl.     
 
 
 
 
 
 



 

Cieľ: Vytvoriť maximálne priaznivé podmienky pre vzdelávanie 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov v tvorbe školských vzdel. 
programov - Tvorivá škola 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

50 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov – FIT učiteľ 

 
20 

 
20 

 
20 

Počet podporených akcií športového 
a umeleckého rozvoja detí  

 
27 

 
27 

 
27 

      
 
 
 
Podprogram 07.2 Materské školy 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 1 930 1 930 1 930 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 1 930 1 930 1 930 
 
     Cieľom podprogramu je vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu detí, 
ktorých súčasťou sú zrekonštruované priestory, postupná obnova interiérového vybavenia 
a nákup didaktických pomôcok. V rámci vzdelávacieho procesu  je cieľom mestskej časti 
postupná internetizácia všetkých materských škôl.  
 
      V roku 2011 bude v prevádzke 18 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti. Dve materské školy majú právnu subjektivitu (MŠ na Timravinej a Šulekovej ulici) 
a dve materské školy sú pri základných školách (ZŠ Grösslingová a ZŠ Škarniclova). Ostatné 
zariadenia sú bez právnej subjektivity, bez vlastných bankových účtov, kde úhrady energií 
a všetkých ostatných výdavkov sú vykonávané prostredníctvom bankových účtov mestskej 
časti. 
   
 
Cieľ: Vytvoriť priaznivé podmienky pre predškolskú výchovu  
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet účastníkov vzdelávania 
učiteľov v tvorbe školských vzdel. 
programov - Tvorivá škola 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 
Počet podporených akcií  športového 
a umeleckého rozvoja detí 

 
10 

 
10 

 
10 

Počítačová gramotnosť riaditeľov MŠ 
– počet účastníkov školení 

 
5 

 
5 

 
5 

 
 



 

Podprogram 07.3 Školské jedálne 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 840 840 840 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 840 840 840 
     
    Cieľom podprogramu je zabezpečiť stravovanie žiakov v jedálňach spĺňajúcich všetky 
normy pre oblasť spoločného stravovania. Pre naplnenie tohto cieľa vyčleňuje mestská časť 
každoročne približne 20 tis. EUR na nákup nového strojového a materiálového vybavenia 
školských jedální. 
  V roku 2011 sa bude zabezpečovať stravovanie žiakov v 22 školských jedálňach – 8 pri 
základných školách a 14 pri materských školách. 
 
 
Cieľ: Zabezpečenie modernizácie školských jedální a skvalitnenie stravovania žiakov 
 
Merateľný ukazovateľ: 
 2011 2012 2013 
Počet nových spotrebičov pre ŠJ 20 20 20 
 
 
 
Podprogram 07.4 Školské kluby 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 520 520 520 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 520 520 520 
 
    Program je zameraný na zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
a na podporu športového a umeleckého rozvoja detí prvého stupňa základnej školy. 
 
 
Cieľ: Zabezpečenie rozmanitého a zmysluplného trávenia voľného času 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet športových krúžkov 30 30 30 
Počet umeleckých krúžkov 20 20 20 
 
 
 
 
 



 

Program 08. Sociálne služby 
 
Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny 
             obyvateľov 
 
Rozpočet programu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 2 057 2 057 2 057 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 2 057 2 057 2 057 
 
    Cieľom programu je zabezpečiť komplexnú, koordinovanú a účinnú starostlivosť o sociálne 
znevýhodnené skupiny obyvateľov – seniorov, ktorých podiel v obyvateľstve mestskej časti 
neustále stúpa, rodiny s deťmi, obyvateľov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, nesvojprávnych 
obyvateľov a obyvateľov bez domova. Tento cieľ bude mestská časť napĺňať prostredníctvom 
podprogramov, ktoré smerujú ku konkrétnym sociálne znevýhodneným skupinám 
obyvateľstva.  
 
 
Podprogram 08.1 Seniorcentrum 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 1 700 1 700 1 700 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 1 700 1 700 1 700 
 
     Cieľom je zabezpečiť celoročnú komplexnú, kontinuálnu starostlivosť o seniorov, ktorou 
je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní 
seniorov, bývanie, zaopatrenie – upratovanie, pranie, žehlenie, sprievod na lekárske 
vyšetrenie, pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, poradenstvo, záujmová činnosť. 
     Za splnenie cieľa je zodpovedná rozpočtová organizácia mestskej časti - Seniorcentrum 
Staré – Mesto, ktorá vznikla 1.7.2008 zlúčením Domova dôchodcov, zariadení 
opatrovateľskej služby, denného stacionára – Seniorcentra a terénnej opatrovateľskej služby. 
V súčasnosti poskytuje komplexné služby so zameraním na seniorov v sociálnej núdzi. 
     V oblasti investícií je v priebehu troch rokov plánovaná výstavba nového moderného 
zariadenia sociálnej starostlivosti na Dobšinského. 
  
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet občanov umiestnených v DD 70 70 70 
Počet občanov umiestnených v ZOS 42 42 42 
Počet občanov umiestnených v SC 15 15 15 
Počet poberateľov služby TOS 178 178 178 
 



 

Aktivita 08.1.1.  Zariadenie pre seniorov – celoročná starostlivosť 
          
Cieľ: Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení 
 
   Aktivitu predstavujú činnosti zahrňujúce celoročnú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť, 
ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká 
v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie 
a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie údržby a opravy osobného vybavenia, 
poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (osobnej hygieny 
vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pri presune z vozíka na lôžko, pomoc pri 
presune na WC, kúpanie vrátane umývania vlasov, podávanie jedla, dodržiavanie pitného 
režimu, podávanie liekov a pod., starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, 
sprievod na lekárske vyšetrenie v prípade potreby, kontakt so spoločenským prostredím, 
vybavovanie úradných záležitostí, zabezpečenie kultúrnych,  spoločenských podujatí a pod., 
poradenstvo, záujmovú činnosť,  rehabilitačnú starostlivosť zameranú na zlepšenie 
koordinácie pohybov, pamäti s využitím tréningu kognitívnych funkcií, aktivačný program 
pre seniorov, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a pod.  
 
Aktivita 08.1.2.  Zariadenia opatrovateľskej služby                      
 
Cieľ: Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so   
zameraním na  návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti) 
 

      Aktivitu predstavujú činnosti zahrňujúce komplexnú a kontinuálnu starostlivosť na 
prechodný čas, ktorou je najmä: stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav 
a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, 
pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, údržbu a opravu osobného vybavenia, 
poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (osobnej hygieny 
vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pri presune z vozíka na lôžko, pomoc pri 
presune na WC, kúpanie vrátane umývania vlasov, podávanie jedla, dodržiavanie pitného 
režimu, podávanie liekov, a pod., starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, 
sprievod na lekárske vyšetrenie v prípade potreby, kontakt so spoločenským prostredím, 
vybavovanie úradných záležitostí, zabezpečenie kultúrnych,  spoločenských podujatí, a pod., 
ďalšiu starostlivosť – poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, rehabilitačnú 
starostlivosť zameranú na zlepšenie koordinácie pohybov, pamäti s využitím tréningu 
kognitívnych funkcií, aktivizačný program pre seniorov so zameraním na prechod do 
prirodzeného prostredia klienta, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a pod.   
      Okrem tejto základnej činnosti tieto zariadenia poskytujú aj odľahčovaciu službu, t. j. sú 
prijímaní klienti z dôvodu predchádzania problémom pri dlhodobej starostlivosti rodiny 
a z nej vyplývajúcej záťaže (dovolenky, choroba, prevencia syndrómu vyhorenia, odpočinok a 
pod.) 
 
Aktivita 08.1.3.   Denný stacionár      
 
Cieľ: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných 
obyvateľov 
 
    Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská starostlivosť poskytovaná prítomným 
klientom od pondelka do piatku, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie stravovania, 
pomoc pri jedení, podávanie liekov, zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a 



 

sprievodcu na lekárske vyšetrenia (v akútnom prípade), pracovné terapie zamerané na 
kognitívnu terapiu a s ňou súvisiace postupy a pod. 
     
Aktivita 08.1.4. Opatrovateľská služba v byte občana a  rozvoz  stravy 
                 
Cieľ: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí, dostupné a nutrične    
vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov  
 
     Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná 
hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce 
v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a dovoz stravy občanovi, 
ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný a to 
v rozsahu dohodnutom v zmluve. 
     
Aktivita 08.1.5.  Prepravná služba      
 
Cieľ: Mobilita pre ťažko zdravotne postihnutých       
    
      Aktivita má zabezpečiť prepravnú službu občanom, ktorí sú podľa posudku odkázaní na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobám, ktoré preukážu 
nepriaznivý zdravotný stav.                                                                      
 
 
 
Podprogram 08.2 Kluby dôchodcov 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 49 49 49 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 49 49 49 
 
    Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, možnosti 
sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa 
zabezpečujú kluby dôchodcov. V roku 2011 bude poskytovať služby seniorom päť klubov 
dôchodcov – na Radlinského, na Karadžičovej, na Záhrebskej, na Javorinskej a na 
Gaštanovej. 
 
    
Cieľ: Rozvoj spoločenských aktivít dôchodcov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet klubov 5 5 5 
Počet členov 200 220 220 
 
 
 
 



 

Podprogram 08.3 Sociálna pomoc občanom 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 47 47 47 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 47 47 47 
 
     Cieľom je zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze 
obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti 
umiestnené v detských domovoch, podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom 
domove, zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávnych obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť 
pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov a zabezpečiť stravovanie pre 
občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok. 
 
Cieľ: Zmiernenie hmotnej a náhlej núdze 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet poskytnutých dávok 220 220 220 
Počet stravujúcich sa dôchodcov 160 160 160 
Počet podporených detí v DD 15 15 15 
Počet pochovaných občanov 16 16 16 
 
 
 
Podprogram 08.4 Detské jasle 
 
Rozpočet podprogramu v tis. Eur  
 

 2011 2012 2013 
Bežné výdavky 261 261 261 
Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky spolu 261 261 261 
 
    Cieľom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3 rokov 
a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Cieľ zahŕňa aj zabezpečenie 
zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť. 
   Mestská časť plánuje dosiahnutie cieľa prevádzkou jaslí na Čajkovského a Hollého ulici 
spolu s kapacitou 70 miest. 
 
Cieľ: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 rokov 
 
Merateľné ukazovatele: 
 2011 2012 2013 
Počet miest v detských jasliach 70 70 70 
Využitie kapacity 100 % 100 % 100 % 
 


