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Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
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starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
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informáciu o stave plnenia úloh 
vyplývajúcich z PHSR  
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- informáciu o stave plnenia úloh 

vyplývajúcich z PHSR 
- akčný plán PHSR 

 



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 stave plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a návrh úloh do konca roka 2013 
 
 
B.) 
 
ž i a d a  
 
starostku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o vydanie rozhodnutia o delegovaní 
poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto do pracovných 
skupín podieľajúcich sa na realizácií PHSR 
 



Dôvodová správa: 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ( skrátene 
PHSR ) je strednodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie 7 až 10 rokov. Cieľom 
prípravy PHSR bolo sformulovať takú predstavu o smerovaní Starého Mesta, ktorá vyjadruje 
ekonomické a sociálne záujmy jeho občanov a zároveň je v súlade s platnými koncepciami 
štátu, vyššieho územného celku, mesta, záujmami ochrany životného prostredia a kultúrneho 
dedičstva.  
 
Bol vypracovaný na základe zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho 
rozvoja, novelizovaného zákonom NR SR č. 351/2004 Z. z., je tiež dôležitým predpokladom 
k čerpaniu prostriedkov Európskej únie. Bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto dňa 10.3.2009 uznesením č. 19/2009, zároveň  uznesením 
č.20/2009 bol schválený aj akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mestskej  časti Bratislava – Staré Mesto.  
 
Príprava dokumentu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prebiehala v období apríl 
až október 2008 pod vedením expertného tímu spoločnosti VVMZ s. r.o.  Socioekonomické 
analýzy Starého Mesta, ako podklad ku stratégii, vypracovali vedeckí pracovníci Katedry 
humánnej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
Celý proces prípravy PHSR prebiehal pod odborným dohľadom pracovnej skupiny pre 
vypracovanie PHSR. Zapojením obyvateľov, predstaviteľov súkromného sektora a miestnych 
občianskych združení do prípravy PHSR bol zabezpečený princíp partnerstva dôležitý pri 
tvorbe strategických plánov rozvoja územia.  
 
Pre vypracovanie návrhov stratégie boli vytvorené štyri špeciálne tematické pracovné 
skupiny, ktoré boli rozdelené do nasledovných tematických celkov: 
 
 - Územný rozvoj, základná infraštruktúra a životné prostredie, 
 - Sociálne služby, zdravotníctvo a bývanie, 
 - Školstvo, kultúra a šport, 
 - Hospodárstvo, bezpečnosť, manažment mestskej časti. 
 
Najviac limitujúcim faktorom pri realizácii stratégie PHSR sú finančné prostriedky 
z verejných zdrojov, dôležitú úlohu zohrávajú i ľudské zdroje z verejného, súkromného 
a mimovládneho sektora, s ktorých angažovanosťou táto stratégia počítala. Dokument PHSR 
je koncipovaný tak, aby slúžil predovšetkým k zvyšovaniu kvality života Staromešťanov 
avšak realizácia navrhovanej stratégie je prínosom pre podstatne širšie spektrum ľudí, ktorých 
sa priamo či nepriamo dotýka každodenný život v centre Bratislavy. Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obsahuje tri základné časti: analytickú, strategickú a implementačnú. 
 
Analytická časť hodnotí potenciál mestskej časti z hľadiska prírodných a sociálno-
ekomických podmienok. Súhrnným vyjadrením analytickej časti je SWOT analýza, ktorá 
vymenúva silné a slabé stránky mestskej časti a zároveň upozorňuje na možné príležitosti a 
ohrozenia v jej budúcom rozvoji. Analytickú časť dokumentu uzatvára tzv. Analýza disparít a 
faktorov rozvoja, ktorá je východiskom pre formulovanie novej stratégie mestskej časti. 
 
 
 



Strategická časť PHSR sa odvíja od vízie Starého Mesta v roku 2015, ktorá predstavuje akýsi 
želaný stav ku koncu implementácie PHSR. Kostru stratégie tvorí globálny cieľ, tri 
strategické ciele a desať rozvojových priorít. K napĺňaniu týchto cieľov bol navrhnutý súbor 
opatrení, ktoré sa premietli do konkrétnych projektových aktivít. 
 
Implementačná časť PHSR je návrhom mechanizmu realizácie stratégie PHSR. Určuje spôsob 
a mieru zainteresovanosti jednotlivých zúčastnených strán od tvorby dokumentu cez 
manažment a realizáciu konkrétnych projektov až po monitoring a hodnotenie týchto činností. 
Súčasťou implementačného mechanizmu je finančný plán a harmonogram realizácie 
navrhovaných opatrení. Zoznam konkrétnych aktivít, ktoré plánovala mestská časť realizovať 
v súlade s PHSR v období rokov (2009 – 2011) je zhrnutý v Akčnom pláne PHSR. ( Príloha 
č.1) 
 
Predkladaná informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a návrhu úloh do konca roka 
2013 bola spracovaná k 31.10.2011 príslušnými vedúcimi oddelení Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto a pozostáva z textovej ako aj tabuľkovej časti.  
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Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z PHSR: 
 
Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie majetkové 
a investičné: 
 

2009 2010 2011 
Opatrenia Aktivity Realizátor  Popis 

MČ iné MČ iné MČ iné 

Plán 165 970 € 165 970 165 970 € 0 66 388 € 0 
Skutoč. 86 000 €   93 802 €   17 140 €   
objekty Vybudovanie studne na 

užitkovú vodu, parčík 
Vajanského - závlahový 
systém 

  Rekonštrukcia parčík 
Vajanského, 

Revitalizácia Jakubovo 
nám., vnútroblok 
Záhrebská, nám. 

slobody, osvetlenie 
Prezidentská záhrada 

  Vybudovanie pitnej 
fontány na Vajanského 
náb., Dobudovanie 
chodníkov Vaj. nábr. a 
Jakubovo nám. 

  

Revitalizácia medziblokových 
priestorov, verejných 
priestranstiev a oddychových 
zón 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  -79 970 €   -72 168 €   -49 248 €   

Plán 102 901 € 0 66 388 € 0 0 0 
Skutoč.     218 165 €   0 €   
objekty     Revitalizácia oddych. 

zóny Blumentálska a 
vytvorenie multifunkč. 
ihriska 

      

Rekonštrukcia resp. výstavba 
nových detských ihrísk a 
multifunkčných športovísk 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  -102 901 €   151 777 €   0 €   

Plán 82 985 € 0 0 0 0 0 
Skutoč. 16 000 €   201 807 €   0 €   
objekty vybudovanie chodníka 

Nad Lomom -PD 
  vybudovanie chodníka 

Nad Lomom 
      

Opatrenie 
č.1.1.1: 
Zvyšovanie 
kvality 
verejných 
priestranstiev 

Dobudovanie chodníkov pri 
komunikáciách, kde neboli 
vybudované 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  -66 985 €   201 807 €   0 €   
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Plán 165 970 € 0 2 157 605 € 0 331 939 € 0 
Skutoč. 7 000 €   0 €   0 €   
objekty PD- výstaba ZSS 

Dobšinského 
          

Investície do výstavby a 
rozvoja zariadení sociálno – 
zdravotných služieb pre 
seniorov 

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  -158 970 €   -2 157 605 €   -331 939 €   

Plán 31 003 € 99 582 0 99 582 0 99 582 
Skutoč. 53 000 €   119 273 €   0 €   
objekty Výmena okien na KD, 

rekonštrukcia KD 
Karadžičova 

  Rekonštrukcia KD 
Karadžičova, 
Javorínska, revitalizácia 
a prestreše- nie KD 
Záhrebská 

      

Opatrenie č. 
2.1.1 Realizácia 
komunitného 
plánu 
sociálnych 
služieb pre 
seniorov 

Investície do budovania a 
rozvoja DD, DPD, KD 

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  21 997 €   119 273 €   0 €   
          

Plán 0 0 16 597 € 0 33 194 € 0 
Skutoč. 0 €   0 €   0 €   
objekty             

Reforma existujúcich a vznik 
nových rezidenčných služieb 
pre odkázaných občanov 

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... rozdiel  0 €   -16 597 €   -33 194 €   

Plán 3 319 € 0 16 597 € 0 16 597 € 0 
Skutoč. 0 €   0 €   0 €   
objekty             

Opatrenie č. 
2.1.2 Realizácia 
komunitného 
plánu 
sociálnych 
služieb pre 
ďalšie cie ľové 
skupiny 
občanov v 
komunite 

Podpora výstavby ubytovacích 
kapacít pre občanov so 
zdravotným postihnutím, 
občanov bez domov a občanov 
ohrozených stratou bývania 

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... rozdiel  -3 319 €   -16 597 €   -16 597 €   
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Plán 813 251 € 0 434 176 € 0 697 072 € 0 
Skutoč. 2 048 000 €   1 047 413 €   222 210 €   
objekty Výmena okien ZŠ 

Dubova, Grosslingova, 
Mudroňova, Vazovova, 
Škarniclova, MŠ Goraz- 
dova,Šulekova, rek. 
strechy ZŠ Mudroňova, 
Podjavorinskej, Dubova, 
MŠ Gorazdova, 
Šulekova, rek. soc. 
zariadení ZŠ Hlboká, 
Grosslingova, ZŠ 
Škarniclova obnova 
fasády a schodov, MŠ 
Šulekova -rek. kuchyne a 
fasády 

  ZŠ Dubová-rek. 
strešné- ho plášťa, 
MŠTimravina a ZŠ 
Škarniclova- oprava 
elektro, ZŠ Škarniclova- 
oprava strechy, oprava 
kanalizácie avybud. 
chem. laboratória,MŠ 
Šulekova -rekonšt. a 
nadstavba+ kotolňa + 
oporný múr, ZŠ 
Jesenského - jedáleň, 
MŠ Gorazdova - 
kotolňa, výmena okien 
na 10 ZŠ a MŠ 

  Rekonšt. soc. zariadení 
na 10 MŠ, vybudovanie 
novej triedy na MŠ 
Javorinská, MŠ 
Timravina - nadstavba, 
MŠ Budkova - oprava 
fasády 

  

Rekonštrukcia a modernizácia 
budov ZŠ a MŠ (technická 
infraštruktúra, zatepľovanie, 
strechy, kotolne, zeleň v 
areáloch, školské dvory, telo- 
cvične, ihriská, stravovanie) 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  1 234 749 €   613 237 €   -474 862 €   

Plán 14 937 € 0 66 388 € 0 66 388 € 0 
Skutoč. 16 000 €   14 876 €   0 €   
objekty  MŠ Tabakova - vybavenie 

ihriska 
  MŠ Gorazdova, 

Vazovova, Myjavská, 
Tabakova, Beskydská, 
ZŠ Mudroňova, Dubová 

      

Inovácia hracích prvkov v 
záhradách a dvoroch MŠ 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  1 063 € 0 € -51 512 € 0 € -66 388 € 0 € 

Plán 66 056 € 0 92 943 € 0 0 € 0 
Skutoč. 66 000 €   434 936 €   0 €   
objekty ZŠ Grosslingová-rek. 

Telocvične 
  Modernizácia ihriska ZŠ 

Mudroňova, Hlboká, 
rekonštr. telocvične ZŠ 
Dubová, Škarniclova 

      

Opatrenie 
č.2.3.3 Rozvoj 
infraštruktúry 
MŠ a ZŠ 

Modernizácia telocviční a 
ihrísk 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  -56 € 0 € 341 993 € 0 € 0 € 0 € 
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Plán 809 932 € 0 0 € 0 0 € 0 

Skutoč. 377 000 €   270 467 €   75 000 €   

objekty Opor. Múr Partizánska, Fr. 
Kráľa, Sanácia svahu 
Šulekova, vybud. Chodníka 
Nad Lomom PD, Rek. 
Schodov Vansovej-
Zrínskeho PD, Oprava 
dlažby Laurinská, Rybárska 
br., Sedlárska 

  Oporné múriky Hlboká, 
dažďová kanalizácia 
Donovalova, rek. schodov 
Vansovej, oporný múr 
Banícka 

  Šoltésovej ul. -oprava 
vozovky a chodníkov 

  

Opatrenie č. 
3.1.4 

Budovanie a 
rekonštrukcia 

cestných 
komunikácií 

Rekonštrukcia a opravy 
cestných komunikácií 

oddelenie 
investícií a 
správy ... 

rozdiel  -432 932 € 0 € 270 467 € 0 € 75 000 € 0 € 

 
Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa činností, ktoré zabezpečuje oddelenie obchodu, 
verejného poriadku a miestnych daní: 
 
Opatrenie Aktivity   Stav plnenia aktivít Návrh úloh 
Opatrenie č. 
1.3.1 
Zvýšenie  
bezpečnosti a 
poriadku 
v MČ 
Staré Mesto 

Zvyšovanie počtu  
mestských policajtov 
a ich stabilizácia  

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu 
v spoločnosti a v samospráve, väčší dôraz sa  
kladie v súčasnosti na stabilizáciu počtu 
mestských policajtov. 

Dosiahnutie zvýšenia počtu 
mestských policajtov. 

 Zavedenie okrskového 
systému mestských policajtov 

Okrskový systém je zavedený. V roku 2011 
boli personálne posilnené okrsky: Pešia zóna 
a Jakubovo námestie. 

Zvýšenie počtu príslušníkov  
mestskej polície vo 
vytvorených 
okrskoch. Po prehodnotení  
bezpečnostnej situácie 
obsadzovať 
ďalšie okrsky. 

 
 
 

 
Zvýšenie účinnosti a ďalšie 
územné rozširovanie  
monitorovacieho  
kamerového systému 

 
V súčasnosti je na verejných priestranstvách 
18 kamier monitorovacieho systému, ďalšia  
sa umiestni na Vajanského nábreží, úloha je 
v štádiu realizácie. 

 
Pokračovanie v realizácii 
tejto úlohy. 
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Dobudovanie verejného 
osvetlenia na miestach 
s nedostatočnou intenzitou 
osvetlenia 

Verejné osvetlenie je dobudované na týchto verejných 
priestranstvách: Pálffyho schody, Chatam Sofer schody, 
schody Nad lomom.  V Grassalkovichovej záhrade bola 
realizovaná kompletná oprava osvetlenia. 
 
 

Pokračovanie v realizácii 
tejto úlohy. 
 

 Skvalitňovanie práce 
referentov 
verejného poriadku a čistoty 
vo svojich rajónoch a ich 
technické vybavenie 
 
 
 
 

V oblasti kontroly verejného poriadku a čistoty sa pripravuje  nová koncepcia – externé 
zdroje bez dopadu na rozpočet mestskej časti. 

Pokračovanie v  
skvalitňovaní kontrolnej  
činnosti verejného poriadku 
a čistoty. 

 Sprísnenie podmienok 
nedodržiavania 
nariadení o pohybe a chove 
psov 

V roku 2011 bola zvýšená intenzita kontrolnej  
činnosti  na dodržiavanie všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2010 o niektorých podmienkach držania psov 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Kontrolnú činnosť vykonávajú zamestnanci  
mestskej časti v spolupráci s príslušníkmi mestskej polície.  
Výsledkom zvýšenej kontrolnej činnosti je 265 nových registrovaných  držiteľov psov. 

Pokračovanie v kontrolnej 
činnosti. 

 Sprísnenie represií za  
odhadzovanie odpadov a 
iné znečisťovanie prostredia 

V roku 2011 bola zvýšená intenzita kontrolnej činnosti 
na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na úseku 
dodržiavania čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Kontrolu 
vykonávajú zamestnanci mestskej časti a  
príslušníci mestskej polície.  

Pokračovanie 
v kontrolnej činnosti. 
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Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie územného 
rozvoja: 
 
Opatrenie č. 1. 1. 1: Zvyšovanie kvality verejných priestranstiev 
 
Aktivita:  Vypracovanie územných plánov zón ( zóna CMO – severovýchod,  zóna Chalupkova) 
Realizátor: oddelenie územného rozvoja (do roku 2010 oddelenie územného plánu) 
Spôsob realizácie: Územné plány predmetných zón boli spracované a prerokované v zmysle ustanovení SZ a zároveň boli pripravované aj 
súvisiace materiály na ich schvaľovanie v miestnom zastupiteľstve. Nakoľko v oboch prípadoch riešenie  ÚPN zón vyžaduje zmeny a doplnky 
(ďalej len ZaD) vyššej ÚPD – tzn. ÚPN hl. m. SR Bratislavy 2007, nebolo možné vďaka neschváleniu pripravených ZaD 02 (tieto zahŕňajú aj 
zmeny vyplývajúce z riešenia predmetných zón) v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy v uplynulom volebnom období (resp. 
vďaka dodatočným zásahom do procesu ich prerokovania v prebiehajúcom volebnom období) dodnes proces schvaľovania ukončiť.    
Z uvedených dôvodov, ktoré nie sú ovplyvniteľné z pozície oddelenia územného rozvoja, je problematické  aj stanovenie úloh týkajúcich sa 
danej aktivity  na rok 2012. 

   
Opatrenie č. 1. 2. 2: Podpora a ochrana zelene v MČ Staré - Mesto  
 
Aktivita:  Spracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny Starého Mesta a schváliť tzv. intaktné plochy zelene formou VZN 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Aktivita nemohla byť splnená nakoľko v rozpočte roku 2009 neboli vyčlenené finančné prostriedky na obstaranie a 
spracovanie predmetnej dokumentácie starostlivosti o dreviny Starého Mesta.  
 
Aktivita:  Obnova funkčnosti stromoradí – výmena stromov 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Obnova funkčnosti stromoradí bola v plnej miere zabezpečovaná – každý odstraňovaný, resp. chýbajúci strom je nahrádzaný 
novou výsadbou. 
 
Aktivita: Revitalizácia verejných priestranstiev, oddychových zón, záhrad, parkov, vnútroblokových priestorov s cieľom zvýšenia zelených 
plôch 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Aktivita realizovaná nebola, zvýšiť zastúpenie zelených plôch sa nepodarilo vzhľadom na nízky potenciál územia mestskej 
časti v tomto ohľade.  
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Aktivita: Ochrana a údržba historických záhrad (dreviny) 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie.  
 
Spôsob realizácie: starostlivosť o údržbu historických záhrad je zabezpečovaná firmou VEPOS kontinuálne v zmysle platnej zmluvy 
o poskytovaní činností uzatvorenej na roky 2010 - 2014. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na vypracovanie odborného 
dendrologického posudku na dreviny v Medickej záhrade a na návrh potrebných opatrení.  

 
Aktivita: Ochrana drevín – injektáž pagaštanov 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Injektáž pagaštanov, ktorá bola vykonávaná v uplynulom roku je momentálne prerušená na 2 roky (dôvody potrebnej 2 
ročnej pauzy na aplikáciu injektáží pagaštanov vyplývajú z návrhov odborných posudkov na potrebnú frekvenciu týchto zásahov). 
 
Aktivita:  Skvalitnenie údržby zelene – orez stromoradí 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Vykonáva sa v intervale každých 5 rokov (Poznámka: ideálny interval je raz za rok, optimálny interval raz za 3 roky,  
súčasný interval vyplynul z množstva disponibilných prostriedkov určených na danú činnosť).  
  
Aktivita:  Využitie prvkov zelene ako protihlukové a protiprašné bariéry – výsadba zelene 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Bola realizovaná výsadba nových živých plotov na ulici Dostojevského rad, Palárikovej ulici, Tabakovej ulici, Staromestskej 
ulici a výsadba nových krov na Rázusovom nábreží. 
 
Opatrenie č. 1. 2. 1: Zvýšenie kvality v oblasti odpadového hospodárstva 
 
Aktivita:  Vypracovanie koncepcie rozmiestnenia nádob na separovaný zber komunálneho odpadu s nástupným vybudovaním náležitých stojísk 
v spolupráci s Magistrátom 
Realizátor: referát ochrany prírody a servisných činností, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Koncepcia rozmiestnenia nádob na separovaný zber komunálneho odpadu vypracovaná nebola, boli vytipované lokality na 
umiestnenie podzemných kontajnerových stojísk.  
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Opatrenie č. 1. 3. 1 Zvýšenie bezpečnosti a poriadku v MČ Staré Mesto 
 
Aktivita:  Na peších zónach a miestach s vysokou koncentráciou chodcov modernizovať existujúce WC, prípadne vybudovať nové 
Realizátor: oddelenie verejných služieb, resp. od roku 2011 referát  ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie 
Spôsob realizácie: Nakoľko prostriedky v rozpočte boli určené len na bežnú údržbu - tzn. WC sa nemodernizovali, ale naopak nefunkčné WC, 
alebo WC v havarijnom stave boli na podklade monitoringu o ich minimálnom využívaní (resp. nevyužívaní)  zatvorené.  
 
Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie sociálnych 
vecí: 
 
Priorita 2.1  Komunitné plánovanie a rozvoj sociálnych služieb so zvýšenou kvalitou s prihliadnutím na aktuálne trendy 
 
Opatrenia Aktivity Vyhodnotenie Odporú čania-návrh úloh 

Investície do výstavby a rozvoja zariadení  
sociálno – zdravotných služieb pre seniorov 

 

Projekt vypracovaný 
Výstavba ZSS Dobšinského 2 
nerealizovaná 

Na základe  demografických ukazovateľov 
rastie podiel najstaršej skupiny obyvateľov 
v mestskej časti vo velu nad 80 rokov. 
Tento ukazovateľ indikuje potrebu  
výstavby  nového zariadenia pre seniorov 
s víziou do konca roka 2013 

Investície do budovania a rozvoja  Zariadenia pre 
seniorov /DD/, Denných centier pre seniorov / KD/ 

Projektový zámer rekonštrukcia   ZOS na 
Maróthyho 4 - zariadenie pre seniorov tzv. 
rodinného typu /pre manželské páry/-
nerealizovaný  
MZ Uzn. č. 195/2010 zo dňa 2.11.2010 
schválilo zriadenie denného centra na 
Javorinskej 9 s účinnosťou od 1.1.2011 a 
Uzn. MZ  č. 34/2011 bol   zmenený zámer 
denného  centra na materskú školu  
 

Realizovať projektový zámer rekonštrukcie 
ZOS na Maróthyho 4 do konca roka 2013 
  

Opatrenie č. 2.1.1 : 
Realizácia komunitného plánu 
sociálnych služieb pre seniorov 

Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZOS na 
štandartnej úrovni, osobitne s denným pobytom 

Vzdelávanie  zamestnancov sociálnych 
služieb a Seniorcentra. V marci 2011  kurz  
„Základy opatrovateľstva“ ukončilo 23 
zamestnancov, a  to 4 zam. zo 
Seniorcentra, 1 zam. zo ZOS s denným 
pobytom, 1 zam. zo ZOS Paulínyho, 17 
zam. z TOS. 
7 zamestnancov OSV absolvovalo 
vzdelávacie aktivity, 3 pracovníčky si 
zvyšujú kvalifikáciu na VŠ Sociálna práca 

Celoživotné vzdelávanie zamestnancov 
oddelenia soc. vecí a Seniorcentra Staré 
Mesto a plán vzdelávania na rok 2012 
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Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľkých služieb v 
byte občana 

Zavedenie kontrolnej činnosti  
opatrovateľskej služby  
 

Pokračovať v konrolnej činnosti 
koordinátoriek a opatrovateliek 

Podpora projektov rozvoja služieb zameraných na 
predchádzanie alebo znižovanie možných 
dôsledkov emergentných situácií u seniorov 
s cieľom zisťovania ich bezpečia (tréningy a 
školenia k sebaobrane, mobilný systém rýchlej 
pomoci, linka dôvery, poradňa a p.) 

Projekt „Domáce tiesňové volanie“. 
Tiesňové volanie z domu zabezpečí 
seniorom profesionálnu pomoc a to 24 
hodín denne, formou nosenia náramku na 
zápästí alebo na krku. Poplatok za 
pripojenie hradí Staré Mesto 
Realizácia od 1.1.2012 
 

Pokračovať v projekte domáceho 
tiesňového volania v roku 2012 a 2013 

Podpora prepojenia služieb pre seniorov na 
mestskú/ regionálnu sociálnozdravotnú sieť, na 
štátnych a neštátnych poskytovateľov sociálno – 
zdravotných služieb 

Spolupráca s verejnými a neverejnými 
poskytovateľmi sociálnych služieb 
a poskytovanie dotácií  Mestskej časti Ba-
Staré Mesto pre MVO  
 

Prehlbovať spoluprácu a hľadať nové 
komunitné partnerstvá 

Programy aktivizácie pre seniorov (spoločenské 
aktivity - šport a relax, kultúra , koncerty, výlety, 
tanečné zábavy, vzdelávanie, akadémie, festivaly) 

Zavedenie prepravnej služby pre seniorov 
od 1.10.2010, ktorej zriaďovateľom je MČ 
BA-Staré Mesto. 
Rozvoj aktivačných programov pre 
seniorov sa celoročne realizuje  na základe 
plánu činnosti a požiadaviek členov 
zariadení pre seniorov. Okrem tradičných 
aktivít sa v roku 2011 konali nové aktivity 
ako Festival peknej jesene, Akadémia 
staromestského seniora, šachový turnaj, 
prednášky –zdravá výživa, Nájdite sa so 
zvieratkom, Letná bratislavská univerzita 
seniorov 
 

Pokračovať  v rozvoji  komunitných aktivít 
a obľúbených tradícii , rozvoj nových 
tradícií a aktivít podľa odporúčania 
a želania staromestských seniorov a podľa 
možnosti mestskej časti aj v roku 2012 

 
Opatrenia Aktivity Vyhodnotenia Odporú čania-návrh úloh 
Opatrenie č. 2.1.2: 
Realizácia komunitného plánu 
sociálnych služieb pre dalšie cieľové 
skupiny občanov  v komunite 

Spracovanie komunitného 
plánu sociálnych služieb 
pre dalšie cieľové skupiny 
(okrem seniorov) 

Komunitný plán bol doplnený a schválený 
pre cieľové skupiny –občania so 
zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi 
a občania odkázaní na osobitnú pomoc 
MZ 8.6.2010 
Uzn.MZ č. 193/2011 dňa 2.11 2010-bola 
prijatá skrátená prezentačná verzia 
Komunitného plánu I.až V  
 

Bezplatná Sociálnoprávna poradňa v spolupráci s Vysokou školou 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s poskytovaním služieb 
psychológa. Realizácia v 1.štvrťroku 2012  
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Reforma existujúcich a 
vznik nových rezidenčných 
služieb pre odkázaných 
občanov 

V zmysle pokynov Regionálneho úradu 
verejnéího zdravotníctva vykonaná úprava 
existujúcich ZS (DD) a ZOS 
 

Realizovať projekt ZSS Dobšinského 2 do roku 2013  

Podpora výstavby 
ubytovacích kapacít pre 
bčanov so zdravotným 
postihnutím, občanov bez 
domova 
a občanov ohrozených 
stratou bývania 

Návrh  projektu pre zriadenie 
nízkoprahového centra pre ľudí bez 
domova bol stiahnutý z rokovania MZ 
14.9.2010 
 

Spolupráca s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a ostatnými 
mestskými časťami 

Práca s cieľovými 
skupinami ,spoločenské 
programy, pre cieľové 
skupiny (klub pre rodičov, 
streetwork, integrácia soc. 
skupín) 

Projekt-Rodinné konferencie ( Úsmev ako 
dar) pre 3 rodiny-práca s rodinami. 
Podpora projektov komunitných 
partnerstiev formou dotačnej politiky 
MČ BA-SM:  1.600 €ur pre rodiny s 
ďeťmi, 2.000 €ur pre znevýhodnené 
skupiny. Participácia na spoločnom 
projekte s rehoľou Jána z Boha pre 
bezdomovcov 
 

Naďalej spolupracovať a podporovať  doplnkové sociálne služby 

Podpora prepojenia služieb 
pre cieľové skupiny na 
mestskú/ regionálnu 
sociálnozdravotnú siet, na 
štátnych a neštátnych 
poskytovateľov sociálno – 
zdravotných služieb 

Otvorenie Komunitného centra na 
Heydukovej 25, Bratislava dňa 
2.12.2011 
Podpora projektov komunitných 
partnerstiev formou dotačnej politiky 
MČ BA – SM:  3.240 € pre občanov zo 
zdravotným postihnutím. 

 

Naďalej spolupracovať a podporovať  doplnkové sociálne služby 

 
Priorita 2.2  Zdravotná starostlivosť, informovanosť a prevencia v oblasti zdravia 
  
Opatrenia Aktivity Vyhodnotenia Odporúčania-návrh úloh 
Opatrenie č. 2.2.2: 
Informovanost a 
prevencia v oblasti 
zdravia 
 

Sprístupnenie komplexných informácií 
o dostupných sociálnych službách 
a zdravotníckych zariadeniach 
a relevantných službách pre obyvateľov MČ 

Vydaná brožúra „Komunitného plánu sociálnych 
služieb a „Adresár sociálnych služieb“  
Údaje o zdravotníckych zariadeniach na stránke 
www.staremesto.sk- Občan- pod záložkou vľavo –
Sociálne služby a zdravotníctvo-Informácie o 
lekároch  

 

 Podpora projektov zameraných na osvetu 
a zlepšenie informovanosti obyvateľov 
(najmä prostredníctvom komunitných partnerstiev) 

Otvorenie Komunitného centra na Heydukovej 25, 
Bratislava dňa 
2.12.2011 

Pokračovať v podpore projektov 
zameraných na  informovanosť 
obyvateľov Starého Mesta 
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 Aktivity na podporu prevencie 
negatívnych soc.-pat javov. (najmä 
prostredníctvom komunitných partnerstiev) 

Spoluúčasť a participácia pri riešení negatívnych 
sociálnych javov s oddelením sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR, hlavne pri 
tvorbe a realizácií plánu sociálnej práce s klientom. 
Úzka spolupráca s priestupkovým oddelením 
miestneho úradu a inými MVO.  

Od 1.1.2012  v spolupráci  
s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva bude otvorená 
bezplatná „Poradňa verejného 
zdravia“ pre všetky cieľové skupiny 
obyvateľov Starého Mesta 

 
Vysvetlivky: 
MČ - Mestská časť                                                            ZSS - Zariadenie sociálnych služieb                         
MZ -  Miestne zastupiteľstvo                                            OSV -Oddelenie sociálnych vecí                     
Uzn -  Uznesenie                                                               TOS - Terénna opatrovateľská služba                    
SM - Staré Mesto                                                               MVO - Mimovládne organizácie                 
KD -  Klub dôchodcov                                                      ÚPSVaR –Úrad práce sociálnych vecí a rodiny                         
ZS - Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov)                              
ZOS -  Zariadenie opatrovateľskej služby                  
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Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie školstva: 
 
 

Opatrenie č. 2.3.1 Aktivity Oprávnení žiadatelia Počet  Komentár 

2.3.1.1 Vzdelávanie učiteľov MŠ a ZŠ v tvorbe školských 
vzdelávacích programov a v zručnostiach výchovy -"Tvorivá 
škola" - schopnosť učiteľa inkorportovať tvorivosť do svojho 
"predmetu", vzdelávacej oblasti, vyučovacej a učebnej činnosti 

MPC, PdF UK, ŠPÚ  42 

Zákon č. 245/2008 určil školám 
autonómnosť vytvorením vlastných 
školských vzdelávacích programov, 
preto učitelia jednotlivých predmetov 
boli povinní absolvovať vzdelávanie k 
ich tvorbe. Premena tradičnej školy na 
modernú sa uskutočňovala aj 
prostredníctvom zavedenia IKT, k 
čomu boli zamerané školenia a 
semináre.  

2.3.1.2 Zvýšenie kvality manažmentu  (právne vedomie, 
manažérske schopnosti,..) - riaditelia ZŠ a MŠ 

MPC, PdF UK, ŠPÚ  16 

Riaditelia právnych subjektov sa 
priebežne zúčastňovali školení a 
seminárov k novej legislatíve, ale 
predovšetkým navštevujú funkčné 
inovačné vzdelávanie, ktoré je 
podmienkou pre výkon funkcie 
riadfiteľa školy.  

Podpora kvality služieb 
MŠ a ZŠ 

2.3.1.3 Vzdelávanie učiteľov ZŠ " FIT učiteľ"   MPC, UK, ŠPÚ  13 

Projekt FIT UČITEĽ bol ukončený a 
nahradený dištančnou formou 
rôznych aktualizačných a inovačných 
vzdelávacích aktivít. 
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Opatrenie č. 2.3.2 Aktivity Oprávnení žiadatelia Počet  Komentár 

2.3.2.1 Vzdelávanie učiteľov Ev, Ov, výchovných poradcov, 
koordinátorov - preventistov 

MPC, CPPPaP, KŠÚ 25 

Vzdelávanie učiteľov a výchovných 
poradcov bolo organizované 
vzdelávacími inštitúciami priebežne. 
Okrem výchovných predmetov, ktoré 
dávajú priestor na riešenie 
modelových situácií priamo na 
hodinách, absolvovali triedni učitelia 
množstvo výcvikových  programov.  
CPPPaP ponúka pre učiteľov program 
zameraný na prevenciu syndrómu 
vyhorenia. 
  

2.3.2.2 Zapojenosť ZŠ do projektov a vlastné projekty škôl 
(Zdravie v školách, Nenič svoje múdre telo, Kým nie je príliš 
neskoro, Vážim si ťa, láska,...)  

Vzdelávacie inštitúcie v 
oblasti školstva 

Snaha škôl o vlastnú identitu a istú jedinečnosť 
ponuky vzdelávacích aktivít sa prejavovala 
nielen zapojenosťou do projektov 
odporúčaných ministerstvom školstva (Škola 
priateľská deťom, Zober loptu, nie drogy, Škola 
bez alkoholu, cigariet a drog, Otvorená škola, 
Modrá škola, Správaj sa normálne, Kým nie je 
príliš neskoro, Zdravie v školách, Nenič svoje 
múdre telo,atď., ale aj množstvom vlastných 
projektov (Pocta majstrovi, Škola hudby, 
Kvapka vody, Severka,  Svet v Bratislave, 
atď.).   

Podpora preventívnych 
opatrení na školách s 

cieľom znížiť 
patologické javy v 

spoločnosti 
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2.3.2.3 Podpora športového a umeleckého rozvoja detí, tradičné 
podujatia MČ pre deti a žiakov 

MŠ, ZŠ Talent žiakov v rôznych vedných odboroch  
podporovali  školy organizovaním olympiád v 
jednotlivých predmetoch, ktoré sú integrálnou 
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu,  
postupových súťaží a množstvom krúžkov 
využívajúc vzdelávacie poukazy. Okrem toho  
školy  organizovali pre  deti a žiakov vlastné 
súťaže (Športová olympiáda materských škôl, 
Staromestská liga, futbalové, basketbalové, 
volejbalové turnaje atď.). Zároveň  poskytovali 
svoje priestory (telocvične, fitness) aj pre širšiu 
verejnosť.    

      

Opatrenie č. 2.3.3 - Rozvoj infraštruktúry materských a základných škôl    

      

Počet rekonštruovaných (modernizovaných)  MŠ: 12 v sume 169306,66 € ;     
    

Počet inovovaných hracích prvkov v záhradách a dvoroch MŠ: inovácia sa nezrealizovala;     
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Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje kancelária prednostu: 
 
Opatrenie č. 2.4.1 Zvýšenie kvality manažmentu MČ Staré Mesto – Aktuálne vzdelávanie zamestnancov mestskej časti Staré Mesto 
a organizácií ňou zriadených, Zlepšenie motivácie zamestnancov úradu 
 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ( ďalej „zamestnávateľ“) podporuje a zabezpečuje prehlbovanie vzdelávania zamestnancov, ktoré je 
potrebné pre riadny výkon práce.  V niektorých prípadoch  umožňuje zamestnancom získanie alebo zvýšenie kvalifikácie štúdium na vysokých 
školách. 
Zamestnávateľ zabezpečuje prehlbovanie vzdelávania zamestnancov v prevažnej miere dodávateľským spôsobom, t.j. využíva ponuky 
seminárov, školení, odborných konferencií a kurzov firmami zameranými na vzdelávanie.  
 
Semináre, školenia, kurzy 
Každoročne vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na vzdelávanie. Za sledované obdobie je rozpočet a čerpanie finančných prostriedkov 
nasledovný: 
 
Rok  rozpočet čerpanie počet  vzdel. akcií počet zamestnancov 
2009  7000 €  6.462,61 €  70   121 
2010  7400 €  7.370,78 €  81   137 
2011   7000 €  5.871,40 €  87   136    
 
( rok 2011 - čerpanie do 31.10. 2011 ). 
 
Obsahové zameranie školení, seminárov a kurzov sa týka hlavne oblastí, kde dochádza k zmenám v právnych predpisoch súvisiacich so 
zabezpečením agend mestskej časti. Na semináre, školenia a kurzy boli vysielaní zamestnanci z jednotlivých oddelení zabezpečujúcich hlavne 
oblasť účtovníctva, rozpočtu, miezd, matričnej agendy, evidencie obyvateľstva, sociálnej oblasti, životného prostredia, stavebnej oblasti. 
 
Zamestnávateľ využíva ponuky Inštitútu pre verejnú správu, ktorý zabezpečuje akreditované kurzy, kde po úspešnom absolvovaní zamestnanec 
získa „Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou“. Akreditovaný kurz – Správne konanie – absolvovali  v roku 2011 dvaja 
zamestnanci. Výber zamestnancov na jednotlivé semináre, školenia a kurzy sú v kompetencii vedúceho zamestnanca, ktorý posúdi potrebu účasti 
na vzdelávaní konkrétneho zamestnanca. 
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V období  mesiacov september až október 2011  zamestnanci oddelenia sociálnych vecí úspešne absolvovali kurzy a to: 
 
3 zamestnanci – modul: Riešenie konfliktov 
1 zamestnanec – modul: Efektívna komunikácia s klientom 
1 zamestnanec – modul: Komunitné plánovanie sociálnych služieb 
2 zamestnanci – Projektovanie a fundraising. 
 
Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
  
Preškolenie, zaškolenie v rámci úradu 
 
V roku 2011 zamestnávateľ prešiel na spracovanie písomností úradu do nového programu od firmy Trimel. V rámci toho boli zabezpečené pre 
zamestnancov odborné školenia. 
 
Odborná prax študentov stredných a vysokých škôl 
 
Zamestnávateľ poskytuje možnosť študentom stredných a vysokých škôl absolvovanie praxe na úrade. Študenti sú oboznámení  s vnútornými 
predpismi organizácie a s odbornými prácami úradu v rámci zamerania štúdia.  
 
V roku 2009 absolvovali odbornú prax 
• 1 študentka Obchodnej akadémie – na oddelení finančnom 
• 1študentka I. ročníka bakalárskeho študijného programu „Sociálna práca“ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

v Bratislave – na oddelení sociálnych vecí 
 
V roku 2010 absolvovali odbornú prax 
• 2 študenti bakalárskeho študijného programu „Bezpečnostné služby vo verejnej správe“ Akadémie policajného zboru v Bratislave – 

kancelária starostu 
• 1 študentka Súkromnej obchodnej akadémie Liberta – na oddelení finančnom 
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V roku 2011 absolvovali odbornú prax  
• 1 študentka Obchodnej akadémie – na oddelení územného rozvoja 
• 1 študent Strednej priemyselnej školy dopravnej – kancelária prednostu na referáte prevádzky a údržby 
• 1 študent III. ročníka bakalárskeho študijného programu „Geografia v štátnej správe a samospráve „ Univerzity Komenského v Bratislave 

– na oddelení územného rozvoja. 
 
Od decembra 2011 mestská časť ako prvý samosprávny úrad na Slovensku umožní vykonávanie dobrovoľníckej práce v administratíve mladým 
ľuďom, ktorí nemajú pracovné skúsenosti a môžu tak získať potrebné zručnosti práce na úrovni samosprávy. 
 
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov 
 
V roku 2010 zamestnávateľ uzatvoril Dohody o zvýšení kvalifikácie podľa § 155 Zákonníka práce s poskytnutím študijného voľna  
• so zamestnankyňou oddelenia sociálnych vecí na získanie vysokoškolského bakalárskeho vzdelania v študijnom odbore sociálna práca  na 

Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave, 
• so zamestnankyňou oddelenia sociálnych vecí na zvýšenie vysokoškolského vzdelania magisterským štúdiom v študijnom odbore 

sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK Bratislava. Zamestnankyňa úspešne ukončila v roku 2011 magisterské štúdium. 
 
Odborná príprava na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu 
 
V oblasti stavebnej, životného prostredia a v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je potrebné absolvovať odbornú 
prípravu na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu. 
 
V roku 2009 odbornú prípravu na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu  na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku bývania  
v zmysle zákona č. 17/2006 Z. z. absolvovala jedna zamestnankyňa so získaním Osvedčenia. 
 
V roku 2011 odbornú prípravu na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu absolvovali dvaja 
zamestnanci so získaním Osvedčenia.  
 
V tomto období prebieha odborná príprava na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu požadovaného u zamestnancov obcí, ktorí 
vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany prírody a krajiny, ktorú absolvuje jedna zamestnankyňa. Odborná 
príprava je bezplatná. 
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Staromestská knižnica – organizácia mestskej časti s právnou subjektivitou 
 
Vyhodnotenie vzdelávania zamestnancov Staromestskej knižnice. Do vzdelávacích akcií je zahrnutá účasť zamestnancov na školeniach, 
seminároch, prednáškach, taktiež vzdelávanie v rámci BOZP a PO. 
 
 rok 
 2009 2010 2011 2012 2013 
počet vzdelávacích akcií 32 30 39 30 30 
počet zamestnancov 22 22 22 22 22 
rozpočet (školenia, kurzy) 165 € 500 € 220 € 250 € 250 € 
čerpanie 140,19 € 512,71 € 219,58 €   
 
Prognózy na rok 2012, 2013 
 
• umožniť vykonávanie dobrovoľníckej práce v administratíve mladým ľuďom, ktorí nemajú pracovné skúsenosti a môžu tak získať 

potrebné zručnosti  práce na úrovni samosprávy, 
 
• zabezpečovať prehlbovanie vzdelávania zamestnancov už osvedčenou formou seminárov, školení a kurzov firmami zaoberajúcimi sa 

vzdelávaním  s približným finančným rozpočtom 7.000,00 € 
 
• v rámci interného vzdelávania zamerať sa na vstupnú vzdelávaciu akciu pre novoprijatých zamestnancov  
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Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie dopravy:  
 

Opatrenie Aktivity Stav plnenia aktivít Návrh úloh 

Regulácia statickej dopravy 
(pouličného parkovania) 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto v určitých lokalitách 
zabezpečila reguláciu statickej dopravy formou vyznačenia 
parkovacích miest s prihliadnutím aj na iných účastníkov cestnej 
premávky, napr. chodcov (vyznačenie priechodov pre chodcov), 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (vytvorenie 
parkovacích miest pre vozidlá osôb so ZŤP). Takouto reguláciou 
sa zredukoval počet parkovacích miest, čo však vo veľkej miere 
prispelo k usporiadaniu uličného priestoru. 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zatiaľ nevyužila reguláciu 
statickej dopravy formou zavedenia úhrady za dočasné 
parkovanie, čo jej umožňuje novela cestného zákona (§ 6a), 
v budúcom období (v roku 2012) o zavedení uvažuje.  
Čiastočnú reguláciu statickej dopravy zabezpečila taktiež novela 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorá obmedzila 
používanie chodníka v zóne s dopravným obmedzením. 
 

Pokračovanie v regulácii 
statickej dopravy 

Projekt a realizácia 
zjednosmernenia ulíc III. 
a IV. triedy 

Projekt „Zjednosmernenie ulíc a Zóna 30“ v oblasti ohraničenej 
ulicami Mudroňova, Stará Vinárska, Novosvetská, Nekrasovova, 
Kalvária, Pražská, Štefánikova a Palisády bol spustený 1.5.2010. 
Cieľom projektu bolo zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej 
premávky, vylúčenie nežiaduceho tranzitu, a tým aj zvýšenie 
komfortu bývania obyvateľov zóny. 
 

Pokračovanie v projekte 
a realizácii zjednosmerňovania 
ulíc III. a IV. triedy 

Opatrenie č. 3.1.1 
Riešenie problémov 
v statickej doprave 

Projekt a realizácia 
rozšírenia zóny plateného 
parkovania na celé územie 
mestskej časti – tlak na 
využitie vnútroblokov 

Zóna plateného parkovania sa nerozširovala, avšak Mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto od 1.7.2010 vyznačila na určitých 
uliciach parkovacie miesta pre vozidlá obyvateľov s trvalým 
pobytom v mestskej časti na základe platnej parkovacej karty. 

Spracovať projekt a realizáciu 
rozšírenia zóny plateného 
parkovania na celé územie 
mestskej časti – tlak na využitie 
vnútroblokov a súkromných 
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a súkromných pozemkov 
z dvorov na vytvorenie 
parkovacích miest 

pozemkov z dvorov na 
vytvorenie parkovacích miest 

Spracovať 
koncepciu/generel pešej 
a cyklistickej dopravy 

Koncepcia/generel pešej a cyklistickej dopravy nebol 
spracovaný. 

Spracovať koncepciu/generel 
pešej a cyklistickej dopravy 

Opatrenie č. 3.1.3 
Rozvoj cyklistickej 
a pešej dopravy 

Odstraňovanie bariér 
v pešej doprave (parkujúce 
automobily, nevhodne 
umiestnené zábradlia, stĺpy, 
reklamné stojany, rozbité 
chodníky a pod.) 

Oddelenie dopravy priebežne odstraňuje prekážky v plynulosti 
a bezpečnosti cestnej premávky. 

Pokračovať v odstraňovaní 
bariér v pešej doprave 
(parkujúce automobily, 
nevhodne umiestnené zábradlia, 
stĺpy, reklamné stojany, rozbité 
chodníky a pod.) 

 
Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie kultúry:  
 

Pod správu MČ Bratislava – Staré Mesto spadajú nasledovné kultúrne inštitúcie: 

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava - Staré Mesto 

Sídlo: Školská 14 (divadlo Ticho a spol., divadlo Ívery) 

Pobočka: Gaštanová 19 

Pobočka: Františkánske nám. 7 (divadlo GUnaGU, Galéria FAICA) 

  

Centrum hudby Bratislava - Staré Mesto 

Sídlo: Ventúrska 9, Zichyho palác  

(Galéria Z – akad.mal. Viktora Hulíka v prenájme) 
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Centrum vizuálneho umenia Bratislava - Staré Mesto 

Dočasné sídlo: Ventúrska 9, Zichyho palác (Galéria Cypriána Majerníka) 

Budúce sídlo: Štefánikova 25, Pisztoryho palác 

  
Staromestská knižnica s riaditeľstvom na 
 

Blumentálska 10 s piatimi stálymi pobočkami :  

Blumentálska 10, Panenská 1 (otvorená aj v sobotu), Záhrebská 8, Západný rad 5, Karadžičova 1 

a dvomi sezónnymi - Letná čitáreň Medická záhrada a letná Samoobslužná knižnica na nádvorí  Zichyho paláca. 
  
Oproti pôvodnému PHSR z roku 2007 od jeho vzniku sme na území Starého Mesta, v organizáciách nespravovaných Starým 
Mestom, zaznamenali aj úbytky kultúrnych kapacít - úplne prestalo fungovať PKO, ale pribudli nové - nepravidelné využívaná na kultúru Stará 
tržnica, obnovenie fungovania DPOH pod správou BKIS, vznik súkromného Ateliér Babylon (bývalé WEST) a vznik alternatívneho KC Dunaj v 
bývalom OD Dunaj. S nádejou očakávame otvorenie budovy Slovenskej filharmónie (Reduta) po rekonštrukcii. Oceňujeme fungovanie Horárne 
v Horskom parku ako spoločensko-kultúrneho priestoru mimo centra mesta. 
  
Z verejných priestranstiev Staré Mesto využíva na kultúrne, zábavné aj spoločenské akcie pravidelne po celej ploche Hviezdoslavovo nám. a 
sezónne Medickú záhradu a Grassalkovichovu záhradu. Námestie Slobody sa zatiaľ nevyužíva. 
 
V lete 2011 sa skončila po dvoch rokoch rekonštrukcia Starej radnice, zároveň však bol dočasne uzavretý Aponyiho palác, spravovaný 
Mestským múzeum Bratislava , z nedostatku finančných zdrojov múzea. 

 V roku 2011 na území Starého Mesta zaniklo kino Nostalgia, ktoré fungovalo na STU, následne sa presťahovalo do MČ Ružinov,do bývalého 
kina Nivy. Po vyše dvoch rokoch odstávky začalo fungovať kino Lumiére, pod správou SFÚ (bývalé Charlie´s). 
  
Na jeseň 2011 MČ - Staré Mesto, po čiastočnej oprave až rekonštrukcii, úspešne využilo možnosti a priestory Pisztoryho paláca, vyskúšalo sa aj 
využite Staromestskej siene Miestneho úradu ako občasného výstavného priestoru. 
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Opatrenie č. 3.2.1   
Projekty modernizácie štruktúry a činnosti kultúrnych zariadení pod zriaďovateľskou pôsobnosťou MČ -  Bratislava Staré Mesto 
 
Centrum vizuálneho umenia – podpora čiastkových dramaturgických stratégií, na základe priorít v oblasti vizuálneho umenia 
Odhadované náklady 2009: 0  Skutočnosť: 0 
Odhadované náklady 2010: 15 000€ Skutočnosť: 0 
Odhadované náklady 2011:  200€           Skutočnosť: 16 744€ 
 
Centrum vizuálneho umenia sa vyčlenilo z Centra hudby Zichyho paláca ako samostatná  
kultúrna jednotka. 
 
Centrum hudby – podpora čiastkových dramaturgických stratégií, na základe priorít v oblasti hudby 
Odhadované náklady 2009: 1 000€  Skutočnosť: 7 000€ 
Odhadované náklady 2010: 1 000€            Skutočnosť: 9 000€ 
Odhadované náklady 2011: 1 000€            Skutočnosť: 11 170€ 
 
Podpora detí a mládeže - výchovné koncerty pre žiakov ZŠ. 
Podpora talentovanej umeleckej mládeže - podpora mladým a začínajúcim umelcom. 
Pokračujeme v projekte súťaže pre detských amatérskych huslistov - Prešporský Paganini. 
Podpora mladých profesionálnych umelcov - kurzy, koncerty akadémie v spolupráci s externými združeniami a školami. 
Organizujeme pravidelné koncerty pre jubilantov. 
 
Centrum divadla , literatúry a vzdelávania – podpora čiastkových dramaturgických stratégií, na základe priorít v oblasti divadla, literatúry 
a vzdelávania 
Odhadované náklady 2009: 200€  Skutočnosť: 50 000€ 
Odhadované náklady 2010: 200€            Skutočnosť: 50 000€ 
Odhadované náklady 2011: 200€            Skutočnosť: 45 910€ 
                                                                                (v tom je podpora GUnaGU) 
 
Podporujeme alternatívnu divadelnú scénu (Ticho a spol. a jeho Divadlo dokumentu) amatérsku divadelnú scénu Ívery a v spoluprácu s GUnaGU 
máme profesionálne "staromestské divadlo". 
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Podporujeme zrakovo znevýhodnených - divadlo Zrakáč. 
Organizujeme kurzy (napr. jazykové, pohybové a baletné) pre deti, mládež aj dospelých. 
Zriadili sme dve samoobslužné knižnice na Školskej aj v Zichyho paláci  (tzv. knižný kolotoč). 
V letných mesiacoch, počas prázdnin iných kultúrnych inštitúcií, organizujeme v našich zariadeniach Kultúrne leto, divadlá, koncerty, stretnutia 
s umelcami a autormi. 
Deti mohli navštevovať dramatický krúžok v CDLaV Školská 14. Realizovali sme v hodnotenom období literárne pásma a kultúrne zariadenie na 
Gaštanovej dva razy do mesiaca uskutočnilo divadelné predstavenia pre deti v podaní rôznych umeleckých telies a jednotlivcov(napr.Tibor 
Hujdič alias pán Mrkva). 
 
Opatrenie č. 3.2.2 
Projekty na zvýšenie kvality marketingu a podpora vonkajšej a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry 
 
Kultúrne výmeny kultúrnych zariadení podobného zamerania a špecializácie doma i v zahraničí 
Odhadované náklady 2009: 0€  Skutočnosť: 0 
Odhadované náklady 2010: 100€            Skutočnosť: 0 
Odhadované náklady 2011: 100€            Skutočnosť: 800€ 
 
Najmä v spolupráci s kultúrnymi centrami zahraničných veľvyslanectiev (České centrum, Rakúske kultúrne fórum, Poľský kultúrny inštitút, 
Bulharsky kultúrny inštitút, Taliansky kultúrny inštitút, Ruské centrum vedy a kultúry, Indonézska ambasáda a pod. organizujeme nepravidelné 
akcie. V rámci Kultúrneho leta 2011 sme urobili prvý pokus o medzinárodné piatkové hudobné pódium na Hviezdoslavovom námestí (Grécko, 
Rusko, Indonézia, Bulharsko). S českou pražskou produkciou sme boli spoluorganizátormi Leta hereckých osobností. S jazykovými inštitútmi 
spoluorganizujeme začiatkom septembra Uličku jazykov. 

 
Vzdelávacie a popularizačné aktivity jednotlivých zariadení 
Odhadované náklady 2009: 300€  Skutočnosť: 5 000€ 
Odhadované náklady 2010: 300€  Skutočnosť: 5 000€ 
Odhadované náklady 2011: 450€  Skutočnosť: 27 000€ 
Kultúrne zariadenia sa intenzívne venovali vzdelávacím a popularizačným aktivitám a to: 
Galéria Cypriána Majerníka a Galéria Faica – odborné besedy na smerovanie súčasného výtvarného umenia raz mesačne so známymi 
odborníkmi v danej oblasti . 
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Pohybové kurzy najrôznejšieho zamerania v kultúrnych zariadeniach Školská a Gaštanová s realizáciou počas letných mesiacov v Medickej 
záhrade . 
Odborné prednášky pre deti a seniorov v kultúrnom zariadení Gaštanová. 
Prednášky z histórie v kultúrnom zariadení na Ventúrskej ulici. V spolupráci s oddelením sociálnych služieb sme otvorili Akadémiu 
Staromestského seniora. 
 
Spoločné projekty škôl a kultúrnych zariadení  
Odhadované náklady 2009: 100€  Skutočnosť: 13 700€ 
Odhadované náklady 2010: 100€  Skutočnosť: 13 700€ 
Odhadované náklady 2011: 100€  Skutočnosť: 13 700€ 
 
Organizujeme výchovné koncerty a so ZUŠ súťaž detských amatérskych huslistov Pešporský Paganini. Pripravujeme projekt Výchovného 
divadla (obdoba výchovných koncertov ale zamerané na divadelnú, dramatickú tvorbu). 
 
Spoločné projekty s hlavným mestom 
Odhadované náklady 2009: 0€  Skutočnosť: 12 000€ 
Odhadované náklady 2010: 200€            Skutočnosť: 12 000€ 
Odhadované náklady 2011: 200€            Skutočnosť: 12 000€ 
 

Sme spoluorganizátormi aktivít ako je Kultúrne leto v rámci neho festivaly ako Viva Musica (príspevok MČ 8 000€), Korunovačné slávnosti ( 
príspevok MČ 4 000€), Silvester a skoro všetkých  veľkých  akcií, ktoré sa konajú na území Starého Mesta. 

 
Spoločné projekty s partnerskými mestami Bratislavy – Staré Mesto 
Odhadované náklady 2009: 0€  Skutočnosť: 0€ 
Odhadované náklady 2010: 100€  Skutočnosť: 0€ 
Odhadované náklady 2011: 100€  Skutočnosť: 0€ 
 
Existuje spolupráca len na úrovni seniorských aktivít s Prahou 1 -Staré Mesto, ktorá sa v roku 2011 nerealizovala. Pripravuje sa zmluva o 
partnerstve so štatutárnym mestom Olomouc. 
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Systém spoločnej medializácie kultúrnych aktivít na území Starého Mesta 
Odhadované náklady 2009: 200€  Skutočnosť: 200€ 
Odhadované náklady 2010: 200€  Skutočnosť: 1 500€ 
Odhadované náklady 2010: 200€  Skutočnosť: 1 500€ 
 
Vznikla nová naša vlastná web stránka www.kulturastaremesto.sk  zameraná  na spoločnú propagáciu všetkých našich centier aj verejných 
priestranstiev. 

Prispievame na stránku mesta Bratislava a zasielame informácie do kultúrnych programových magazínov a novín (cca 6 subjektov).  
 
Na webovej stránke www.staremesto.sk sme pokračovali v systéme informovania o divadelných súboroch, koncertných aktivitách a  podujatiach 
občianskych združení  na území Bratislava Staré - Mesto. Naďalej ponúkame možnosť prihlasovania on-line na kurzovnú činnosť v zariadeniach 
MČ Bratislava - Staré Mesto. 
 
Opatrenie č. 3.2.3 
Podpora atraktívnych kultúrnych podujatí v nadväznosti na lokálne tradície 
 
Historizujúce, dokumentárne, remeselné, ľudové a iné populárne a oddychové aktivity odvolávajúce sa na lokálne tradície 
Odhadované náklady 2009: 100€  Skutočnosť: 15 400€ 
Odhadované náklady 2010: 100€            Skutočnosť: 15 400€ 
Odhadované náklady 2011: 100€            Skutočnosť: 13 900€ 
 
Podporujeme podujatia Korunovačná Bratislava, organizácia kultúrnych programov na jarmokoch tematicky zameraných , podpora Festivalu 
varenia rybacej polievky , podpora Socha a objekt , podpora Festivalu detských folklórnych súborov , Dni majstrov ÚĽUV-u. 
 
Vytvorenie efektívneho systému spolupráce s nezávislými  inštitúciami na pôde MČ Bratislava –Staré Mesto 
Odhadované náklady 2009: 0€  Skutočnosť: 0€ 
Odhadované náklady 2010: 0€            Skutočnosť: 0€ 
Odhadované náklady 2011: 0€            Skutočnosť: 0€ 
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Spolupracujeme s občianskymi združeniami, ktorým ponúkame najmä Hviezdoslavovo nám. a nepravidelne aj iné exteriéry (Medická záhrada, 
Zichyho palác) pre ich aktivity - Deň vodníkov, Beh ČSOB, Marionetové divadlo, Automobiloví veteráni atď. Oddelenie kultúry iniciovalo 
a realizovalo podporu Európskej hudobnej akadémie Bratislava – Schengen 4 000€. 

Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje oddelenie informatiky, 
verejného obstarávania a vnútornej kontroly:  
 
Opatrenie Aktivity Realizátor 2009 2010 2011 

Návrh plnenia Stav plnenia Návrh plnenia Stav plnenia Návrh plnenia Stav plnenia 

0€ 0€ 6639€ 6720,88€ 6639€ 0€ 

Opatrenie č. 3.3.1 
Budovanie pozitívneho imidžu MČ 
a podpora rozvoja cestovného ruchu 

Informačné 
stojany pre 
návštevníkov MČ 

referát informatiky 

 Nákup elektronickej úradnej 
tabule 

V uvedenom roku neboli 
realizované žiadne aktivity tohto 

typu 

 
Plnenie opatrení Akčného plánu PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto týkajúce sa  činností, ktoré zabezpečuje kancelária starostky:  
 
Opatrenie č. 3.3.2 Podpora cezhraničnej spolupráce (cezhraničná spolupráca v oblasti sieťovania, turizmu, kultúrnej a umeleckej spolupráce, 
spolupráce škôl a školských zariadení, spolupráce v sociálnej oblasti): 
 
V rámci cezhraničnej spolupráce sa udržiava spolupráca s mestskou časťou Praha 1 v oblasti spolupráce v sociálno-kultúrnej oblasti. Raz ročne 
sa usporiadavali výmenné pobyty staromestských seniorov a seniorov z mestskej časti Praha 1, ktorých obsahom boli poznávacie a kultúrne 
aktivity, napr. návšteva múzeí, galérií, divadiel, vyhliadky loďou a návšteva kultúrnych pamiatok. 
 
Komunikácia medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a mestskou časťou Praha 1 bola udržiavaná aj v roku 2011, kedy mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte podávala projekt na agentúru Európskej komisie – Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency v rámci programu Europe for Citizens 2007-2013, akcie 1 Active Citizens for Europe, opatrenie 
Town Twinning Citizens Meeting, na získanie zdrojov na realizáciu tejto aktivity. Projekt nezískal podporu predovšetkým z dôvodu malého 
počtu participujúcich krajín, a tým pádom nižšej priamo aj nepriamo zahrnutej cieľovej skupiny do projektu. V nasledujúcom období plánujeme 
rozšíriť portfólio participujúcich krajín na zvýšenie šance na úspech pri podávaní projektov v rámci inštitúcií EÚ ako aj nadácií podporujúcich 
projekty realizované na cezhraničnej úrovni. 
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Uskutočnenie prezentácie o fungovaní samosprávy v Slovenskej republike ako aj konkrétne samosprávy hlavného mesta SR a mestských častí 
pre predstaviteľov samospráv z Cyperskej republiky (primátorov miest a poslancov) za účasti veľvyslanca Cyperskej republiky J.E. Mariosa 
Kontouridesa, ktoré sa konalo v Staromestskej sieni. Prezentácia sa týkala informovania o fungovaní staromestskej samosprávy najmä z pohľadu 
právneho rámca prerozdelenia kompetencií medzi hlavným mestom SR a mestskými časťami, diskusie a výmeny skúseností medzi 
reprezentantmi mestskej časti Staré Mesto a zástupcov z Cypru. Mestská časť naďalej spolupracuje s cyperským veľvyslanectvom na viacerých 
projektoch, napr. veľvyslanectvo podporilo vystúpenie Divadla z chatrče v rámci Kultúrneho leta, či chystaný projekt v oblasti životného 
prostredia (realizácia v roku 2012).  
 
V septembri 2011 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov staromestskej samosprávy s predstaviteľmi magistrátu Viedeň a vedúcimi 
predstaviteľmi mestskej časti Viedeň – Staré Mesto mesta Viedeň. Zástupcovia oboch strán rokovali o skúsenostiach a možnostiach riešenia 
otázok parkovacej politiky, organizácie cestnej premávky, cyklistickej dopravy a cyklotrás, údržby komunikácií, odpadového hospodárstva ako 
i oblasti stavebného úradu. V súčasnosti komunikácia pokračuje na úrovni kultúrnych podujatí.  
 
Pracovné stretnutie zástupcov mestskej časti Staré Mesto s primátorom cyperského mesta Famagusta, ktoré funguje v exile. Stretnutie spočívalo 
vo výmene informácií a skúseností o fungovaní samospráv, novým a zásadným poznaním boli fakty o možnostiach fungovania exilovej 
samosprávy.  
 
Na pôde kancelárie starostky sa v októbri 2011 uskutočnilo s cieľom nadviazania partnerskej spolupráce stretnutie s predstaviteľmi štatutárneho 
mesta Olomouc. Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová prijala zástupcov olomouckej samosprávy, ktorých viedol 
námestník primátora Jan Holpuch. Nadviazanie spolupráce sa bude realizovať v oblasti rozvoja miestnych samospráv výmeny pracovníkov 
úradov, spoločného získavania zdrojov z európskych fondov v kultúre, či vzdelávaní. Významnou úlohou bude aj ochrana kultúrnych a 
historických pamiatok, nakoľko Staré Mesto i mesto Olomouc disponujú rozsiahlou pamiatkovou zónou. Konkrétne formy spolupráce budú 
predmetom Zmluvy o partnerstve a spolupráci a budú prerokovávané priebežne podľa aktuálnych potrieb, možností a iniciatív. 

 
V oblasti spolupráce so zahraničnými inštitúciami je tiež nemenej dôležitým nadviazanie vzťahov a úzkej spolupráce s viacerými zahraničnými 
ambasádami so sídlom v Bratislave a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku s už zrealizovanými alebo plánovanými aktivitami v oblasti 
kultúrnej (napr. spomenutá podpora projektu – vystúpenie Divadla z chatrče v rámci Staromestského kultúrneho leta, Dizajnvíkend Bratislava 
2011), revitalizácie (napr. revitalizácia trávnatých plôch a lavičiek na Hviezdoslavovom námestí, revitalizácia parčíku, prestavba a renovácia 
letnej čitárne v Medickej záhrade, vybudovanie pitnej fontánky na Vajanského nábreží), zavedenia wi-fi (Vajanského nábrežie, Medická 
záhrada), či črtajúca sa podpora Staromestských vianočných trhov s klziskom.   
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Nadviazanie a udržiavanie spolupráce s týmito inštitúciami má potenciál rozširovať sa i na spoluprácu s mestami alebo obcami daných krajín.  
Návrh úloh do konca roka 2013 
 
Obnova vybraných cezhraničných partnerstiev, ktoré majú potenciál, vzhľadom na spoločné záujmy participujúcich, byť prínosnými v oblasti 
sociálnej, kultúrnej, školskej, rozvoja turizmu a i., a ktoré boli de iure uzatvorené v predchádzajúcich volebných obdobiach, de facto sa však 
neuplatňujú. 
 
Nadviazanie spolupráce s ďalšími partnerskými mestami, resp. mestskými časťami, ktoré majú potenciál, vzhľadom na spoločné záujmy 
participujúcich, byť prínosnými v oblasti sociálnej, kultúrnej, školskej, rozvoja turizmu, výmeny príkladov dobrej praxe v oblasti manažovania, 
chodu, zavádzania nových prvkov v samospráve a i.  
 
Nadviazanie spolupráce s viacerými partnerskými mestami a podávanie spoločných projektov má za cieľ taktiež zvýšiť pravdepodobnosť na 
úspech pri získavaní mimorozpočtových zdrojov. 
 
 
 
 
 
 
 



Akčný plán PHSR.xls Príloha č.1

Akčný plán PHSR M Č Bratislava - Staré Mesto
v EUR

MČ iné MČ iné MČ iné
Revitalizácia medziblokových priestorov, 
verejných priestranstiev a oddychových 
zón

oddelenie 
investícií a 
správy ... 165 970 165 970 165 970 0 66 388 0

Rekonštrukcia resp. výstavba nových 
detských ihrísk a multifunkčných 
športovísk

oddelenie 
investícií a 
správy ... 102 901 0 66 388 0 0 0

Dobudovanie chodníkov pri 
komunikáciách, kde neboli vybudované

oddelenie 
investícií a 
správy ... 82 985 0 0 0 0 0

Vypracovanie územných plánov zón 
(Zóna Chalupkova, Centrálna mestská 
zóna Severovýchod)

oddelenie 
stavebného 
poriadku a 
územného 
plánovania 66 056 0 66 056 0 0 0

Spolu za opatrenie 417 911 165 970 298 413 0 66 388 0
Vypracovanie koncepcie rozmiestnenia 
nádob na separovaný zber komunálneho 
odpadu s nástupným vybudovaním 
náležitých stojísk v spolupráci s 
magistrátom

referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností

DOK.

x x 0
Obnova a modernizácia nádob na odpad 
na verejných priestranstvách a nádob na 
nedopalky

odd. 
verejnopros. 
služieb 0 0 3 319 0 3 319 0

Spolu za opatrenie 0 0 3 319 0 3 319 0
Spracovanie dokumentu starostlivosti o 
dreviny Starého Mesta a schváliť tzv. 
intaktné plochy zelene formou VZN 

referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 13 278 0 13 278 0 0 0

2010 2011Aktivity 2009Opatrenia

Opatrenie č.1.1.1: 
Zvyšovanie kvality 
verejných 
priestranstiev

Realizátor
Forma 
realiz. 

Opatrenie č.1.2.1: 
Zvýšenie kvality v 
oblasti odpadového 
hospodárstva

Opatrenie č.1.2.2: 
Podpora a ochrana 
zelene v MČ Staré 
Mesto 
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Obnova funkčnosti stromoradí - výmena 

stromov
referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 16 597 0 16 597 0 16 597 0

Revitalizácia verejných priestranstiev, 
oddychových zón, záhrad, parkov, 
vnútroblokových priestorov s cieľom 
zvýšenia zelených plôch

referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 9 958 0 9 958 0 9 958 0

Ochrana a údržba historických záhrad 
(dreviny )

referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 6 639 0 6 639 0 6 639 0

Ochrana drevín-injektáž pagaštanov referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 4 979 0 4 979 0 4 979 0

Skvalitnenie údržby zelene-orez 
stromoradí 

referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 36 513 0 36 513 0 36 513 0

Využitie prvkov zelene ako protihlukové 
a protiprašné bariéry-výsadba zelene

referát 
ochrany 
prírody a 
servisných 
činností 6 805 0 6 805 0 6 805 0

Spolu za opatrenie 94 769 0 94 769 0 81 491 0
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Zvyšovanie počtu mestských policajtov a 

ich stabilizácia
odd. 
správnych 
činností INT 0 0 0

Zavedenie okrskového systému 
mestských policajtov

odd. 
správnych 
činností INT 0 0 0 0 0

Zvýšenie účinnosti a ďalšie územné 
rozširovanie monitorovacieho  
kamerového systému

odd. 
správnych 
činností INT 0 0 0

Dobudovanie verejného osvetlenia na 
miestach s nedostatočnou intenzitou 
osvetlenia

odd. 
správnych 
činností INT 0 0 0

Skvalitňovanie práce referentov 
verejného poriadku a čistoty vo svojich 
rajónoch a ich technické vybavenie

odd. 
správnych 
činností 5 045 0 1 328 0 3 319 0

Sprísnenie podmienok nedodržiavania 
nariadení o  pohybe a chove psov

odd. 
správnych 
činností VZN 0 0 0 0 0

Na peších zónach a miestach s vysokou 
koncentráciou chodcov modernizovať 
existujúce WC , prípadne vybudovať 
nové

odd. verejnop. 
služieb

0 0 33 194 0 33 194 0
Sprísnenie represií za odhadzovanie 
odpadov a iné znečisťovanie prostredia

odd. 
správnych 
činností VZN 0 0 0 0 0

Spolu za opatrenie 5 045 0 34 522 0 36 513 0
Opatrenie č. 2.1.1 
Realizácia 
komunitného plánu 
sociálnych služieb 
pre seniorov

Investície do výstavby a rozvoja 
zariadení sociálno – zdravotných  služieb 
pre seniorov

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... 165 970 0 2 157 605 0 331 939 0

Investície do budovania a rozvoja DD, 
DPD, KD

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... 31 003 99 582 0 99 582 0 99 582

Opatrenie č.1.3.1: 
Zvýšenie 
bezpečnosti  a 
poriadku v  M Č Staré 
Mesto
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZOS na 

štandartnej úrovni, osobitne s denným 
pobytom

Odd. 
sociálnych 
vecí 515 601 0 516 132 0 539 434 0

Skvalitnenie a rozšírenie 
opatrovateľských služieb v byte občana

Odd. 
sociálnych 
vecí 473 644 0 492 498 0 514 506 0

Podpora projektov rozvoja služieb 
zameraných na predchádzanie alebo 
znižovanie možných dôsledkov 
emergentných situácií u seniorov 
s cieľom zaisťovania ich bezpečia 
(tréningy a školenia k sebaobrane, 
mobilný systém rýchlej pomoci, linka 
dôvery, poradňa a p

Odd. 
sociálnych 
vecí

3 485 0 3 485 3 319 3485,3615 4979,0878
Podpora prepojenia služieb pre seniorov 
na mestskú/ regionálnu  sociálno-
zdravotnú sieť, na štátnych a neštátnych 
poskytovateľov sociálno - zdravotných  
služieb 

Odd. 
sociálnych 
vecí

3 485 0 3 485 0 3 485 0
Programy aktivizácie pre seniorov 
(spoločenské aktivity - šport a relax, 
kultúra , koncerty, výlety, tanečné 
zábavy)

Odd. 
sociálnych 
vecí

3 485 0 3 485 0 3 485 0
Spolu za opatrenie 1 196 674 99 582 3 176 691 102 901 1 396 335 104 561

Spracovanie komunitného plánu 
sociálnych služieb pre ďalšie cieľové 
skupiny (okrem seniorov)

Odd. 
sociálnych 
vecí

DOK.

0 0 0 0 0 0
Reforma existujúcich a vznik nových 
rezidenčných služieb pre odkázaných 
občanov

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... 0 0 16 597 0 33 194 0

Podpora výstavby ubytovacích kapacít 
pre občanov so zdravotným 
postihnutím, občanov bez domov 
a občanov ohrozených stratou bývania 

Odd. 
sociálnych 
vecí 
+oddelenie 
investícií a 
správy ... 3319,3919 0 16 597 0 16 597 0

Opatrenie č. 2.1.2 
Realizácia 
komunitného plánu 
sociálnych služieb 
pre ďalšie cie ľové 
skupiny ob čanov v 
komunite
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Práca s cieľovými skupinami 

(spoločenské programy, pre cieľové 
skupiny (klub pre rodičov, streetwork, 
integrácia soc. skupín

Odd. 
sociálnych 
vecí

3 485 0 3 485 0 3 485 0
Podpora prepojenia služieb pre cieľové 
skupiny na mestskú/ regionálnu  sociálno-
zdravotnú sieť, na štátnych a neštátnych 
poskytovateľov sociálno - zdravotných  
služieb

Odd. 
sociálnych 
vecí

INT

0 0 0
Spolu za opatrenie 6 805 0 36 679 0 53 276 0

Sprístupnenie komplexných informácií 
o dostupných sociálnych službách 
a zdravotníckych zariadeniach 
a relevantných službách pre obyvateľov 
MČ.

Odd. 
sociálnych 
vecí

1 660 0 1 660 0 1 660 0
Dostupnosť športových a rekreačno- 
relaxačných areálov pre obyvateľov MČ 
najmä sprístupnením školských dvorov

Odd. školstva 

INT 0 0 0 0
Podpora projektov zameraných na osvetu 
a zlepšenie informovanosti obyvateľov 
(najmä prostredníctvom komunitných 
partnerstiev)

Odd. 
sociálnych 
služieb

0 0 1 660 1 660 3 319 3 319
Aktivity na podporu prevencie 
negatívnych soc.-pat javov. (najmä 
prostredníctvom komunitných 
partnerstiev)    

Odd. 
sociálnych 
služieb

1 660 1 660 3 319 16 597 6 639 33 194
Spolu za opatrenie 3 319 1 660 6 639 18 257 11 618 36 513

Opatrenie č.2.2.2 
Informovanos ť a 
prevencia v oblasti 
zdravia
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Vzdelávanie učiteľov MŠ a ZŠ v tvorbe 

školských vzdelávacích programov a v 
zručnostiach výchovy -"Tvorivá škola" - 
schopnosť učiteľa inkorportovať tvorivosť 
do svojho "predmetu", vzdelávacej 
oblasti, vyučovacej a učebnej činnosti

oddelenie 
školstva

2 656 0 2 656 0 2 656 0
Zvýšenie kvality manažmentu  (právne 
vedomie, manažérske schopnosti,..) - 
riaditelia ZŠ a MŠ

oddelenie 
školstva

996 0 1 660 0 0 0
Vzdelávanie učiteľov ZŠ " FIT učiteľ"  oddelenie 

školstva 0 0 0
Počítačová gramotnosť R-MŠ a vedúcich 
ŠJ pri ZŠ a MŠ

oddelenie 
školstva 498 0 0 0 0 0

Spolu za opatrenie 4 149 0 4 315 0 2 656 0
Vzdelávanie učiteľov Ev, Ov, výchovných 
poradcov, koordinátorov - preventistov

oddelenie 
školstva

0 0 0 0 0 0
Zapojenosť ZŠ do projektov a vlastné 
projekty škôl (Zdravie v školách, Nenič 
svoje múdre telo, Kým nie je príliš 
neskoro, Vážim si ťa, láska,...) 

oddelenie 
školstva

INT 0 0 0 0 0 0
Podpora športového a umeleckého 
rozvoja detí, tradičné podujatia MČ pre 
deti a žiakov

oddelenie 
školstva

4 979 0 4 979 0 4 979 0
Spolu za opatrenie 4 979 0 4 979 0 4 979 0

Rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ 
a MŠ (technická infraštruktúra, 
zatepľovanie, strechy, kotolne, zeleň 
v areáloch, školské dvory, telocvične, 
ihriská, stravovanie)

oddelenie 
investícií a 
správy ...

813 251 0 434 176 0 697 072 0
Inovácia hracích prvkov v záhradách a 
dvoroch MŠ

oddelenie 
investícií a 
správy ... 14 937 0 66 388 0 66 388 0

Modernizácia telocviční a ihrísk  oddelenie 
investícií a 
správy ... 66 056 0 92 943 0 0 0

Internetizácia materských škôl oddelenie 
školstva 0 0 6 639 0 0 0

Opatrenie č. 2.3.1 
Podpora kvality 
služieb MŠ a ZŠ

Opatrenie č. 2.3.2 
Podpora 
preventívnych 
opatrení na školách 
s cie ľom zníži ť 
patologické javy v 
spolo čnosti

Opatrenie č.2.3.3 
Rozvoj infraštruktúry 
MŠ a ZŠ
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Elektronizácia školských stravovacích 

zariadení pri základných školách
oddelenie 
školstva 0 0 0 0 0 66 388

Spolu za opatrenie 894 244 0 600 146 0 763 460 66 388
Aktuálne vzdelávanie zamestnancov MČ 
Staré Mesto a organizácií ňou zriadených

7 004 0 7 004 0 7 004 0
Zlepšenie motivácie zamestnancov úradu INT

0 0 0
Definovať politiku podpory zvýšenia 
počtu obyvateľov s trvalým pobytom na 
území MČ

odd. 
správnych 
činností 0 0 0 0

Spolu za opatrenie 7 004 0 7 004 0 7 004 0
Regulácia statickej dopravy (pouličného 
parkovania)

odd. 
správnych 
činností 0 0 12 448 0 6 639 0

Posilnenie výkonov odťahových služieb odd. 
správnych 
činností INT 0 0 0

Projekt a realizácia zjednosmernenia ulíc 
III. a IV. triedy

odd. 
správnych 
činností 0 0 6 639 0 6 639 0

Projekt a realizácia rozšírenia zóny 
plateného parkovania na celé územie 
mestskej časti – tlak na využitie 
vnútroblokov a súkromných pozemkov z 
dvorov na vytvorenie parkovacích miest

odd. 
správnych 
činností

199 164 0 199 164 0 99 582 0
Stimulovať budovanie parkovacích 
domov a podzemných garáží INT 0 0 0
Zasadzovať sa za celomestskú 
parkovaciu politiku – vybudovanie 
záchytných parkovísk s možnosťou MHD 
na prístupových komunikáciách do 
Bratislavy

odd. 
správnych 
činností

INT 0 0 0
Stanoviť časové obmedzenia pre 
zásobovanie predajní a podnikov v rámci 
MČ

odd. 
správnych 
činností VZN 0 0 0 0 0

Spolu za opatrenie 199 164 0 218 250 0 112 859 0

Opatrenie č. 3.1.1 
Riešenie problémov 
v statickej doprave

Opatrenie č. 2.4.1 
Zvýšenie kvality 
manažmentu M Č 

Staré Mesto
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Spracovať koncepciu/generel pešej a 

cyklistickej dopravy
odd. 
správnych 
činností 0 0 6 639 0 0 0

Zlepšiť dopravné značenia (viditeľnosť 
spoza stromov, navádzacie značky pre 
cyklistov)

odd. 
správnych 
činností INT 0 0 0

Odstraňovanie bariér v pešej doprave 
(parkujúce automobily, nevhodne 
umiestnené zábradlia, stĺpy, reklamné 
stojany, rozbité chodníky a pod.)

odd. 
správnych 
činností

3 319 0 3 319 0 3 319 0
Spolu za opatrenie 3 319 0 9 958 0 3 319 0

Opatrenie č. 3.1.4 
Budovanie a 
rekonštrukcia 
cestných 
komunikácií

Rekonštrukcia a opravy cestných 
komunikácií

oddelenie 
investícií a 
správy ...

809 932 0 0 0 0 0
Spolu za opatrenie 809 932 0 0 0 0 0

Podpora čiastkových dramaturgických 
stratégií, na základe priorít v oblasti 
vizuálneho umenia

Oddelenie 
kultúry

0 0 497 909 0 6 639 0
Podpora čiastkových dramaturgických 
stratégií, na základe priorít v oblasti 
hudby

Oddelenie 
kultúry

33 194 0 33 194 0 33 194 0
Podpora čiastkových dramaturgických 
stratégií, na základe priorít v oblasti 
divadla, literatúry a vzdelávania

Oddelenie 
kultúry

6 639 0 6 639 0 6 639 0
Projekty Staromestskej knižnice Star. Kniž. 0 10290,115 0 3 651 0 3 651

Spolu za opatrenie 39 833 10 290 537 741 3 651 46 471 3 651
Kultúrne výmeny kultúrnych zariadení 
podobného zamerania a špecializácie 
doma i v zahraničí

Oddelenie 
kultúry

0 0 3 319 0 3 319 0
Vzdelávacie a popularizačné aktivity 
jednotlivých zariadení

Oddelenie 
kultúry 9 958 0 9 958 0 14 937 0

Spoločné projekty škôl a kultúrnych 
zariadení

Oddelenie 
kultúry 3 319 0 3 319 0 3 319 0

Spoločné projekty s Hlavným mestom SR 
Bratislava

Oddelenie 
kultúry 6 639 0 6 639 0 6 639 0

Spoločné projekty s partnerskými 
mestami Bratislavy – Staré Mesto

Oddelenie 
kultúry 0 0 3 319 0 3 319 0

Opatrenie č. 3.1.3 
Rozvoj cyklistickej a 
pešej dopravy

Opatrenie č. 3.2.1 
Projekty 
modernizácie 
štruktúry a činnosti 
kultúrnych zariadení 
v MČ Staré Mesto

Opatrenie č. 3.2.2 
Projekty na zvýšenie 
kvality marketingu a 
podpora vonkajšej a 
medzinárodnej 
spolupráce v oblasti 
kultúry
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2010 2011Aktivity 2009Opatrenia Realizátor
Forma 
realiz. Spoločné stratégie na podporu 

doplnkovosti a zabráneniu duplicít 
kultúrnych aktivít, ktoré sa konajú na 
území historického centra Bratislavy

Oddelenie 
kultúry

INT 0 0 0 0
Systém spoločnej medializácie kultúrnych 
aktivít na území Starého Mesta

Oddelenie 
kultúry

6 639 0 6 639 0 6 639 0
Spolu za opatrenie 26 555 0 33 194 0 38 173 0

Opatrenie č. 3.2.3 
Podpora atraktívnych 
kultúrnych podujatí v 
nadväznosti na 
lokálne tradície

Vytvorenie efektívneho systému 
spolupráce s nezávislými inštitúciami na 
pôde MČ Bratislava – Staré Mesto

Oddelenie 
kultúry

INT

0 0 0
Spolu za opatrenie 0 0 0 0 0 0

Opatrenie č. 3.3.1 
Budovanie 
pozitívneho imidžu 
MČ a podpora 
rozvoja cestovného 
ruchu

Informačné stojany pre návštevníkov MČ referát inform.

0 0 6 639 0 6 639 0
Spolu za opatrenie 0 0 6 639 0 6 639 0

Cezhraničná spolupráca v oblasti 
sieťovania, turizmu, kultúrnej a umeleckej 
spolupráce, spolupráce škôl a školských 
zariadení, spolupráce v sociálnej oblasti

0 0 0 33 194 0 33 194
Spolu za opatrenie 0 0 0 33 194 0 33 194

Spolu 3 295 791 277 501 5 073 259 158 003 2 634 502 244 307

Opatrenie č. 3.3.2 
Podpora 
cezhrani čnej 
spolupráce
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