
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  marec 2012 
 

             
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                  dňa  20.03.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 27.03.2012 
 
 

N á v r h   
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana  R o s o v á 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať Návrh 
na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing.Petra Strejčková 
vedúca finančného oddelenia 
Věra Hučková 
 referát rozpočtu 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- zápisnice z komisií 

 
Prerokované : 
 v komisii pre kultúru a v komisii pre sociálne veci, 
 zdravotníctvo a rodinu 



                                                                     
 
Návrh uznesenia : 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c  h  v a ľ  u j  e 
 
poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 takto : 
 
1. Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstvo 
    Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava 
 účel : Názov projektu : Odkryté kapitoly Bratislavy 
           -cyklus výstav           150 € 
 
2. Spolok Dychová hudba Spojár 
    Žilinská 1, 811 05 Bratislava 
účel : Názov projektu : Sada koncertných kníh 
          v počte 25 kusov            250 € 
                
3. Nadácia Milana Rastislava Štefánika 
    Albrechtova 11, 821 03 Bratislava 
účel : vydanie knižnej publikácie „Milan Rastislav Štefánik 
          žije v národe“        300 € 
 
4. Zväz diabetikov Slovenska 
    Súťažná 18, 821 08 Bratislava 
účel : zvýšiť záujem diabetikov dôchodcov o edukácie   100 € 
 
5. Liga proti rakovine SR 
    Brestová 6, 821 02 Bratislava 
účel : projekt:Návrat do života-psychosociálna pomoc ženám  150 € 
       
 
  
 
           
 



 
 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
 
          Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s rozpočtovými pravidlami poskytuje 
dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2009, podľa ktorého jednotlivé žiadosti 
posudzujú príslušné komisie, navrhujú, ktoré projekty odporúčajú podporiť a ako finančnou 
čiastkou. 
O poskytnutí dotácií k termínu určenému pre distribúciu materiálov na prerokovanie 
v miestnom zastupiteľstve rokovala komisia pre kultúru a komisia pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu. Ich odporúčanie je predmetom návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
Oblasť dotácie Rozpočet v € Schválené v € Zostatok v € Návrh v € 
Sociálna oblasť  6 000 5 750   / 250 
Kultúra   1 500 /   800 700 
Školstvo a šport   1 500 / 1 500 / 
Životné prostredie   1 500 / 1 500 / 
spolu 10 500 5 750 3 800 950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~-----------------------------------------------------------

Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 2/2012, z 27.2.2012,16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Soňa Páruická 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Miroslava Babčanová 
Pozvaní: Mgr.mt. Viktória Janoušková, Ing. Ernest Huska 

Februárové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala 
pozvaných, Mgr. art. Viktóriu Janouškovú a vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku. 

1. Rozpočet na rok 2012, oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia 

2. Zmluva o spolupráci s OZ TICHO a spol. 

3. Príspevky organizáciám v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

4. Dotácie 

5. Rôzne 

l. Rozpočet na rok 2012, oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia 

Členovia Komisie pre kultúru dostali materiál Rozpočet na rok 2012 pre kultúru 
v elektronickej podobe k preštudovaniu, v dostatočnom predstihu i s dopracovaným 
porovnanim s rokom 2011. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová v úvode upozornila na nereálne 
nízku sumu v položke Konkurzy, súťaže (honoráre pre účinkujúcich) v Centre hudby, ktorá 
postačí len na realizáciu sobášnych obradov a podujatí pre jubilantov, nepostačuje na pokrytie 
iných aktivít, napr. výchovné koncerty, príležitostné progratny pre seniorov, ku Dňu učiteľov, 
ku Dňu detí a pod. Upozornila na výraznejšie zníženie mzdových prostriedkov. 
Členovia Komisie pre kultúru odporúčajú prednostovi Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pri najbližšom otvárani rozpočtu, navýšiť položku Konkurzy, súťaže v Centre hudby, Zichyho 
palác a oddelenia kultúry. 

2. Zmluva o spolupráci s OZ TICHO a spol. 

Štatutárny zástupca OZ TICHO a spol. pani Mgr. art. Viktória Janoušková predstavila 
prítomným poslancom jeho činnosť. Nosnou líniou je divadlo dokumentu. Venuje sa 
i koncertnej činnosti, klubovým večerom a predstaveniatn pre deti a mládež. Pripomenula, že 
súčasťou jeho činnosti je i prác,a s mentálne postihnutými . V roku 2011 získalo OZ 
z grantového systému podporu čiastkou 13 OOO€. Pani Janoušková získala od Slovenskej 
bluesovej spoločnosti ocenenie v kategórii Počin roka za organizovanie koncertov v Centre 
divadla, literatúry a vzdelávania. 
Návštevnosť v minulom roku sa pohybovala okolo 60% ponúknutých sedadiel. 
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Poslanec Doc.Mgr. art. Stefan Bučko z pozície svojej odbornosti vysvetlil, že Ticho a spol. je 
veľkým oživením divadelnej scény. Predstavenia sú dramaturgicky vynikajúco pripravené, 
realizačne neopakovateľné a je kladený nárok na diváka. Jednoznačne toto divadlo je pre 
mestskú časť Bratislava-Staré Mestom veľkým prínosom. 
Poslanec PhDr. Stefan Holčík upozornil na napätý rozpočet, najmä škrtaním finančných 
prostriedkov na kultúru o cca 40 OOO€ oproti roku 2011. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru upozornila na požiadavku OZ Ticho a spol., zapracovanú 
v texte návrhu Dohody o spolupráci, že Mestská časť sa zaväzuje prispievať na činnosť Ticho 
a spol. každoročne minimálne 10000€. Navrhla vypracovať túto podmienku v súlade 
s Dohodou o spolupráci s Divadlom GUnaGU a na rok 2012 poskytnúť OZ Ticho a spol. 
8000€. 
Po ukončení prezentácie a diskusie vyzvala predsedníčka Komisie pre kultúru k hlasovaniu 
za podpísanie Dohody o spolupráci s OZ TICHO a spol. v prvom rade k dÍžke trvanía dohody. 

UZNESENIE 4/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
Dohodu o spolupráci s OZ Tichom a spol. od roku 2012 do roku 2016. 

Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržalsa:1 

Následne predsedníčka Komisie pre kultúru dala hlasovať za zapracovanie podmienok 
financovania OZ TICHO a spol. so znížením schváleného príspevku v rozpočte 2012 z 
10000€ 02 OOO€ a presunúť ich do dotácií pre kultúru a najmä nezaviazať sa poskytovať 
každoročne minimálnu sumu. 

UZNESENIE 5/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
Dohodu o spolupráci s OZ Tichom a spoL so zmenou podmienky financovania na: Mestská 
časť sa zaväzuje poskytnúť OZ Ticho a spol. každoročne finančný príspevok vo výške podľa 
schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný kalendárny rok. Mestská časť sa zaväzuje 
poskytnúť OZ Ticho a spol. v roku 2012 finančný príspevok vo výške 8000€, slovom 
osemtisíc eur, ktorý poukáže OZ Ticho a spol. v dvoch splátkach, realizovaných v apríli 2012 
a v septembri 2012. 

Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 3 proti: 2 zdržal sa:O 

3. Príspevky organizáciám v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

Predsedníčka Komisie pre kultúru otvorila diskusiu k návrhu skrátenia príspevkov OZ 
spolupracujúcim s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto schválených v rozpočte na rok 
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2012 a rozdiel presunúť do dotácií pre kultúru a umožniť tak uchádzať sa o dotácie väčšiemu 
okruhu žiadateľov. 

UZNESENIE 6/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku GUnaGU, znížením z 15 OODe na 10 ODOe a presunúť 5 oooe do dotácií pre 
kultúru. 

Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržalsa:2 

UZNESENIE 7/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku OZ Orfeo, znížením z 8 oooe na 6 DOOe a presunúť 2 oooe do dotácií pre 
kultúru. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa:1 

UZNESENIE 8/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku Hudobnej akadémii Schengen, znížením zo 4 oooe na 3500e a presunom 
500€ do dotácií pre kultúru. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa:1 

UZNESENIE 9/2012 

Kornísia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku Združeniu 4ART, znížením z 5 ooo€ na 2 500e a presunúť 2 500e do 
dotácií pre kultúru. 
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Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa:l 

UZNESENIE 10/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku Nadácii Horský park, znížením z l SOO€ na SOO€ a presunúť l OOO€ do 
dotácií pre kultúru. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržalsa:l 

4. Dotácie 

Do termínu zasadnutia Komisie pre kultúru boli podané tri žiadosti o poskytnutie dotácie 
podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.212009. 

a.) Žiadate!': Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva 
Adresa: Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Erika Horanská 
IČO: 31748295 
DIČ: 2020991753 
Názov projektu: Odkryté kapitoly Bratislavy - cyklus výstav 
Požadovaná výška dotácie: 700€ 

UZNESENIE 11/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Nadácia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
sumou lSO€. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 4 proti: O 

b.) Žiadate!': Spolok Dychová hudba Spojár 
Adresa: Žilinská 1, 811 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Viktor Beran 
IČO: 30811091 
DIČ: 2020850799 
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Názov projektu: Sada koncertných kníh v počte 25 kusov 
Požadovaná výška dotácie: 1 OOO€ 

UZNESENIE 12/2012 

--------------------------~ 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Spolok dychová hudba Spojár sumou 250€. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 4 proti: O 

c.) ŽiadateI': Nadácia Milana Rastislava Štefánika 
Adresa: Albrechtova 11, 821 03 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Šesták 
IČO: 34002308 
DIČ: 2021455304 

zdržalsa:O 

Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie" Milan Rastislav Štefánik žije 
v národe" 

Požadovaná výška dotácie: 2 300€ 

UZNESENIE 13/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Nadácia Milana Rastislava Štefánika sumou 
300€. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa:O 

5. Rôzne 

V rôznom vedúci oddelenie kultúry Ing. Ernest Huska predniesol písonmú požiadavku Matice 
slovenskej adresovanú pani starostke PhDr. Tatiane Rosovej na pomenovanie nábrežia 
Antona Bernoláka premenovaním súčasného Nábrežia armádneho generála L.Svobodu. 

UZNESENIE 14/2012 
Komisia pre kultúru odporúča starostke PhDr. Tatiane Rosovej premenovať Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu na Nábrežie Antona Bernoláka. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: O proti: 3 zdržal sa:l 

Komisia pre kultúru neodporúča starostke premenovať Nábrežie armádneho generála L. 
Svobodu na Nábrežie Antona Bernoláka. 
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Poslanec PhDr. Štefan Holčík v rámci diskusie upozornil na alarmujúci stav dlažby po celom 
Hviezdoslavovom námestí. 

V rôznom informoval vedúci oddelenia kultúry o návšteve delegácie Praha l pod vedením 
člena rady mestskej časti Praha l, Ing. Pavlom Škrakom, ktorá prejavila záujem o spoluprácu 
s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto okrem iného aj v oblasti kultúry. Ing. Pavol Škrak 
navrhol návštevu Komisie pre kultúru v Prahe, nalcoľko návšteva Komisie z Prahy l 
absolvovala návštevu v minulom volebnom období. O ďalších podrobnostiach bude vedúci 
oddelenia kultúry informovať na nasledujúcich zasadnutiach Komisie pre kultúru. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová dohodla s prítomnými termín 
marcového zasadnutia Komisie pre kultúru na 19. marca 2012 v Zichyho paláci o 16,30 h 
s predbežným programom: Správa o činnosti Galérie Faica za rok 2011 až 2012. 

/ 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 27. február 2012 

Ukončenie: o 19.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
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Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MZ m. Č. Bratislava - Staré Mesto 

Zápisnica č, 14 
zo zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

zo dňa 6.3.2012 

Prítomní: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová, 
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 

Ospravedlnený: MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Marta Mikulková, Mgr. Ján Kornara, Mgr. Viera Jašková - ospravedlnená 

Program: 
l) Otvorenie 
2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úbrad za 

poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto 

3) Dotácie na sociálnu oblasť 
4) Rozpočet sociálneho oddelenia na rok 2012 
5) Rôzne 
6) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 

K bodu l) Otvorenie 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič privítal prítomných 
a ospravedlnil neprítomnosť p. poslanca Čambala na rokovaní komisie. Navrhol doplniť do programu bod 
Č. 3 Dotácie na sociálnu oblasť, s čím prítomní poslanci jednomyseľne súhlasili. 

K bodu 2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
(ďalej len nariadenie) 
Poslanci dostali vopred predložený návrh nariadenia. S prítomnými Mgr. M. Mikulkovou 
a Mgr. J. Komarom, ktorí spolupracovali pri tvorbe nariadenia, konzultovali formálnu stránku návrhu 
a dohodli sa na formálnych úpravách textu. 

Uznesenie 12/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
a)súhlasí s predložeuým uávrhom Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia 
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto so zapracovanými formálnymi úpravami a 
b) odporúča miestnemn zastupiteľstvu schváliť uavrhované nariadenie. 

K bodu 3) Dotácie na sociálnu oblasť 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Informoval poslancov, že z celkovej sumy 6 000 EUR určenej na dotácie pre sociálnu oblasť, 
ktorá bola schválená v rozpočte mestskej časti na rok 20 12, je ešte k dispozícii suma 250 EUR. 

Uznesenie 13/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotácie z rozpočtu mestskej častí Bratíslava - Staré Mesto v roku 2012 pre jednotlivých žiadateľov 
v takto navrhovaných sumách: 
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Žiadost' zo dňa Ziadateľ 1) účel dotácie 
Štatutár 2) cieľová skupina 

3)počet členov z BA -SM 
14.2.2012 Zväz diabetikov II zvýšiť záujem diabetikov dôchodcov 
Štatutár: Slovenska 1,2,3 o edukácie 
Anna Lazarová Vlčkova26 2/ pokračovať s verejným meranlm 

811 04 Bratislava I glykémie 
3/20 členov z mestskej časti BA- SM 

10.2.2012. Klub Venuša-Liga IIna projekt Návrat do života, psycho-
Štatutár: proti rakovine sociálna pomoc ženám 
MUDr.Eva Brestová 6 2/ rekondícia a rehabilitácia 
Siracká Dr.Cs. 821 02 Bratislava 2 3/22 členov z mestskej časti BA - SM 

. Hlasovame: PrItomní: 3 Za: 3 ProtI: O v Zdrzal sa: O 

K bodu 4) Rozpočet sociálneho oddelenia na rok 2012 
Predseda komisie M. Ležovič 

Požadovaná Návrh 
dotácia KOSO 

240 € 100 € 

476 € 150 € 

• Predstavil poslancom svoj návrh - uskutočniť zmeny v schválenom rozpočte na rok 2012. 
Vzhľadom na nepomer medzi množstvom žiadostí na dotácie v sociálnej oblasti a schválenou sumou na 
dotácie na celý rok, ktorá bola 6 000 EUR, je neprimerané, aby suma 4 000 EUR bola určená len pre 
jednu organizáciu. Navrhol poslancom, aby suma 4 000 EUR pôvodne schválená pre OZ Vagus, bola 
presunutá do dotácií na sociálnu oblasť. Pre OZ Vagus tak budú platiť rovnaké podmienky ako pre 
ostatných žiadateľov o dotácie - OZ podá žiadosť o dotáciu, ktorá bude prerokovávaná a schválená 
v komisii a následne v miestnom zastupiteľstve. 
Poslankyňa H. Ležovičová 

• Pripomenula prítomným, koho a aké aktivity už poslanci nielen prostredníctvom dotácií 
podporujú. Cielene je podporované zariadenie Domov sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici, ktoré slúži ako 
denné centrum pre bezdomovcov. Pripája sa k názoru, že suma 4 000 EUR je pre jeden typ organizácie 
vysoká. Nespomína si, aby v minulosti bola schválená dotácia v takej sume jednej organizácii. Súhlasí 
s tým, aby aj pre OZ Vagus platili rovnaké podmienky ako pre ostatných žiadateľov - je nutné podať 
žiadosť o dotáciu, ktorá bude predložená komisii a neskôr zastupiteľstvu. 
Poslanec L Haverlík 

• Vyjadril súhlas so zrovnoprávnenim OZ Vagus a ostatných žiadateľov o dotácie. 
VedÚca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 

• Podala poslancom informáciu o LPSI Bratislavy a Akadémie vzdelávania a LPSI Staré Mesto 
n.o. v likvidácii. Informovala, že obe organizácie sa v roku 2010 uchádzali o podporu grantu 
prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. LPSI Staré Mesto podporu grantu v hodnote 80 000 EUR 
nezískalo, úspešné bolo LPSI Bratislava. LP SI Bratislava organizovalo na jeseň 20 II školenia a tréningy, 
ktorých sa zúčastnili všetci pracovníci oddelenia sociálnych vecí. Na Území Bratislavy existuje ešte tretie 
OZ Marginal- LPSI Bratislava. OZ Marginal- LPSI Bratislava organizovalo v spolupráci s p. Sergejom 
Karom z OZ Vagus stretnutia, ktoré sa uskutočňovali so súhlasom starostky v priestoroch Klubu 
dôchodcov na Karadžičovej ul. 

• Konštatovala, že zástupcova OZ Vagus p. S. Kara a P. Adam spolupracujú s Vysokou školou 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 
Poslanci 

• V diskusii vyjadrili záujem podporovať aktivity OZ Vagus. 

Uznesenie 14/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto predložiť návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto na rok 2012 tak, ahy suma 4000 EUR z programu 8.3, oddiel 10.7.0, položka 642 001 -
príspevok OZ Vagus, bola presunutá do dotácií pre sociálnu oblasť, ktoré tým budú navýšené 
o sumu 4000 EUR. Zmenu rozpočtu žiada komisia predložit' na marcové rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
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K bodu 5) Rôzne 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 

o Informovala poslancov o splnení uznesenia č. 512012 o doplnení projektu Sociálno
psychologickej poradne o právneho garanta. Právnym garantom bude doc. JUDr. Jana Vallová, PhD .. 
Názov poradne bude Sociálna, psychologická a právna poradňa. Garantom za oblasť sociálnu je 
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD .. Za oblasť psychologickú bude garantom doc. PhDr. Judita Stempelová, 
PhD .. 

o Informovala poslancov o pripravovanom zverejnení telefónnych kontaktov a o spôsobe 
poskytovania poradenstva. V prípade potreby sa témy poradne bndú flexibilne prispôsobovať potrebám 
a záujmom klientov. 

o Pripomenula, že mestská časť do projektu prispela len poskytnutím priestorov. 
o Informovala poslancov o úspešnom priebehu projektu Akadémia staromestského seniora. 

Poslankvňa H. Ležovičová 
• Požiadala vedúcu oddelenia sociálnych vecí o predloženie informácie o spôsobe fungovania 

poradne na júnové rokovanie komisie. 
o Ocenila organizovanie a priebeh prednášok v rámci projektu Akadémia staromestského seniora. 

Tlmočila prítomným pozitívne ohlasy medzi seniormi na kvalitu prednášok. Konštatovala, že tento 
úspešný projekt bude podporovať aj v budúcnosti. 

o Navrhla prítomným opätovne spropagovať poskytovanie prepravnej služby občanom Starého 
Mesta. 

o Požiadala vedúcu oddelenia sociálnych vecí o predloženie predbežného návrhu, ako by bolo 
možné poskytovať prepravnú službu prostredníctvom iného dodávateľa. 

Uznesenie 15/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) žiada prednostn miestneho úradn mestskej časti zabezpečit' opätovnú medializáciu 
prepravnej služby pre občanov Starého Mesta 

b) pozitívne hodnotí predbežné štatistické spracovanie doterajšieho fungovania prepravnej 
slnžby. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Ukončenie rokovania o 19.00hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka, 02/59 246 397, 0911 828347 

Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH - predseda komisie 
členovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Krta - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
Mgr. Marta Mikulková - vedúca oddelenia sociálnych veci 
Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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