
Komisia pre sociálne veci. zdravotníctvo a rodínu MZ m. Č. Bratislava - Staré Mesto 

Zápisnica Č. 17 
zo zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

zo dňa 20. 6. 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. Viera Jašková, Mgr. Štefan Jaška, PhDr. 

Program: 
I) Otvorenie 
2) Informácia o realizácii ínvestičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto 
3) Prepravná služba 
4) Rôzne 
5) Ukončenie 

Začiatok rokovania o 16.00 hod. 

K bodu 1) Otvorenie 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič privítal prítomných 
a ospravedlnil neprítomnosť p. poslanca Čambala. 

K bodu 2) Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 
Štefan Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného 

• Uviedol, že v minulých dňoch bola odovzdaná objemová štúdia, ktorá obsahuje základné údaje
účel a charakter stavby, územie výstavby, špecifIkácia územia, urbanistické a architektonické riešenie, 
základný lokalitný program, predpokladané náklady a íné. Kameňom úrazu sú podľa neho zatiaľ 
predpokladané ínvestičné náklady vo výške viac ako 7 mil. eur. Zdôraznil, že ide o objemovú štúdiu, 
skúsenosti hovoria, že investičné náklady nakoniec sú nižšie o 10% -30% s ohľadom napr. na použité 
materiály a cenu môže ovplyvniť aj verejná súťaž. Konštatoval, že cena je v každom prípade vysoká 
a takú sumu zatiaľ nemáme k dispozícii. Ďalej uviedol, že za také peniaze sa zariadenie stavať nebude, 
aj keby sme fInancie k dispozícii mali. 

• Z Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa zatiaľ počíta so sumou 1,8-2 
mil. eur, z predaja nelmutel'ností je predpoklad asi 2 mil. eur. V prípade splnenia všetkých podmienok, 
mohli by sme požiadať o úver aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania, pri jeho podpore 530 eur 1m2

, 

by sme mohli získať cca 4 mil. eur, pričom tento úver prichádza do úvahy v r.20 13. 
• Infonnoval poslancov o prijatí nového zamestnanca Ing. Papana, (na dohodu), ktorý sa má 

venovať osobitne realizácii tohto projektu. 
Poslanec L Haverlík 

• Informoval sa, či je skonkretizované, čo všetko v zariadení má byť. Konštatoval, že objemová 
štúdia hovorí o tom, čo všetko sa dá v rámci projektu postaviť, štúdiaje vypracovaná na každé poschodie 
a plánuje sa 120 lôžok. 
Predseda M. Ležovič 

• Žiadal spresniť kapacity v novom zariadení v porovnaní s kapacitami všetkých, v súčasnosti 
existujúcich zariadení mestskej časti poskytujúcich sociálne služby. 



Poslankyňa Ležovičová 

• Zdôraznila, že starostlivosť o pacientov so stupňom odkázanosti V. alebo VI., je mimoriadne 
náročná. Zopakovala, že z demografického hl'adiska bude situácia horšia a budú obrovské nároky 
na zariadenia opatrovatel'skej služby. Konštatovala, že je nevyhnutná vyššia kapacita, ako máme 
k dispozícii v súčasnosti, je nemyslitel'né, aby počet nových lôžok bol nižší, ako je teraz. Podl'a nej 
v plánovanej výstavbe zariadenia sociálnych služieb získame len minimálny počet lôžok navyše, asi 13. 
Pripomenula, že v minulom období, pri plánovaní zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. sa 
plánovala kapacita 50 nových lôžok a udržanie kapacity so 70 lôžkami v zariadení pre seniorov, spolu 
sme mali mať 120 lôžok, čo boli minimálne požiadavky. Teraz sa rokuje o presne takom istom počte, nič 
nie je navyše. Znovu zdôraznila potrebu najmä zariadení opatrovatel'skej služby pre obyvatel'ov Starého 
Mesta. Pri dnešnej prezentácii očakávala prítomnosť architekta. Požadovala infonnácie o vysporiadaní 
pozemkov, kde sa plánuje výstavba a čije urobená aj hluková štúdia vzhľadom na blízkosť železnice. 
Š. Jaška, vedúci oddelenia majetkového a investičného 

• Zdôraznil, že aj starostka neustále pripomína, že nejdeme zvyšovať kapacitu, ale ciel'om je zvýšiť 
kvalitu. Také je jeho zadanie. 

• Kapacita zariadenia sa dá prispôsobovať konkrétnym potrebám. Jednotlivé segmenty v budove sa 
dajú v budúcnosti upravovať aj vertikálne aj horizontálne. Plánuje sa, že bude k dispozícii 60 lôžok 
pre zariadenie pre seniorov, 40 lôžok pre zariadenie opatrovatel'skej služby, 20 lôžok podl'a potreby a 6-8 
bytových jednotiek pre manželské páry. 

• Infonnoval poslancov o plánovaných garsónkach pre manželské páry. Tieto by mali byť 
umiestnené v už existujúcej budove, ktorá sa nachádza na pozemku, kde je plánovaná výstavba 
zariadenia. 

• Uviedol, že nemáme dostatok prostriedkov a že je problém vysporiadať sa s týmto projektom. 
Konštatoval, že rovnako by bol problém vysporiadať sa aj s vybudovanim zariadenia na Dobšinského. 

• Informoval poslancov, že sa predpokladá, v prípade nekomplikovaného postnpu, ukončenie 
výstavby zariadenia v horizonte rokov 2014-2015. 

• V súvislosti s vysporiadaním pozemkov uviedol, že tam, kde je plánovaná stavba, sú už pozemky 
vysporiadané a že v súčasnosti by sa malo pripraviť územné konanie. 

• Oznámil poslancom, že výstavba zariadenia bude realizovaná prostredníctvom verejnej súťaže. 
• Uviedol, že hluková štúdia nebola urobená, pretože v blízkosti železničnej trate sú dnes vystavané 

bytové domy, ktoré dopravný hluk zmiernia. Robil si osobný prieskum u občanov, ktorí 
v novopostavených bytoch žijú. Tí mu potvrdili, že hluk zo železnice ich vôbec neruší. 
V. Jašková, poverená vedením oddelenia sociálnych vecí a riaditeľka Seniorcentra 

• Infonnovala poslancov, že od l. marca 2012 štát prispel na prevádzku celého Seniorcentra 
sumou 370000 eur na celý rok. Spresnila, že štát podporuje zariadenie pre seniorov a zariadenie 
opatrovatel'skej služby finančným príspevkom v sume 320 eur na jedno miesto a mesiac a domovy 
sociálnych služieb mesačne sumou 330 eur najedno miesto. 

K bodu 3) Prepravná služba 
V. Jašková, poverená vedením oddelenia sociálnych vecí a riaditel'ka Seniorcentra 

• Vysvetlila poslancom, že deň pred rokovaním komisie sa dozvedela, že poslancom neboli 
predložené žiadne materiály. 
Predseda M. Ležovič 

• Pripomenul, že v zmysle uznesenia Č. 17/2012 mali byť infonnácie o prepravnej službe 
predložené už 12. mája 2012. 

• K dodatočne predloženémn materiálu o prepravnej slnžbe žiada spresniť konkrétne počty 
skntočne prepravených občanov, pri obyvateľoch, ktorí využili služby viackrát, uviesť aj konkrétny počet 
kol'kokrát službu využili. 

• Kritizoval fakt, že poslancom, členom komisie, neboli predložené žiadne materiály vyžiadané 
uzneseniami z aprílového zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu. 
V. Jašková, poverená vedením oddelenia sociálnych vecí a riaditel'ka Seniorcentra 

• Informovala poslancov, že Seniorcentrum prepravnú službu vôbec neposkytltie. Na prepravu 
svojich klientov využívajú sanitku, alebo klasickú taxislužbu. 

• Uviedla, že bývalej vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mgr. Mikulkovej zaslala infonnáciu 



o mzdových podmienkach v Seniorcentre a odovzdala aj zdôvodnenie využívania ADOS, v súlade 
s uznesením komisie pre sociálne veci. 

• Informovala poslancov o presťahovaní sa terénnej opatrovateľskej služby z Heydukovej 25 
do priestorov denného stacionára na Záhrebskej ul. 

Predseda M. Ležovič 
• Kriticky konštatoval, že uznesenia č. 16/2012, 17/2012, 18/2012, 19/2012,20/2012 

z 15. rokovania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinn zo dňa 12. apríla 2012 neboli 
splnené. 

Ukončenie rokovania o 18.00 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59246397,0911 828 347 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MľH 


