
 1 

Príloha 1/ 
 
Pripomienky k návrhu komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pre cieľové skupiny Seniori a Občania so zdravotným postihnutím doručené do 9.9.2009 
a vznesené na verejnom prerokovaní dňa 16.9.2009  
 
 
Doručené písomné pripomienky:  

1. Pripomienky, ktoré vzišli zo stretnutia so ZO SZTP Bratislava I. 30.4.2009 sú zohľadnené a 
zapracované v návrhu komunitného plánu. Záznam z tohto stretnutia so ZO SZTP z 30.4.2009 
a text pripomienok tejto organizácie sú v prílohe. 

2. Pripomienky členov pracovnej skupiny komunitného plánovania sú zohľadnené a zapracované 
v návrhu komunitného plánu vrátane pripomienok vedúcej opatrovateľských služieb 
Mgr.S.Schwantzerovej zvýšiť počet opatrovateliek na roky 2010 a 2011 a premietnuť potrebné 
zvýšenie opatrovateľských služieb zabezpečovaných mestskou časťou do návrhov rozpočtu 
mestskej časti. 

3. Pripomienky oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hl.m.SR Bratislavy z 31.8.2009 boli 
v návrhu komunitného plánu zohľadnené a upravené do konečného znenia návrhu komunitného 
plánu  v niektorých opodstatnených terminologických vyjadreniach (ako napr. že 
zriaďovateľom organizácií poskytujúcich sociálne služby je mesto Bratislava a nie jeho 
Magistrát, spresnenia termínov a vyjadrení okolo služby „dištančný“ dohľad, a pod.) 

4. Pripomienky p. PhDr.S.Trnovca,CSc. z 3.9.2009 pravdepodobne navrhovali inú štruktúru 
dokumentu, vo vecných obsahových formuláciách sú už zohľadnené, resp. budú zohľadnené pri 
konkrétnych výstupoch napr. v plánovanej informačnej brožúre o dostupných sociálnych 
službách . 

5. Pripomienky OO JDS Bratislava I. boli ku praxi poskytovania sociálnych služieb: skrátiť max. 
zákonný termín (60 dní) poskytnutia opatrovateľskej služby v naliehavých prípadoch 
a kontrolovať kvalitu stravy donášanej občanom do domácností- odporúčame vysvetliť tejto 
organizácii aj písomne. 

Pripomienky občanov na verejnom pripomienkovaní 16.9.2009 
Jednota dôchodcov Slovenska: 
1. pripomienka:  
 Nedostatok informovanosti o poskytovaných službách pre občanov  mestskej časti  
    a o prehľade neziskových organizácií na území mestskej časti: pripomienka opodstatnená, 
v komunitnom pláne a v akčnom pláne na rok 2009 sa ráta s vydaním informačnej brožúry a s ďalšími 
opatreniami. 
2. pripomienka:  
Návrh na doplnenie materiálu v časti II. Seniori, príloha II.3. str. 35-36:  
JDS poskytuje 2 x v týždni bezplatnú poradňu pre seniorov v oblasti právneho poradenstva  a v oblasti 
zdravotnej starostlivosti: pripomienka opodstatnená – je to podnet a námet na spropagovanie tejto ale aj 
iných MVO, ktoré svojpomocne pomáhajú všeobecným právnym alebo sociálnym poradenstvom. 
Navrhujeme zahrnúť do vydania plánovanej  informačnej brožúry o sociálnych službách, príp. aj hneď 
informovaním klubov dôchodcov. 
3. pripomienka:  
Požiadavka na posilnenie služby donáška stravy v pôsobnosti Seniorcentra Staré Mesto: 
Vysvetlená priamo na verejnom zhromaždení: strava sa rozváža aj službou mestskej časti z toho istého 
zdroja ako to zabezpečuje OZ Sv.Jakub, t.j. zo zariadenia pre seniorov Poloreckého ul., donáška stravy 
opatrovateľkami Seniorcentra Staré Mesto mestskej časti je z viacerých rôznych zdrojov – jedální. 
Upozornenie na nevyhovujúcu kvalitu stravy donášanej opatrovaným seniorom v rámci opatrovateľskej 
služby OZ Sv.Jakub – viď vyššie. 
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Pripomienky /doplnenie materiálu členmi pracovnej skupiny komunitného plánovania : 
4. pripomienka:  
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka komisie SZR, členka pracovnej skupiny komunitného 
plánovania spresňuje a dopĺňa:  

1. v časti I. Súhrnná časť str. 25 opatrenie “3.5.”  za slová “tiesňovej starostlivosti” slová “ s 
použitím telekomunikačných technológií”  

2. v časti I. Súhrnná časť str. 23-25 Opatrenia k cieľom 1. až 4. k číslam pôvodných opatrení sú 
doplnené ďalšie čísla opatrení spolu s výrazmi „/S“ a „/ZP“odkazujúce na  časti II. „Seniori“ a 
III. „Ob čania so zdravotným postihnutím“ tak, ako to bolo prezentované na verejnom 
prerokovaní materiálu – viď. príloha k pripomienkam nižšie. 

5. pripomienka:  
MUDr. Halka Ležovičová, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
– členka pracovnej skupiny komunitného plánovania v časti III., v zozname zdravotníckych zariadení, 
v tabuľke III.7.P, opravuje konkrétne údaje o oddelení fyziatricko-rehabilitačnom nasledovne:  
1. MUDr.H.Ležovičová má vo FNsP Milosrdní bratia ordinačné hodiny len v Pondelok – štvrtok  (v 
materiáli č.8 pre zastupiteľstvo na str.37 posledný riadok tabuľky a na predposlednom riadku tejto 
tabuľky namiesto MUDr.A.Jenčíkovej) MUDr. Daniela Hakošová (tiež tam) má ord.hodiny v pondelok 
až piatok 7:30-14:30. 
2. Upozorňuje, že FNsP Miczkiewiczova má tiež oddelenie fyziatricko-rehabilitačné, ktoré je   dobre 
vybavené. 
3. Upozorňuje, že poliklinika Mýtna je oficiálne rajonizáciou určená pre Staré Mesto a že v prípade 
vydania informačnej brožúry o zdravotníckych službách bude potrebné presne uviesť, ktorí lekári 
v tejto poliklinike sú zmluvne s poisťovňou viazaní a ktorí sú neštátni bez zmluvy s poisťovňami až po 
praktické informácie pre občanov, aby vedeli, kde budú výkony lekárov platiť v plnom rozsahu. 
 
 
RNDr.Peter Smrek 
poverený člen Miestnej rady 
 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská 
predsedníčka komisie SZR 
 
 
 
V Bratislave 21.9.2009 
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Príloha k pripomienkam: 
 
1. Cieľ  

Opatrenia 

Zabezpečenie terénnych, aktivačných a   ambulantných sociálnych  služieb a s nimi 
súvisiacich služieb 

1.1.  

1.1./S 

Zabezpečenie dostatočnej kapacity opatrovateľskej služby vzhľadom na aktuálne 
potreby seniorov 

1.2.   
1.2./S 

Monitorovanie a sanácia potrieb domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

1.3. 1.5./S 
1.1./ZP 

Zaistenie efektívnych ambulantných služieb denného  stacionára 

1.4. 1.4./S Podpora zriadenia centra poskytujúceho aktivačno-rehabilitačné služby  

1.5. 
1.2./ZP 

Podpora existujúcich zariadení k rozvoju služieb formou komunitných centier 
s možnosťami poskytovania krátkodobých služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 
žijúcimi v miestnej komunite;  

o aktivačno-rehabilitačné služby 
o odľahčovacie, respitné služby 

1.6. 
1.4./ZP 

Podpora zriadenia a prevádzkovania komunitného centra pre ľudí so zdravotným 
postihnutím  - najmä pre rodiny a deti 

1.7.  

1.6./S 

Podpora transformácie existujúcich klubov dôchodcov na komunitné centrá pre 
aktiváciu seniorov 

1.8. 
1.3./ZP 

Podpora servisných agentúr a poradenských centier pre potreby ľudí so zdravotným 
postihnutím so zameraním na ich integráciu v miestnej komunite, podpora programov 
a služieb;  

o osobná asistencia  
o integrované poradensko - vzdelávacie programy  
o podporné a svojpomocné skupiny rodičov a priateľov 

1.9.  

1.7./S 
1.5./ZP 

Podpora a rozvoj rôznych foriem stravovania pre dôchodcov vrátane diétneho 
stravovania, rozvoz stravy do domácností občanov 

1.10.  
1.8./ZP 

Monitoring špecifických potrieb občanov so zdravotným postihnutím; 

o evidencia špecifických potrieb odkázaných občanov  podľa typu zdravotného 
postihnutia  

o databáza služieb a voľných kapacít  
o systém signalizácie/vyhľadávania občanov so ZP 

 
2. Cieľ 

Opatrenia 

Reforma existujúcich a vznik nových rezidenčných služieb 

2.1. 2.1./S Reforma existujúcich zariadení opatrovateľských služieb podľa štandardov EU – 
výstavba nového zariadenia  

2.2. 2.2./S Reforma existujúceho Domova dôchodcov so zameraním na špecifické potreby 
imobilných a mobilných klientov  

2.3. 2.3./S Výstavba  nového zariadenia pre seniorov tzv.“ rodinného typu“  

2.4. 2.1./ZP Podpora  bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím - zriadenie/ vyčlenenie 
vhodných  obecných nájomných bytov 

2.5. 2.2./ZP Podpora zriadenia a prevádzkovania  nových služieb typu „podporované - chránené 
bývanie“  
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3. Cieľ 

Opatrenia 

Rozvoj a vznik moderných doplnkových/ podporných služieb vo vzťahu k základným 
sociálno - zdravotným službám 

3.1. 3.1./S  
1.6./ZP 

Sieťovanie jednotlivých typov sociálno – zdravotných služieb, podpora kontinuálnych 
služieb 

3.2.  3.2./S 
1.7./ZP 

Spracovanie a priebežná aktualizácia katalógu poskytovateľov sociálno – zdravotných 
a s nimi súvisiacich služieb /on line, aj vo forme brožúry/ 

3.3. 3.8./S Projekt na vytvorenie funkčnej databázy evidencie kapacít existujúcich služieb 
a žiadateľov o jednotlivé typy služieb 

3.4.  3.3./S 
3.6./ZP 

Podpora rozvoja a využívania prepravnej služby a tzv. „sociálneho taxíka“  na 
zlepšenie mobility seniorov, zvýšenie informovanosti občanov v miestnej komunite, 
iniciovanie a podpora zvýšenia počtu bezbariérových spojov MHD na území mestskej 
časti 

3.5. 3.4./S 
3.5./ZP 

Podpora služby dištančného dohľadu  tzv. tiesňovej starostlivosti 

3.6. 3.5./S 
3.8./ZP 

Podpora zavedenia odľahčovacích, respitných a obdobných služieb 

3.7. 3.6./S 
3.7./ZP 

Podpora zapožičiavania kompenzačných a zdravotných pomôcok 

3.8. 3.7./S Podpora zriadenia poradenského centra pre seniorov 

3.9. 3.1./ZP Podpora fyzickej debarierizácie komunikácií v centre,  úradných, kultúrno- 
spoločenských a sociálno-zdravotníckych budov v mestskej časti  

3.10. 
3.2./ZP 

Podpora informačných kampaní a iných aktivít zameraných na psychickú 
debarierizáciu spoločnosti, podpora informovanosti o sprievodcovských, 
predčítateľských a tlmočníckych službách  

3.11. 
3.3./ZP 

Podpora zvýšenia počtu rezervovaných parkovacích miest pre občanov so zdravotným 
postihnutím  v mestskej časti  

3.12. 
3.4./ZP 

Podpora projektov a agentúr podporovaného zamestnávania  pre oblasti vzdelávania, 
pracovnej rehabilitácie, sebauplatnenia a zamestnávania ľudí so zdravotným 
postihnutím  

3.13.  
3.9./S 
3.9./ZP 

Komunitné plánovanie rozvoja sociálnych služieb  

 
4. Cieľ 

Opatrenia 

Štandardy v sociálnej práci 

4.1. 4.1./S Prehodnotenie kvality existujúcich služieb,  zavedenie štandardov v sociálnej práci  

4.2. 4.2./S Rozvoj ľudských zdrojov - zavedenie supervízneho hodnotenia kvality poskytovaných 
služieb a zariadení sociálnych služieb 

 
 
 
S = seniori 
ZP = občania so zdravotným postihnutím 
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Príloha 2/ 
 
 

Doplňujúce údaje k čerpaniu rozpočtu 
 
 

1. Poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom  mestskej časti Bratislava – Staré  
    Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného  stravovania dôchodcov podľa VZN č.  
    5/2008 za obdobie od  1.1.2009 do 31.8.2009. 
 

* občania s trvalým pobytom v m.č.Bratislava-Staré Mesto, ktorí sa prechodne zdržiavajú mimo bydliska 
 
2. V rámci stravovania dôchodcov boli poskytnuté príspevky na obed 96 dôchodcom.             
     Z toho 28 dôchodcom  príspevok 1 € na osobu a 68 dôchodcom príspevok 0,5 € na osobu. 
 
3. Podľa výnosu MPSVR SR Z 26.novembra  2008 č. 23609/2008 bola poskytnutá dotácia:       
    - na stravu od 1.1.2009 do 31.8.2009 preddávkovo 21 deťom v ZŠ a 4 deťom v MŠ,  
       v priemere na jedno dieťa cca 1 € na deň, 
    - na školské potreby je poskytovaná 2x za školský rok, t.j. 16,60 € na polrok na jedno  
       dieťa. V prvom polroku 2008/09 bola poskytnutá vo februári 2009 21 deťom. /348,60 €/. 
 

    Od januára 2009 boli zrušené dotácie na motivačný príspevok. Tento príspevok sa stal     
    súčasťou dávky v hmotnej núdzi, ktorú poskytuje ÚPSVaR Bratislava.  
 
4. V roku 2009 sa vyplatilo z rozpočtu Miestneho úradu BA – SM do fondu úspor 3  deťom, 

ktoré sú umiestnené v detských domovoch a to vo finančnej čiastke v priemere  
80,07 € na 1 dieťa mesačne. Z bežného rozpočtu na rok 2009 boli na tvorbu úspor pre  
deti v detských domovoch za obdobie od 1.januára  do 31. augusta 2009 použité finančné  
prostriedky v sume 1 281,12 €. 

 
5. Nižšie čerpanie u klubov dôchodcov je pri bežných výdavkoch z dôvodu plánovaných 

prostriedkov na zariadenie KD Karadžičova 1, ktoré sa bude realizovať po uskutočnenej 
rekonštrukcii. Táto skutočnosť ovplyvnila aj čerpanie kapitálových výdavkov. 

 
 
 
 
 

Kategória 
Vybavené 
žiadosti 

Zamietnuté 
žiadostí 

Žiadosti 
celkom 

Mimo 
trvalého 
pobytu* 

Neprevzaté 
dávky 

Vyplatená  Ø 
suma na 1 osobu 

Rodiny s deťmi 31 - 31 23 - 166 €  (5.000 Sk) 

Seniori  24 1 26 8 2 60 €  (1.800 Sk) 

Občania so zdravotným 
postihnutím 

27 - 27 13 - 88 €  (2.650 Sk) 

Nezamestnaní občania 38 3 40 13 2 78 €  (2.350 Sk) 

Občania bez prístrešia 44 1 46 46 2 68 €  (2.050 Sk) 

Spolu 164 5 170 103 6 90 €  (2.700 Sk) 
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Príloha 3/ 
 
Predbežný program pre pražských seniorov v Bratislave: 
 
Streda 30.9.2009: 
12:00 Príjazd. 
12:00 - 13:00 Obed (pravdepodobne v reštaurácii Prazdroj na Mostovej ul.) 
13:00 – 15:30  
Prehliadka časti pešej zóny: Hviezdoslavovo nám.,  Rybné námestie, Pamätník holokaustu.  
Výstava „Danubius Fluvius – Dunaj v čase a v obrazoch“ Archeolog.múzeum Slovenského 
národného múzea – budova na Žižkovej ulici. 
16:00-18:00 Pálfyho palác Galérie mesta Bratislavy: Keltská mincovňa na území Bratislavy, 
výber  gotických diel  Bratislavy a okolia, slovenské moderné výtvarné umenie (do r.1948)... 
18:00 – 19:50 Večera v reštaurácii Harmónia Zichyho palác, Ventúrska 9. 
(slávnostnejšia) , po večeri prechádzka večernou Bratislavou podľa záujmu. 
20:30 – 21:00 Ubytovanie v hoteli Zvárač. 
 
Štvrtok 1.10.2009: 
8:30 – 10:30 Autobusová prehliadka centra Bratislavy, popri Slavíne, príp. výstup na Slavín, 
výhľad z Fialkového údolia, na Hrad, Vyhliadka z hradnej terasy na dunajské mosty a na 
historické jadro. (Hrad je v rekonštrukcii, obnovená je zatiaľ len fasáda, do hradu sa nepôjde.) 
10:30 -12:00 Bienále ilustrácii Bratislava.  Medzinárodná výstava ilustrácií  detských kníh (v 
Bratislave je raz za dva roky.) 
12:00 – 13:00 Obed  
13:30 – 15:00 Plavba loďou Žilina z osobného prístaviska v centre Bratislavy do Devína. 
15:00 – 17:00 Pobyt na Devíne, sútok Moravy s Dunajom, pamätník obetiam komunizmu, 
možnosť výstupu na zrúcaniny hradu s prehliadkou začleneného múzea, posedenie a stretnutie 
so seniormi Bratislavy z klubov dôchodcov Bratislava – Staré Mesto. (Zúčastnia sa tiež 
spoločnej plavby na Devín a späť.) 
17:00 – 17:30 Plavba loďou Žilina z Devína do centra Bratislavy. 
17:45 – 18:45 Večera v blízkosti Centra divadla Školská ul.14. 
19:00 – 20:20 Divadelné predstavenie: divadlo Ívery v Centre na Školskej ul.(priestory 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto), predstavenie  „Polícia“ od Slawomira Mrožeka, (príp. 
iné divadelné predstavenie v  inom divadle, ak sa ukáže kvalitnejšia možnosť.) 
 
Piatok 2.10.2009: 
8:30 Odjazd od hotela. 
9:00 – 11:30 Návšteva kúpeľov v Mosonmagyarovári (asi 30km z centra Bratislavy už 
v Maďarsku: bazény s minerálnou vodou 30°C–37°C) 
12:00 – 13:00 OBED (na území Bratislavy, možno hneď pri hraniciach v Čunove.) 
 Po obede: 
Vodné dielo a Areál vodných športov Čunovo: Krátka zastávka s obhliadkou a vysvetlením. 
GMB – Mirbachov palác (výstavy: Slovenské baroko, francúzska keramika), v prípade 
dostatku času aj prehliadka Apponyiho paláca, káva, posedenie, nákup suvenírov. 
16:00 Odjazd zájazdu späť do Prahy. 
 
 
Zodpovedný: RNDr. Peter Smrek, poverený člen MR 
 


