
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MZ m. č. Bratislava – Staré Mesto 
 
 

Zápisnica 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 10. februára 2011 
 
Prítomní:   RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr., Marek Čambal, PhD., Doc. RNDr. 
Ivan Haverlík, CSc., MUDr. Halka Ležovičová 
Hostia: Ing. Ján Krta, Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, LPSI – Mgr. Barbora Kuchárová, NROZP 
v SR - RNDr. Branislav Mamojka, CSc., Anna Reháková 
 
Program: 

1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
2) Zmeny v rozpočte sociálnych vecí 
3) Predstavenie programov organizácií sídliacich na Heydukovej č. 25, ich zámery 

a prínos pre Staré Mesto 
4) Stanovanie pravidiel udeľovania dotácií  
5) Podanie informácií o príspevkoch pre neverejných poskytovateľov soc. služieb 

(ZOS,..) organizácie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
6) LPSI 
7) Rôzne 

 
Začiatok rokovania 16.30 

 
Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a  rodinu (ďalej len KOSA) 

M. Ležovič privítal prítomných a viedol rokovanie komisie.   
 
 
K bodu 1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
Predseda Mário Ležovič 
• Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Vzápätí podal návrh na preloženie bodu 

č. 4 na ďalšie rokovanie komisie. Poslanci komisie jeho návrh jednomyseľne a bez 
pripomienok schválili.   
 
K bodu 2) Zmeny v rozpočte sociálnych vecí 
Vedúca oddelenia  J. Pagáčová 
• Predložila poslancom komisie Návrh rozpisu bežného rozpočtu na rok 2011pre kluby  

dôchodcov. Vysvetlila návrhy nákladov podľa jednotlivých položiek, informovala poslancov 
o tom, čo je obsahom jednotlivých položiek. Z uvedeného návrhu rozpisu vyplýva, že je 
predpoklad úspory v rozpočte bežných výdavkov pre kluby dôchodcov v sume 9 000 EUR. 
Uvedenú sumu navrhla preniesť do položky dotácií pre sociálnu oblasť. 
• Informovala poslancov, že spracuje návrh  na zmenu rozpočtu na zvýšenie sumy 

finančných prostriedkov na dotácie, ktorý predloží finančnému oddeleniu. Ďalej informovala, 
že na rokovaní miestneho zastupiteľstva je možnosť schválenia zmeny rozpočtu aj dotácií 
s tým, že schválenie zmeny rozpočtu musí predchádzať schvaľovaniu dotácií.  
• Poslancom na ich žiadosť predložila aj rozpis čerpania položky „konkurzy a súťaže“  

a výdavky na pobyt seniorov z Prahy v Bratislave a na pobyt našich seniorov v Prahe.  
• Požiadala zástupcu starostky, aby informoval prednostu o navrhovaných zmenách v  

rozpočte, ktoré navrhuje komisia a podporil ich realizovanie. V tejto súvislosti informovala, 
že ku dňu rokovania komisie je podaných 8 žiadostí o dotácie. 



Zástupca starostky  J. Krta 
• Informoval poslancov o svojej diskusii so starostkou T. Rosovou o predstave  

uskutočňovať recipročné návštevy seniorov z Prahy v Bratislave a našich v Prahe striedavo 
raz za rok (jeden rok by sa realizovala návšteva v Bratislave a druhý rok návšteva v Prahe).  
 
Poslanci 
• V diskusii sa rozhodli ponechať režim návštev seniorov v súčasnom stave, t.j. 

uskutočniť obidve návštevy v priebehu roka.  
 
Uznesenie 2/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada vedúcu oddelenia sociálnych 
vecí J. Pagáčovú, aby pripravila návrh na zmenu rozpočtu v kapitole za sociálnu oblasť 
podľa rozpisu predloženého na rokovanie komisie.  
Komisia schválila návrh,  aby sa úspora (9 000 EUR) z bežného rozpočtu  pre kluby 
dôchodcov preniesla do položky dotácií pre sociálnu oblasť.  
Komisia poveruje zástupcu starostky J. Krtu, aby podporil realizáciu komisiou 
navrhovaných zmien v návrhu na zmenu rozpočtu, ktorá má byť predmetom rokovania 
aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva.  
(Súčasťou zápisnice je návrh rozpisu bežného rozpočtu na rok 2011 pre kluby dôchodcov.) 
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3) Predstavenie programov organizácií sídliacich na Heydukovej č. 25, ich zámery 
a prínos pre Staré Mesto.  
Predseda M. Ležovič  
• V súlade so závermi rokovania komisie zo dňa 20. januára 2011 pozval na rokovanie 

predstaviteľov organizácií sídliacich na Heydukovej č. 25 – Komunitné centrum. 
Ospravedlnenie zaslali predstavitelia Klubu mnohodetných rodín a Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (poslancom boli doručené písomné materiály o 
organizácii).  
 
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,   
B. Mamojka  
• Predstavil organizáciu, ktorá je občianskym združením organizácií tvorených občanmi  

rôznych druhov zdravotného postihnutia – hluchoslepých, chronicky, mentálne, psychicky, 
sluchovo, telesne, zrakovo, ale aj ďalších. Sú nezávislým partnerom vlády SR v oblasti 
politiky zdravotného postihnutia.  
 
Anna. Reháková  
• Privítali Komunitný plán, ktorého spracovateľom je mestská časť Bratislava – Staré  

Mesto, spolupodieľali sa na jeho tvorbe a zamerali sa na požiadavky obyvateľov mestskej 
časti. Predniesla predstavy o využití priestorov na Heydukovej a aj požiadavky na niektoré 
úpravy – napr. parkovanie pre vozičkárov, bezbariérový vstup. Organizujú programy pre 
obyvateľov celého mesta, nielen mestskej časti. Zameriavajú sa najmä na deti s vrodenými 
chorobami srdca, diabetikov a ich rodičov.  
 
Poslankyňa H. Ležovičová  
• Prejavila vôľu pomôcť občanom združených aj v NROZP. Podľa nej je ale priestor na  



Heydukovej absolútne nevyhovujúci na aktivity a potreby členov združených v NROZP – je 
to úzka ulica s problémovým parkovaním a aj prejazdom áut, v blízkosti je frekventovaná 
nemocnica a sociálne zariadenie. Zaujímala sa o počty ľudí, ktorí by denne chodili na aktivity 
do sídla NROZP. 
 
Poslanec I. Haverlík  
• Vyjadril názor, že priestory na Heydukovej sú nevhodné kvôli zlému cestnému  

prístupu, kvôli zlým parkovacím možnostiam, chýbajúcemu bezbariérovému prístupu. 
Ponúkol organizácii  pomoc pri hľadaní vhodných priestorov v spolupráci so županom 
a VÚC. Zdôraznil snahu poslancov KOSA pomôcť NROZP tak, aby mestská časť nebola 
zaviazaná k investíciám na Heydukovej a aby boli súčasne uspokojené potreby členov 
NROZP v SR. 
 
Poslanec M. Ležovič 
• Informoval prítomných, že nie je možné počítať s rekonštrukciou priestorov na  

Heydukovej 25. NROZP má možnosť premyslieť, či príjme priestory na Heydukovej 
v aktuálnom stave, alebo príjme ponuku poslanca I. Haverlíka (nájsť priestory s pomocou 
VÚC). 
 
Poslanci ocenili činnosť združenia a organizácií združených v NROZP v SR. 
 
Uznesenie 3/2011  
Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu požiadala predstaviteľov NROZP 
v SR, aby do 28.2.2011 doručili predsedovi komisie svoje konečné rozhodnutie o tom, či 
akceptujú priestory na Heydukovej 25 v súčasnom stave (bez rekonštrukcie na náklady 
mestskej časti), alebo využijú ponuku poslanca I. Haverlíka (požiadať o pomoc pri 
hľadaní vhodných priestorov župana VÚC). Po doručení stanoviska bude komisia 
o Komunitnom centre na Heydukovej 25 opätovne rokovať.  
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
B. Kuchárová   
• Informovala, že LPSI vzniklo na podnet mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  

Prezentovala predstavu LPSI o využití priestorov na Heydukovej 25. Informovala poslancov, 
že lokálne partnerstvá vznikajú na základe zákona a zmlúv,  že v súčasnosti je tendencia 
vytvárať LPSI s jasne zadefinovanou agendou a že sú snahy, aby partnerstvá neboli 
bilaterálne, ale multilaterálne. Konštatovala, že je vecou mestskej časti, ako je ochotná 
a schopná prispieť na činnosť LPSI. Informovala, že organizácie sú financované cez granty, 
cez finančné dary, prostredníctvom 2% z dane... 
 
Poslanci sa v diskusii zaujímali o spôsob financovania organizácie, o to, či členovia Správnej 
rady zastupujú mestskú časť,  o spoluprácu s inými LPSI v Bratislave. 
 
Uznesenie 4/2011  
Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie informáciu 
predstaviteľky LPSI Bratislava – Staré Mesto Mgr. B. Kuchárovej. 
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 



Uznesenie 5/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prizvať na najbližšie rokovanie 
komisie predstaviteľa Klubu mnohodetných rodín s prezentáciou činnosti tejto 
organizácie.  
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5) Podanie informácií o príspevkoch pre neverejných poskytovateľov soc. služieb 
(ZOS,..) organizácie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  
Vedúca oddelenia J. Pagáčová   
• Informovala poslancov o novele zákona č. 448/2008 Z.z., ktorá nadobudne účinnosť  

1.3.2011. Je v ňom zakotvené právo občana vybrať si zariadenie, ktoré mu najviac vyhovuje. 
Tendenciou oddelenia sociálnych vecí je snaha udržať občanov čo najdlhšie doma za 
podmienky poskytnutia dostatočnej a kompletnej starostlivosti, ktorú poskytujú opatrovateľky 
Seniorcentra Staré Mesto.  Informovala poslancov o postupe pri vybavovaní rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu a o postupe pri umiestňovaní občanov v zariadeniach.  
• Požiadala poslancov o podporu zachovania súčasného počtu zamestnancov na  

oddelení sociálnych vecí. Informovala o dôraze na terénnu prácu (utorok, štvrtok, piatok), 
ktorá je jadrom sociálnej práce. 
 
Uznesenie 6/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie informáciu vedúcej 
oddelenia sociálnych vecí  J.  Pagáčovej o novele zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách.  
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 6) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
Predseda M. Ležovič  
• Zopakoval stanovisko komisie z minulého rokovania. 

 
Vedúca oddelenia J. Pagáčová 
• Informovala poslancov, že v sociálnej práci je trendom vytvárať lokálne partnerstvá za  

účasti viacerých organizácií a inštitúcií. Vyjadrila svoj názor, že by bolo politicky nesprávne 
zrušiť už existujúce partnerstvo.  
 
Poslanec M. Čambal  
• Ocenil myšlienku na vznik lokálneho partnerstva a navrhol, aby sa po vystúpení  

mestskej časti z existujúceho partnerstva vytvorilo nové partnerstvo podľa predstáv súčasných 
poslancov.  
 
Uznesenie 7/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poveruje zástupcu starostky J. Krtu, 
aby v spolupráci s vedúcou oddelenia sociálnych vecí J. Pagáčovou pripravil materiál 
o vystúpení mestskej časti z LPSI Bratislava – Staré Mesto n.o.. Materiál bude 
predložený na nasledujúce rokovanie miestneho zastupiteľstva po 15. februári 2011. 
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  



 
K bodu 7) Rôzne 
Poslanci sa jednomyseľne dohodli, že KOSA bude rokovať spravidla jedenkrát mesačne a to 
vo štvrtok.  
 
Vedúca oddelenia J. Pagáčová  
• Navrhla poslancom zvážiť sumu, ktorú Staromešťania platia za pobyt svojich detí  

v jasliach. V súčasnosti je možné požiadať príslušný úrad práce o štátny príspevok na 
starostlivosť o dieťa, ktorý je možné vyplatiť zamestnanému rodičovi až do sumy  230 EUR. 
Mestská časť v súčasnosti poskytuje finančný príspevok vo výške 20 %, resp. 50% z úhrady 
za pobyt dieťaťa v jasliach.  V praxi to znamená, že rodič za starostlivosť o dieťa v detských 
jasliach platí cca 3 až 6 EUR. 
 
Poslanci  požiadali vedúcu oddelenia sociálnych vecí J.Pagáčovú, aby na budúce rokovanie 
KOSA predložila na diskusiu materiál  o úhradách rodičov za pobyt v jasliach zriadených 
mestskou častou Bratislava – Staré Mesto.  
 
Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil rokovanie.  
 
Ukončenie rokovania o 19. 50 hod. 
 
 
        RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
 
 
 
 Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59264397 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 

- PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
- Ing. Ján Krta -  zástupca starostky 
- Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
- RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH - predseda komisie  
- členovia komisie SVZaR 
- Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
- Ing. Paulína Schmidtová -  ref.. organizačný 
- Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová - vedúca oddelenia sociálnych vecí 


