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

Zápisnica č. 3 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 17. 3.2011 

 
Prítomní:   RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr., Marek Čambal, PhD.,  

       Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., MUDr. Halka Ležovičová 
Hostia: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Ján Krta, Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, Zuzana Stanová 
 
Program: 

1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
2) Prezentácia činnosti  Klubu mnohodetných rodín 
3) Dotácie na sociálnu oblasť 
4) Podanie informácií o plánovanom Zariadení opatrovateľskej služby 
5) Návrh člena do správnej rady Maják Nádeje n.o. 
6) Rôzne 

 
Začiatok rokovania 16.30 

 
Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a  rodinu (ďalej len KOSO) M. Ležovič 

privítal prítomných a viedol rokovanie komisie.   
 
K bodu 1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
Predseda Mário Ležovič 
• Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Ospravedlnil neúčasť predstaviteľa Klubu 

mnohodetných rodín p. Trnovca, ktorý sa rokovania KOSO nemohol zúčastniť kvôli 
zahraničnej služobnej ceste. Súčasne navrhol preloženie bodu č. 2 na najbližšie rokovanie 
KOSO, s čím poslanci jednomyseľne súhlasili. 

 
Uznesenie 8/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada opätovne 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 3) Dotácie na sociálnu oblasť 
Predseda Mário Ležovič 
• Predložil poslancom návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto v roku 2011 v zmysle VZN č. 2/2009.  
• Pri žiadostiach o dotácie na činnosť Klubov seniorov poslanci navrhli sumu po 700 EUR pre 

žiadateľa. Pri žiadostiach pre organizácie pracujúce so zdravotne znevýhodnenými občanmi 
navrhli sumu po 300 EUR pre žiadateľa s výnimkou organizácií, ktoré využívajú priestory 
patriace Starému Mestu, kde bola stanovená výška dotácie 100 EUR. Poslanci navrhli 
podporiť rodiny s deťmi v sume 600 EUR.  

• V prípade, že budú doručené ďalšie žiadosti o dotácie na sociálnu oblasť, budú prerokovávané 
na nasledujúcom zasadaní KOSO. 

• Poslanci jednomyseľne súhlasili s hlasovaním un block o návrhu na poskytovanie dotácií na 
sociálnu oblasť z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v roku 2011.  

 
Uznesenie 9/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu navrhuje miestnemu zastupiteľstvu  schváliť 
predložený návrh na poskytnutie dotácií na sociálnu oblasť v celkovej sume 6 240 EUR. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
 



 
K bodu 4) Podanie informácií o plánovanom zariadení opatrovateľskej služby na Dobšinského ul.  
Vedúca oddelenia J. Pagáčová 
• Bol schválený zámer na výstavbu ZOS Dobšinského pre cca 50 klientov. V septembri 2010 

mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatný prevod nehnuteľností z majetku hlavného mesta 
do majetku Starého Mesta. 

Starostka T. Rosová  
• Podľa jej informácií naša mestská časť zatiaľ  nemá búracie povolenie v súvislosti s výstavbou 

ZOS Dobšinského. Konštatovala, že je veľký záujem o opatrovateľské služby pre seniorov.  
• Deklarovala povinnosť mestskej časti hľadať všetky spôsoby, ako vyjsť v ústrety seniorom 

a uspokojiť ich potreby.  
• Podľa jej názoru musíme hľadať aj iné spôsoby, ako realizovať požiadavky na opateru 

seniorov  pre prípad, že by sme nezvládli postaviť zariadenie do 4 rokov kvôli nedostatku 
zdrojov v rozpočte. Jednou z ciest je rekonštrukcia nehnuteľnosti na Kýčerského ulici. Cieľom 
je, aby sme čo najrýchlejšie vyhoveli potrebám seniorov.  

• Uviedla, že je vôľa riešiť služby pre seniorov, pozvala poslancov na konferenciu odborníkov 
v sociálnej oblasti, ktorá sa uskutoční 28.3.2011 o 19.00 na miestnom úrade.  

• Zdôraznila nutnosť hľadať cesty ako uspokojiť dopyt po službách bez zásadných investičných 
nárokov. V prípade, že by sme nemali dostatok finančných zdrojov na realizáciu zariadenia 
poskytujúceho služby pre seniorov, získame čas na hľadanie príjemnejšieho prostredia pre 
umiestnenie takého zariadenia – napr. mestská časť disponuje pozemkom pri Červenom 
moste.  Na Dobšinského by mohla byť realizovaná výstavba nájomných bytov. Na výstavbu 
nájomných bytov by sme mohli použiť prostriedky zo ŠFRB. 

• Zopakovala, že jej snahou je riešiť problémy seniorov okamžite.  
• Konštatovala, že má protichodné informácie o tom, či sú k dispozícii financie na vybudovanie 

uvedeného zariadenia opatrovateľskej služby. 
Poslankyňa H. Ležovičová 
• Konštatovala, že priestory na Kýčerského ul. sú pre potreby opatrovateľskej služby pre 

seniorov absolútne nevyhovujúce. Zariadenia tohto typu musia spĺňať prísne kritéria. V oblasti 
Železnej studničky by mohli byť skôr nájomné byty, ako zariadenie opatrovateľskej služby. Je 
potrebné, aby bolo napr. ľahko dostupné aj pre príbuzných. Pripomenula, aké náročné bolo 
previesť nehnuteľnosti na Dobšinského z mesta na mestskú časť. Projektom zariadenia sa 
dlhodobo a podrobne zaoberali poslanci na rokovaniach KOSO. Napriek všetkému je už 
projekt rozbehnutý a je potrebné v jeho realizácii pokračovať. Jej názor je, aby sme postavili 
nové zariadenie opatrovateľskej služby, spĺňajúce všetky kritéria, kam by mohli byť 
umiestnení  klienti z doterajších zariadení.   

Predseda M. Ležovič 
• Tiež označil priestory na Kýčerského za nevyhovujúce pre potreby opatrovateľskej služby.  
• Deklaroval vôľu postaviť zariadenie opatrovateľskej služby. 

Poslanec M. Čambal 
• Pripomenul, že rozpočet sa robí výhľadovo na 3 roky dopredu. Konštatoval,  že bola zo siete 

škôl vyňatá materská škola na Dobšinského ulici, že bol schválený zámer na výstavbu 
zariadenia a že boli aj určené peniaze na jeho výstavbu. 

• Požiadal, aby sa činnosť minulého zastupiteľstva a vedenia nehodnotila tak, že všetko bolo 
zlé.  Vyzval starostku, aby výstavba zariadenia opatrovateľských služieb nebola vnímaná ako 
politická objednávka, ale ako snaha uspokojiť potreby ľudí. Informoval, že objektívne náklady 
na 1 klienta v zariadení sa pohybujú v rozmedzí 1 200 – 1 400 EUR. Opatrovateľské služby sú 
extrémne drahé, je preto otázne,  ako finančne náročné by bolo zariadenie na Kýčerského, 
v ktorom starostka uvažuje o umiestnení cca 8 ľudí. Navyše zámer vybudovať zariadenie na 
Kýčerského je nejasný. Podľa jeho názoru je potrebné vybudovať centrálne zariadenie 
poskytujúce služby pre seniorov. 

Zástupca starostky J. Krta   
• Informoval, že peniaze z fondu rozvoja bývania sa dajú použiť i na výstavbu zariadenia 

opatrovateľskej služby. 



 
Uznesenie 10/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada vedúcu oddelenia Ing. Mgr. J. Pagáčovú 
predložiť na najbližšie rokovanie KOSO všetky uznesenia miestneho zastupiteľstva a komisie 
pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu súvisiace so zariadením opatrovateľskej služieb na 
Dobšinského ul.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie 11/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu preveriť možné nové lokality 
pre výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby. Ďalej žiada predložiť informáciu o možných 
spôsoboch financovania výstavby zariadenia opatrovateľskej služby na Dobšinského ul.. 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada vyčísliť sumu potrebnú na prestavbu 
a prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby v priestoroch na Kýčerského ul.. Súčasne žiada 
uviesť náklady na pobyt jedného klienta.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5) Návrh člena do správnej rady Maják Nádeje n.o. 
Vedúca oddelenia J. Pagáčová   
• Informovala poslancov o zložení správnej a dozornej rady Maják Nádeje n.o. a o potrebe 

navrhnúť nových členov do oboch rád.   
Poslanci  
• Jednomyseľne sa dohodli na  preložení tohto bodu na najbližšie rokovanie KOSO. 

 
K bodu 6) Rôzne 
Poslankyňa H. Ležovičová 
• Požiadala o nainštalovanie markízy na terasu ZOS na Maróthyho ul. tak, aby sa dala využívať 

už toto leto. Podľa nej by bolo vhodné naplánovať aj nadstavbu na tejto ZOS. 
Vedúca oddelenia J. Pagáčová 
• Bude požiadavku p. poslankyne tlmočiť Seniorcentru, do ktorého pôsobnosti patrí ZOS 

Maróthyho. 
Starostka T. Rosová 
• Vyzvala poslancov k možným úpravám  cien za poskytované sociálne služby. 

 
Uznesenie 12/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada vedúcu oddelenia Ing. Mgr. J. Pagáčovú 
pripravi ť prehľad poskytovaných sociálnych služieb a sumu, ktorú za služby platia klienti.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie 13/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu 
o predloženie plánu aktivít pre staromestských seniorov  na r. 2011 na najbližšie rokovanie 
komisie. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
Poslankyňa H. Ležovičová 
• Navrhla zapracovať do plánu aktivít pre seniorov, aby miestny úrad 4x do roka organizoval 

posedenie pre cca 100 seniorov v Zichyho paláci s výdavkami 4 EUR na osobu. Vstupenky by 
boli distribuované prostredníctvom klubov a sociálneho oddelenia miestneho úradu. 
Informácie o akcii by boli zverejnené prostredníctvom Staromestských novín, klubov 
dôchodcov, oddelenia sociálnych vecí. Posedenie by bolo spojené s večerou, hudbou.  

Poradkyňa starostky Z. Stanová 
• Predstavila poslancom návrh spoločenských aktivít pre seniorov v Starom Meste. 

Konštatovala, že na uvedené aktivity nie sú potrebné žiadne finančné náklady.  



• Oznámila poslancom, že po rokovaní s VÚC  sú predbežné dohody na zľavnené vstupné pre 
seniorov v divadle Aréna a Astorka. Na predstavenia vybrané mestskou časťou bude možné 
zakúpiť zľavnený lístok , na ktorý prispeje VÚC, mestská časť a návštevník predstavenia.  

 
Uznesenie 14/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu, aby 
preveril možnosti financovania a  zabezpečil  finančné prostriedky pre tri stretnutia seniorov 
v Zichyho paláci v roku 2011.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie 15/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu, aby 
preveril možnosti financovania aktivít seniorov prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu,  
programu INTERREG  a iných programov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
Uznesenie 16/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada starostku, aby overila záujem 
o pokračovanie spolupráce medzi mestskou častou Bratislava – Staré Mesto a Praha 1 pri  
každoročne organizovaných recipročných zájazdov seniorov.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
 
Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
rokovanie.   
Nasledujúce rokovanie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu bude dňa 14. apríla 2011 
o 16.30 hod.  
Ukončenie rokovania o 20.00 hod. 
 
        RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
 
Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59 246 397 
0911 828 347 
 
 
 
 
 
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 
- Ing. Paulína Schmidtová -  ref.. organizačný 
- Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová - vedúca oddelenia sociálnych vecí 


