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

Zápisnica č. 4 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 14. 4. 2011 

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

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

1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
2) Prezentácia činnosti  Klubu mnohodetných rodín (predstaviteľ Ing. Trnovec) 
3) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej komisie 
4) Návrh členov do správnej rady a dozornej rady Maják Nádeje n. o. 
5) Seniorcentrum Staré Mesto 
6) Zariadenie opatrovateľskej služby na Dobšinského ul. 
7) Detské jasle - úhrady 
8) Dotácie 
9) Sociálny taxík 
10) Rôzne  

 
Začiatok rokovania o 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 neskorší príchod poslanca 
I. Haverlíka. 
 
K bodu 2) Prezentácia činnosti Klubu mnohodetných rodín (predstaviteľ Ing. Trnovec) 

Predseda Klubu mnohodetných rodín Ing. S. Trnovec informoval poslancov o cieľových  
skupinách organizácie, o získavaní zahraničných kontaktov, o projekte rodinných opatrovateľov, 
o sociálnom aj právnom poradenstve, ktoré poskytujú v klube mnohodetných rodín, o organizovaní 
zbierok šatstva, hračiek, kníh.  
Uznesenie 17/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie informáciu predstaviteľa 
Klubu mnohodetných rodín Ing.  S. Trnovca o činnosti organizácie.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0  
 
Uznesenia 18/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada predložiť na septembrové rokovanie 
komisie  písomný materiál o využívaní  priestorov pridelených Klubu mnohodetných rodín  na 
Heydukovej ulici z dôvodu prehodnotenia účelu využitia daných priestorov.  
Hlasovanie: Prítomní:  3  Za: 3  Proti: 0              Zdržal sa: 0  
 
K bodu 3) Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej komisie 
Poslanci v diskusii konštatovali, že uznesenia z predchádzajúcich rokovaní komisie boli splnené, alebo 
sú v štádiu plnenia.  
Poslanci sa súčasne dohodli, že plán aktivít pre staromestských seniorov bude súčasťou zápisnice 
z rokovania komisie.  
 
 
 



K bodu 4) Návrh členov do správnej rady a dozornej rady Maják Nádeje n .o.  
Predseda komisie M. Ležovič predniesol členom komisie personálne návrhy na zastúpenie mestskej 
časti v správnej a dozornej rade Maják nádeje n. o. Poslanci jeho návrhy prijali bez pripomienok. 
Uznesenie 19/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto  
a) odvolať  
z funkcie predsedníčky  správnej rady Maják nádeje n. o. Mgr. Ing. Soňu Dočolomanskú,  
z funkcie členov dozornej rady Mgr. Andreu Svákovú, MA, Ing. Vladimíra Pišteka  
a Ing. Milan Štefanca, 
b) zvoliť za predsedu správnej rady Maják  nádeje n. o. za mestskú časť Bratislava – Staré 
Mesto RNDr. Mária Ležoviča, PhD., MPH.,  
za členov dozornej rady za mestskú časť Bratislava – Staré Mesto MUDr. Halku Ležovičovú, 
Ing. Jána Krtu, Ing. Mgr. Jarmilu Pagáčovú.  
Hlasovanie: Prítomní:  3  Za: 3  Proti: 0                Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5) Seniorcentrum Staré Mesto 
Riaditeľka Seniorcentra Mgr. M. Hokinová informovala poslancov o činnosti Seniorcentra,  
o výsledkoch hospodárenia organizácie. Poslanci požiadali riaditeľku o zaslanie elektronickej verzie 
výročnej správy Seniorcentra Staré Mesto. 
Uznesenie 20/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie informáciu riaditeľky 
Seniorcentra Staré Mesto  Mgr. M. Hokinovej o činnosti Seniorcentra Staré Mesto. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0               Zdržal sa: 0  
 
K bodu 6) Zariadenie opatrovateľskej služby na Dobšinského ul. 
Poslanci jednomyseľne deklarovali potrebu výstavby budovy Zariadenia opatrovateľskej služby. 
Uznesenie 21/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu zaradiť 
výstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby na Dobšinského ul.  do kapitálového rozpočtu. na 
rok 2011 s plynulým financovaním v ďalšom roku. S touto pripomienkou odporúča návrh 
kapitálového rozpočtu schváliť.  
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0                 Zdržal sa: 0  
 
K bodu 7) Detské jasle - úhrady  
Vedúca oddelenia sociálnych vecí predložila poslancom pracovný materiál o úhradách za služby 
v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré hradia rodičia detí s trvalým 
pobytom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a ktoré hradia rodičia s trvalým pobytom v iných 
mestských častiach.  
Uznesenie 22/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada vedúcu oddelenia sociálnych vecí 
predložiť na najbližšie rokovanie komisie viacvariantné možnosti  úhrad za poskytovanie služby 
v detských jasliach. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
K bodu 8) Dotácie 
Členovia KOSO posudzovali každú žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti za sociálnu 
oblasť v roku 2011 individuálne.  
Poslanci sa jednomyseľne dohodli, že o navrhnutých dotáciách budú hlasovať en bloc.  
Uznesenie 23/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu  odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  v  roku 2011 pre jednotlivých 
žiadateľov v takto navrhovaných sumách: 
 
 



Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0                   Zdržal sa: 0 
 
K bodu 9) Sociálny taxík 
Poslanci si vypočuli informáciu asistentky starostky Z. Stanovej o projekte Sociálny taxík. 
Konštatovali potrebu tejto služby pre obyvateľov mestskej časti. 
Uznesenie 24/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto predložiť členom komisie písomný materiál o projekte Sociálny taxík v termíne do 
13. mája 2011. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0          Zdržal sa: 0 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 
dotácia 

Návrh na dotáciu v 
r. 2011 

Diakonické  združenie 
Betánia ú.z. 
Partizánska 6 
811 03 Bratislava 1 

- na opatrovanie seniorov zo SM 

1 000 € 300 € 

Bratislavská 
arcidiecézna charita 
Heydukova 14 
811 08 Bratislava 1 

- na aktivizáciu seniorov zo SM 
v rámci projektu „Aktívna staroba“ 

800 € 700 € 

CZ ECAV  Bratislava 
Evanjelická diakonia 
Konventná 11 
811 03 Bratislava 1 

- na činnosť seniorcentra pre klientov 
SM 

400 € 400 € 

SPOZA  spoločnosť 
na pomoc osobám 
s autizmom 
Nám. 1.mája 1 
811 06 Bratislava 1 

- na pobyt 2 matiek s 2 deťmi zo SM 
v rámci komunitnej rehabilitácie  

500 € 200 € 

Andreas, n.o. 
Autistické centrum 
Galandova 7 
811 06 Bratislava 1 

- na projekt „Autisti-Artisti II“ pre 
klientov SM 

890 € 300 € 

KRÍDLA – združenie 
príbuzných, priateľov 
a ľudí s psychickými 
poruchami 
Mýtna 5 
811 07 Bratislava 1 

- na projekt „O krok ďalej“ pre 
členov SM 

650 € 300 € 

Národné centrum pre 
rovnosť príležitostí, 
n.o. 
Laurinská 2 
811 01 Bratislava 1 

na projekt „Rodinné poradenstvo – 
posilnenie rodiny a rodinných 
vzťahov – prevádzkové náklady 
projektu 

600 € 300 € 

OZ  Klub Happylland 
Brnianska 13 
811 04 Bratislava 1 

- Deň detí s Happyllandom 
1 000 € 0 

Depaul Slovensko, n.o. 
Kapitulská 18 
814 14 Bratislava 1 
 

- na starostlivosť o chorých občanov 
bez prístrešia zo SM 

700 € 500 € 

Domov pre každého, 
o.z. 
Stará Vajnorská cesta 
831 04 Bratislava 3 
 

- na činnosť domova a nákup 
čistiacich a dezinfekčných 
prostriedkov 4 000 € 500 € 

OZ  Prima 
Hviezdoslavovo nám. 
17 
811 01 Bratislava 1 

- na projekt „Prima street“ a na 
činnosť nízkoprahového kontaktného 
centra, nákup zdravotníckeho 
materiálu a na mesačník „Na ceste“ 

448,60 € 400 € 



K bodu 10) Rôzne 
Poslanci sa stotožnili s návrhom  starostky T. Rosovej, aby účastníci programu Kytičky pre seniorov 
dostali k dispozícii letáky so službami, ktoré poskytuje sociálne oddelenie mestskej časti.  
Uznesenie 25/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu Bratislava – 
Staré Mesto predložiť oddeleniu sociálnych vecí termíny uskutočnenia Kytičiek pre seniorov 
spolu so zoznamom pozvaných hostí – seniorov.   
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0          Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie 26/ 2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada vedúcu oddelenia sociálnych vecí 
zabezpečiť,  aby súčasťou pozvánky na program Kytičky pre seniorov bol  informačný materiál  
o poskytovaných sociálnych službách a sociálnej pomoci zameranej na seniorov. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0                Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie 27/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto schváliť Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní peňažnej 
a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti  Bratislava – Staré Mesto v čase núdze a pri 
zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov, ktorým sa súčasne ruší VZN č. 10/2010 zo 
14. septembra 2010. 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0                Zdržal sa: 0  
 
Uznesenie 28/2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie  

a) výročnú správu Materského centra Prešporkovo,  
b) informáciu o Rodinných poradniach Národného centra pre rovnosť príležitostí, ktoré 

spolupracuje s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a prejavila záujem  prenajať si  
vhodné priestory v majetku mestskej časti.  

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.   
Ukončenie rokovania o 20.15 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 



PLÁN  ČINNOSTI  KLUBOV  DOCHODCOV  na  I.  POLROK  2011 
 
 Január Február Marec Apríl Máj Jún 
KD Záhrebská 9 
Ved.klubu:  
Marta Pinková 

- posedenie pri čaji a 
káve 
 

- fašiangy 
- prednáška 
o rekond.pobytoch 

- MDŽ -prednáška MUDr. 
Babinskej  

- deň matiek - výlet k Dunaju 

KD Radlinského 51 
Ved.klubu: 
Anna Matrková 

Učitelia: 
- novoročné posed. 
- prednáška - polícia 
 
 
Neučitelia: 
- novoročné posed. 

Učitelia: 
- fašiangy 
- prednáška 
- súťaž krížovkárov 
- divadlo 
Neučitelia: 
fašiangy 

Učitelia: 
-  výroč.schôdza 
- MDŽ,   
- deň učiteľov 
 
Neučitelia: 
MDŽ 

 
 

Učitelia: 
- jubilanti 1.polr. 
- vychádzka po Ba 
- súťaž krížovkári 
- divadlo 
Neučitelia: 
- vychádzkaSlavín 

 
 

Učitelia: 
- deň matiek 
- poznávací zájazd 
- návšteva múzea 
- prednáška 
Neučitelia: 
- deň matiek 

Učitelia: 
- prednáška 
- súťaž krížoviek 
- burza 
- divadlo 
 
Neučitelia: 
- výlet loďou 

KD Karadži čova 1 
Ved.klubu:  
Magda Dosudilová 

Slovenskí: 
- výroč. schôdza 
- prednáška 
 
Maďarskí: 
- novoročné posed. 
 
„ Centrum SM“ 
- novoročné posed. 
- výstava  
- zdravot.prednáška 

Slovenskí: 
- fašiangy 
 
 
Maďarskí: 
- fašiangy 
 
„Centrum SM“ 
- fašiangy 
- prednáška-polícia 
- divadlo 
- výstava 

Slovenskí: 
- MDŽ 
- prednáška 
 
Maďarskí:  
- MDŽ 
 
 
„Centrum SM“ 
- prednáška 
- MDŽ 
- výstava 

Slovenskí: 
- divadlo 
 
 
Maďarskí: 
- výlet po Ba 
 
 
„Centrum SM“ 
- prednáška 
- vychádzkaSlavín 

Slovenskí: 
- deň matiek 
- divadlo 
 
Maďarskí: 
- deň matiek 
- prednáška 
 
„Centrum SM“ 
- výlet 

Slovenskí: 
- zájazd 
- výstava 
 
Maďarskí: 
- výlet na Ž.stud. 
 
 
„Centrum SM“ 
- výlet Kačín 

KD Gaštanova 19 
Ved.klubu: 
Vlasta Ilavská 

- výroč.schôdza 
- členská –„- 
- prednáška diag.očí 

- prednáška 
MUDr.Blašková 
- turistika 
- zájazd Modra 
 

- Country tanec 
- MDŽ 
- prednáška Devín 
- kúpanie Dun.Str. 

- prednáška o Ba 
- turistika 
- výstava 

- prednáška Sorea 
- deň matiek 
- divadlo 

- kúpanie Dun.Str. 
- turistika Devín 
- prednáška Murgaš 

 
Uskutočnené aktivity v I.Q:  - prednášky – 12;  -kultúrne aktivity (výstavy, divadlo a pod.) – 4;   - výlety a vychádzky – 3;  - posedenia – 19; 
                                              - súťaže a tance – 2;  - iné (výročné schôdze a pod.) – 4; 


