
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 20. januára 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 
 
Program: 
1) Oboznámenie členov komisie s vecami spadajúcimi pod sociálnu oblasť 
2) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava – Staré Mesto n.o. (LPSI) 
3) Rôzne 
 
Začiatok rokovania 16.40 

Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a  rodinu (ďalej len KSVZaR) 
RNDr. M. Ležovič, PhD., MPH privítal prítomných, predstavil program zasadnutia,  informoval o 
materiáloch, ktoré dostali poslanci k dispozícii na začiatku rokovania komisie a viedol rokovanie 
komisie. 
 
K bodu 1) Oboznámenie členov komisie s vecami spadajúcimi pod sociálnu oblasť 
Predseda komisie SVZaR RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH  
• informoval o súčastiach sociálnej oblasti  

  
K bodu 2) Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava – Staré Mesto n.o. (LPSI) 
Predseda komisie SVZaR RNDr. Mário Ležovič, PhD, MPH  
• Informoval členov, že založenie Lokálneho partnerstva sociálnej inklúzie Bratislava – Staré 

Mesto, n.o. (ďalej len LPSI) bolo schválené uznesením č. 11/2010 miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti zo dňa 9. februára 2010, že bola schválená účasť mestskej časti ako jedného zo zakladateľov a že 
boli schválení zástupcovia mestskej časti v správnej rade LPSI.  
• Požiadal vedúcu oddelenia sociálnych vecí zabezpečiť písomnú informáciu z registračného 

úradu o postupe pri vystúpení mestskej časti z partnerstva LPSI.  
 
Zástupca starostky Ing. J. Krta   
• V súvislosti s neschválením grantu pre LPSI položil otázku, ako bude organizácia fungovať 

ďalej. Obáva sa, aby financovanie neostalo len na pleciach mestskej časti, pretože nepozná zámery 
LPSI do budúcnosti. Organizácia sídli v priestoroch mestskej časti na Heydukovej ulici.  
• Podľa informácií zástupcu starostky je LPSI len koordinátorom združených  organizácií, je  

podľa neho dôležité vedieť, ako bude LPSI v budúcnosti financované.  
• Rovnako je potrebné zmeniť aj sídlo LPSI, pretože doteraz sa sídlo uvádza na adrese  

miestneho úradu na Vajanského nábreží 3.   
• Informoval, že vedenie mestskej časti rokovalo na začiatku tohto roka s organizáciami  

sídliacimi na Heydukovej ulici č. 25,  jedna z organizácií dala mestskej časti výpoveď z nájmu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  
• Informoval o zámere, aby voľné priestory na Heydukovej ulici obsadilo oddelenie sociálnych  

vecí.  
 
Poslanec MUDr. M. Čambal, PhD.:  
• LPSI vzniklo na základe výzvy MPSVaR SR. Vyjadril nesúhlas s prenajímaním akýchkoľvek  

priestorov tomuto združeniu, najmä v dobe, keď nebol schválený grant na činnosť organizácie a nie je 
jasné jej ďalšie financovanie.  
• Podľa zakladacej listiny bola nezisková organizácia LPSI zapísaná do registra neziskových  



organizácií ešte v decembri 2009 a až o 2 mesiace neskôr bolo LPSI schválené v mestskom 
zastupiteľstve.  Pripomenul, že v minulosti dostali informáciu, že LPSI bude musieť fungovať ešte 5 
rokov po skončení grantu. Ale je otázka, čo s organizáciou teraz, keď nebol schválený projekt a teda 
ani financovanie. 
• Po preštudovaní  Štatútu LPSI konštatoval, že je to vlastne duplicita toho, čo robí naša  

mestská časť, čo robí oddelenie sociálnych vecí.  Je potrebné si položiť otázku, či takú organizáciu 
potrebujeme, či je to v náš prospech.   
• Informoval, že riaditeľku organizácie volí správna rada.  
• Súhlasil s poslankyňou MUDr. H. Ležovičovou, aby organizácie sídliace na Heydukovej 25  

prezentovali komisii SVZaR svoj program a aj svoju činnosť v minulosti.  
 
Doc. RNDr. I. Haverlík, CSc.:  
• Grant bol v poriadku, slabý bol lobbing.  
• V tomto období musíme nájsť východisko, ako ďalej s organizáciou LPSI, keď projekt nebol 

schválený.   
• Ak správna rada LPSI rokuje na budúci týždeň,  či rozhodovanie o LPSI je také súrne. 

 
MUDr. H. Ležovičová:  
• Rokovanie o LPSI je súrne.  
• Pripomenula nezhody – napr. neboli schválené priestory na Žilinskej ulici,  spätné potvrdenie  

riaditeľky LPSI Ing. Mgr Dočolomanskej na  zasadaní miestneho zastupiteľstva.  
• Poslancom bolo povedané, že je podaný grant, hoci LPSI dopredu vedelo, že  ho nemajú šancu  

získať.   
• Poslanci boli v domnienke,  že LPSI skončilo, na ďalších komisiách sa už v súvislosti s LPSI  

nič nehovorilo, nič sa nehovorilo ani o žiadnych výberových konaniach. Preto bola prekvapená, keď sa 
v decembri 2010 dozvedela, že prízemie na Heydukovej ulici je prenajaté pre LPSI.  Nemá informácie 
o tom, že by sa o týchto priestoroch na nejakom rokovaní  komisie v minulosti hovorilo.   
• Domnieva sa, že mestská časť LPSI, ako sprostredkovateľa nepotrebuje, rovnako nepotrebuje  

niečo, čo sa netýka len občanov Starého Mesta.  
• Položila otázky, aké podmienky v prospech občanov Starého Mesta boli dané organizáciám  

združeným v LPSI? Chýbajú informácie o činnosti organizácií sídliacich v priestoroch mestskej časti  
na Heydukovej č. 25 a o tom, kto je v tejto neziskovej organizácii za Staré Mesto.   
• Nesúhlasí s tým, aby mestská časť v období škrtania výdavkov na základné funkcie zakladala 

takéto organizácie. 
• Položila otázku, že kto a ako bude platiť napríklad  za spotrebované  energie.  
• Upozornila, že sú to ideálne kancelárske priestory, aby neboli povolené žiadne stavebné 

rekonštrukcie.   
• Je za to, aby sa podporovali neziskové organizácie, ale súčasne, aby sa neplytvalo peniazmi.  
• Navrhla, aby boli na zasadanie komisie prizvaní predstavitelia organizácií sídliacich na 

Heydukovej č. 25, aby predstavili  svoj program, svoje zámery a aký je ich prínos pre Staré Mesto, ak 
budú sídliť v našich priestoroch za výhodný nájom.  
 
Ing. Mgr. Pagáčová:  
• LPSI už pri svojom vzniku vedelo, že z rozpočtu mestskej časti nebude mať možnosť čerpať  

žiadne peniaze.   
• V súlade s právnymi predpismi bolo potrebné organizáciu najprv zaregistrovať. Zámer na  

založenie LPSI prerokovalo a schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v decembri 2009.   
• Neziskovú organizáciu riadi správna rada, ktorá má mať zasadanie budúci týždeň (4.  týždeň  

2011) a až po nej budú k dispozícii relevantné informácie.  
• Podľa odpovede Fondu sociálneho rozvoja nebola grantu pre LPSI vyčítaná ani jedna chyba.  

Na výzvu však nebol elokovaný dostatočný objem  finančných prostriedkov, preto projekt nebol 
finančne podporený.     
• V prípade potreby poznáme zákonný postup, ako môže mestská  časť vystúpiť z partnerstva. 



 
Uznesenie 1/2011  
Komisia SVZaR navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu schváliť vystúpenie mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto z LPSI Bratislava – Staré Mesto. 
 
Hlasovanie: Prítomní:  4  Za: 4  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) Rôzne 
Predseda KSVZaR RNDr. M. Ležovič PhD., MPH:  
• V materiáloch majú poslanci priložený rozpočet, ktorý bol už miestnym zastupiteľstvom  

schválený.   
• K dispozícii je pre informáciu aj čerpanie rozpočtu za rok 2010  a rozpočet klubov dôchodcov. 
• Za  nevhodnú označil situáciu, ak na technické nedostatky v kluboch musí doplácať  

rozpočet pre  sociálnu oblasť. 
• Pokúsi sa zistiť, či je možná spolupráca s lekárskou fakultou pri pochovávaní občanov, ktorí 

umreli na území Starého Mesta a nemajú žiadnych príbuzných. 
 
Zástupca starostu Ing. J. Krta:  
• Výrazne sa znižovali dotácie pre sociálnu oblasť, kultúru, školstvo, životné prostredie. Pre  

kluby dôchodcov je to škrt zo 14 000 EUR na 3 000 EUR, aj seniori mali minulý rok viac  
prostriedkov. Porovnával niektoré položky v minulosti a v súčasnom rozpočte. Nemá k dispozícii 
rozpočet Seniorcentra, len klubov dôchodcov.  
• Informoval o  sume 10 000 EUR na faktúre za energiu v klube dôchodcov na 

Karadžičovej a aj o postupe mestskej časti pri reklamácii tejto sumy. Minuloročný rozpočet za kluby 
dôchodcov bol prekročený.   
• Pozastavil sa nad luxusným zariadením do klubu dôchodcov, s vysokou sumou za  

občerstvenie, s častými a finančne náročnými koncertmi, nad potrebou drahých výletov pre 
dôchodcov. Podľa neho by sa mali tieto výdavky skresať.  
• Informoval poslancov o probléme s materskými školami, z ktorých niektoré nespĺňajú prísne  

hygienické normy.  Položil otázku, či by sa niektoré deti nemohli presťahovať do klubu na Javorinskej 
ulici.  
• Uvažoval nad tým, či by nebolo vhodnejšie dotovať kluby dôchodcov konkrétnou sumou na  

každého staromestského dôchodcu, člena.  
• Informoval o záujme starostky organizovať v roku 4 koncerty pre dôchodcov, nie je ešte 

rozhodnuté, či to bude v spolupráci s Asociáciou náročného diváka, alebo to bude v réžii mestskej 
časti.  
• Na najbližšie rokovanie KSVZaR pripraví a predloží návrh rozpočtu pre pobyt dôchodcov 

Starého Mesta v chorvátskom Umagu.  
• Informoval o potrebe znížiť sumu schváleného rozpočtu pre kluby dôchodcov.   
• Zástupca starostky navrhol znížiť  sumu určenú v rozpočte pre kluby dôchodcov o 9 000 EUR  

a následne zmenou rozpočtu navýšiť o túto sumu dotácie.  Požiadal vedúcu oddelenia sociálnych vecí 
predložiť upravený rozpis jednotlivých položiek  
 
MUDr. H. Ležovičová:  
• Škoda, že máme 100% zrekonštruovaný len jeden klub, ostatné na rekonštrukciu musia čakať.  
• Spolu s ostatnými poslancami navrhla prezrieť zmluvy za poskytovanie telekomunikačných  

služieb, či nie je možné získať lacnejšieho poskytovateľa.   
• Zdôraznila, že je potrebné ponechať a podporovať všetko dobré, čo sa doteraz v sociálnej  

oblasti urobilo. Nie je za to, aby sa niektoré akcie rušili, napr. Praha. Je to jediná zahraničná aktivita 
mestskej časti.  
• Na najbližšie  zasadanie KSVZaR požiadala vedúcu oddelenia sociálnych vecí predložiť  

podrobný, položkovitý rozpis výdavkov mestskej časti na výlet pre staromestských dôchodcov do Prahy 
a podrobný, položkovitý rozpis výdavkov pre recipročný pobyt pražských dôchodcov v Bratislave. Na 



základe toho potom bude KSVZaR rozhodovať o možnosti uskutočnenia výmenného zájazdu pre 
dôchodcov do Prahy.  
• Tiež žiada o podrobnú informáciu, čo je v položke „konkurzy“. 

 
Poslanec MUDr. M. Čambal, PhD.:  
• Je možné vyčísliť, koľko stojí mestskú časť jeden bezdomovec ročne?  
• Už v minulosti navrhoval, aby sme sa pri pochovávaní občanov, ktorí umreli na území Starého 

Mesta a nemajú žiadnych príbuzných pokúsili spolupracovať s lekárskou fakultou.  
 
Ing. Mgr. Pagáčová:  
• V priestoroch, za ktoré prišla faktúra s vysokou spotrebou energie, sídli v jednej časti klub 

dôchodcov, v druhej časti je knižnica tiež patriaca mestskej časti. Kotol je spoločný, v minulosti sa 
všetky spotreby delili medzi oba subjekty, spomínaná faktúra však bola uhradená len z rozpočtu 
sociálneho oddelenia.  
• Pripomenula, že bola len realizátorkou schváleného rozpočtu na rok 2010.  
• Upozornila na nesprávny postup, ak sa v roku 2011 upraví rozpis rozpočtu za rok 2010. 
• Oznámila, že informovala prednostu úradu o tom, že rozpis bežných výdavkov na rok 2011  

pre kluby dôchodcov nebol konzultovaný s vecne príslušným oddelením - s oddelením sociálnych 
vecí.  
• Nie je možné súhlasiť s návrhom rozpisu výdavkov podľa finančného oddelenia, pretože ten  

negarantuje činnosti, ktoré sú prioritou a sú podporované mestskou časťou.  
• Podrobne vysvetlila každú položku rozpisu bežných výdavkov v rozpočte na rok 2011  

a odpovedala na upresňujúce otázky poslancov.  
• Uviedla, že je možné znížiť sumu na energie v kluboch dôchodcov. 
• Informovala o vybavení priestorov v ostatných kluboch dôchodcov.  
• Vyjadrila pochybnosti o vhodnosti zariadenia na Javorinskej pre potreby detí z materských 

škôl.   
• Požiadala o informáciu, o koľko navrhujú členovia KSVZaR znížiť schválený  

rozpočet pre kluby dôchodcov a ona podľa toho upraví jednotlivé položky.  
• Zdôraznila záujem na spokojnosti občanov a voličov v Starom Meste. Pre bezproblémový  

chod oddelenia sociálnych vecí požiadala o zabezpečenie automatickej, pravidelnej informácie 
o mesačnom čerpaní rozpočtu z finančného oddelenia.   
 
Prítomní poslanci:  
• Poďakovali vedúcej oddelenia sociálnych vecí za podrobné a prehľadné vypracovanie  

a vysvetlenie jednotlivých výdavkov rozpočtu.  
• Informovali sa tiež o postupe sociálneho oddelenia pri poskytovaní jednorazových finančných  

Príspevkov. Požadovali, aby boli príspevky prednostne využívané formou vecnej pomoci pred 
finančnou podporou.  
 
Predseda komisie SVZaR poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.  
Ukončenie rokovania o 18:50 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. Paulína Schmidtová -  ref.. organizačný 
- Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová - vedúca oddelenia sociálnych vecí 


