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Bratislava,  február  2010 
 

 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie akčného plánu realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2009  
 

– Informácia – 
 

                        

Akčný plán na I.polrok 2009 
  C1/     Kvalitný a efektívny systém sociálnych služieb pre občanov  Starého Mesta 
 
č. Opatrenie / úloha MZ Vyhodnotenie Odporúčania 
1 

   P1 
Aplikácia zákona o sociálnych službách na podmienky 
samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto; 
a) zavedenie nového systému sociálnych služieb 
b) komunitné pracovné stretnutie /* 

Nie a) Splnené, aplikácia Dodatku č.3 Štatútu 
hl.m.SR Bratislavy v podmienkach MČ 
Bratislava-Staré (v Seniorcentre Staré Mesto 
a OSV)  
Zmena organizačnej štruktúry OSV, uzn.č. 
91/2009 z 29.9.2009 
Zodpovednosť: 
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 
b) Plní sa priebežne  
komunitné pracovné stretnutia boli 
organizované priebežne a operatívne podľa 
potreby na úrovni Magistrátu hl.m.SR 
Bratislavy (v spol. s BSK, ÚPSVaR, MVO) 
Zodpovednosť: 
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

Pokračovať v plnení opatrení 
a),b) v r.2010 najmä 
v súvislosti s pripravovanou 
novelou zák.č.448/2008 Z.z.o 
sociálnych službách 
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2 Rozvoj ľudských zdrojov - pracovníkov oddelenia sociálnych 
vecí a Seniorcentra Staré Mesto/* 

Nie Plní sa priebežne 
- Plán vzdelávania OSV/2009,  7 pracovníci OSV 
absolvovali 12 vzdelávacích aktivít, 2 prac. si 
zvyšujú kvalifikáciu štúdiom na VŠ 
Zodpovednosť: 
Ing. Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
 

- Plán vzdelávania Seniorcentra Staré 
Mesto/2009 pre 53 zamestnancov, absolvovali 
15 vzdelávacích aktivít 
Aktivity sa týkali – vzdelávania v oblasti 
ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrovanie 
dekubitov, rehabilitácia, akoholizmus, liekové 
návyky a pod., 1 pracovníčka študuje 
v špecializačnom programe SZÚ, 

- doškolenie v Memory centre – 
relaxačné metódy,  

- seminár (zákon 448/2008 Z.z.) 
- seminár medzinárodný geriatrický deň 
- seminár o práci dobrovoľníkov 
- vzdelávanie v oblasti pracovného práva 

(dane, odvody) 
vzdelávacie aktivity pre študentov sociálnej 
práce zdravotníctva, 
v rámci medzinárodného projektu boli 
v Seniorcentre na pracovnej návšteve rektor 
Kirkizskej štátnej univerzity a pracovníci 
v oblasti sociálnych služieb, a pod.  
Zodpovednosť: 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 

Plán vzdelávania pracovníkov 
OSV a Seniorcentra Staré 
Mesto/2010, postupné 
zavedenie štandardov 
v sociálnej práci 

3 Informačný materiál o sociálnych a zdravotných službách 
poskytujúcich služby občanom na území MČ Bratislava-Staré 
Mesto 

Áno 
Info 

 

Splnené 
Informačný materiál predložený poslancom 
v XII./2009  
Zodpovednosť: 
Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 

Aktualizácia 2 krát do roka 
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Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka  KSZR 
4 Zefektívnenie organizácie a dostupnosti sociálneho servisu pre 

občana 
Nie Splnené 

Vybudovanie nového pracoviska OSV na 
prízemí, vchod z Medenej ul. a zo dvora, 
Vybudovanie kontaktnej kancelárie Seniorcentra 
Staré Mesto (TOS, ZOS) na Medenej ul. 
Zodpovednosť: 
Ing.Oliver Paradesier, prednosta MÚ 
Ing. Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 
 

Sprístupniť vstup pre občanov 
na OSV z Medenej ul. 
Vytvoriť bezbarierový vstup 
na pracovisko prvého kontaktu 
s občanom z Vajanského nábr. 
 

5 Spracovanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov pre 
pripravovanú novelu zákona o sociálnych službách 

Nie Splnené 
Vedúca OSV: pripomienky k § 8 ods.2) a 3) – 
poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe na 
základe jej výberu – podporenie variantu I. 
návrhu, s upozornením na potrebu úpravy 
financovania sociálnych služieb.  
 

Predsedníčka komisie SZR: pripomienky 
týkajúce sa posudkovej činnosti  a podkladov 
pre rozhodnutia o poskytovaní služieb v 
Seniorcentre Staré Mesto (zabezpečuje OSV)  
 

Konzultácie s MPSVaR, BSK, 
Magistrátom hl.m.SR 
Bratislavy, komunitné 
stretnutia k prijatej novele 
zákona č.448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách  

   C2/    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
   P2 

1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
Akčný plán PHSR 

Áno Splnené 
PHSR, uzn.MZ č. 19/2009 z 10.3.2009 
Akčný plán realizácie sociálnej politiky MČ 
Bratislava-Staré Mesto, uzn. MZ č. 20/2009 
Zodpovednosť: 
Ing.arch.Andrej Petrek, starosta 
MUDr.Peter Tatár, zástupca starostu 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 

Aktualizácia PHSR v r.2010 
v sociálnej oblasti 
Akčný plán realizácie sociálnej 
politiky  MČ Bratislava-Staré 
Mesto na rok 2010 



 4 

 
2 Prezentačný materiál PHSR pre občanov/ voličov Áno Nesplnené 

Pre verejnosť a KD  je k dispozícii kompletný 
meteriál PHSR. Potreba skrátenej verzie bola 
urgovaná na zasadnutiach komisie SZR.  
Zodpovednosť: 
MUDr.Peter Tatár, zástupca starostu 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

Spracovanie prezentačného 
materiálu PHSR pre občanov 
– skrátená verzia PHSR 
(zverejnenie na web stránke 
Staré Mesto )  

   C3/    Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
   P3 

1 Návrh analýz a opatrení pre Komunitný plán sociálnych 
služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Áno Splnené 
Uzn.MZ č. 21/2009 z 10.3.2009 
Zodpovednosť: 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 

Spracovanie komunitného 
plánu sociálnych služieb pre 
ďalšie cieľové skupiny, 
zapracovanie do PHSR 

2 Komunitné plánovanie – pracovná skupina  Áno Splnené 
Uzn.MZ č. 34/2009 z 28.4.2009 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV, 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 

 

   C4/    Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby  
                    

1 Rozvoj nedostatkových služieb pre rodiny a deti  
v podmienkach samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto 

Nie Splnené čiastočne 
Vybavenie a investície do DJ Staré Mesto 
Dotačná politika MČ Bratislava-Staré Mesto 
Podpora materských centier Staré Mesto 
Spolupráca s KC Maják nádeje 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing. Marián Procházka, predseda KF 
Ing. Vladimír Pištek, predseda KNM 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 

Navrhnúť opatrenia v rámci 
komunitného plánovania 
sociálnych služieb pre cieľovú 
skupinu „rodiny s deťmi“ 
Spracovať rozvojové projekty 
v rámci LPSI Staré Mesto, 
n.o.  
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Ing.Oliver Paradeiser, prednosta MÚ 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

   C5/    Projekty výstavby, rekonštrukcie a činnosti zariadení sociálnych služieb  
             mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

1 
   P5 

Projekt výstavby Domova opatrovateľských služieb  
Staré Mesto – Dobšinského 2  

Nie Splnené 
Projekt bol prezentovaný členom komisie SZR 
Zodpovednosť: 
Ing.arch.Andrej Petrek, starosta 
Ing.Ján Mackovič, predseda KVÚP 
Ing. Peter Borecký, vedúci OIaSBaNP 

Realizácia projektu v r.2010 

2 Opravy a príp. rekonštrukcie súčasných ZOS, denného 
stacionára Záhrebská 9 a Domova dôchodcov Staré Mesto 

Nie Splnené 
Odstraňovanie havárií 

- Maróthyho – kanalizácia, výmena 
boilera, práce súvisiace 
s odstraňovaním nedostatkov 
vyplývajúcich z revíznych správ, 
oprava strechy,  

- Vajanského a Paulínyho – výmená el. 
ohrievača vody 

- Záhrebská - výmena okien na časti 
budovy z dôvodu zatekania do interiéru, 

- Podjavorinskej - odstraňovanie 
havarijného stavu na rozvode vody 
v časti budovy, výmena TÚV v kotolni, 
oprava strechy (zatekanie), havária 
sanitárnych zariadení, 

Bežná údržba 
-  Maróthyho – maľovanie, protišmykový 

vstup do budovy vrátane vonkajšieho 
prekrytia markízou, 

- Paulínyho – maliarske a natieračské 
práce, 
elektroinštalačné práce (v rámci 
odstraňovania nedostatkov zistených pri 
revíznej kontrole) 

Realizácia plánu opráv 
a údržby v r.2010 podľa 
programového rozpočtu 
Seniorcentra Staré Mesto 
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- Záhrebská – maliarske, natieračské, 
podlahárske práce vo všetkých 
priestoroch 

- Podjavorinskej – maliarske práce, 
podlahárske práce, drobné murárske 
práce, atď.                

V súvislosti s vykonaním protipožiarnej 
kontroly 
boli vo všetkých zariadeniach odstránené zistené 
nedostatky a vymenené hasiace prístroje 
v zmysle noriem EÚ. 
Zodpovednosť: 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 
Ing.Oliver Paradeiser, prednosta MÚ 
Ing. Marián Procházka, predseda KF 
Ing. Vladimír Pištek, predseda KNM 
 

3 Spolufinancovanie projektov opráv a rekonštrukcie zariadení 
Seniorcentra Staré Mesto z prostriedkov MPSVaR SR a ESF 

Nie Splnené 
Projekty predložené na MPSVaR SR/ výzva na 
dotácie 2009 /neboli podporené: 
  1) Výmena ohrevu TÚV 
  2) Veci ktoré bežne robíme – úprava záhrady 
na Záhrebskej, 
  3) Zakúpenie vozidla pre sociálne služby 
Zodpovednosť: 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentra SM 
 

Predložiť žiadosti 
o poskytnutie dotácie 
z prostriedkov MPSVaR SR 
a ESF v r.2010  

4 Projekt  rekonštrukcie /finančného zabezpečenia KD 
Karadžičova 1  

Nie Plní sa priebežne 
V XII./2009 dočasne sprevádzkovaný priestor 
KD. Ukončené hlavné rekonštrukčné práce. 
(Rekonštrukčné práce v KD napojené na 
rekonštrukciu a zateplenie obytného domu 
Karadžičova 1, Továrenská 6.) 
Zodpovednosť: 
Ing.arch. Andrej Petrek, starosta 
Ing. Peter Borecký, vedúci OIaSBaNP  

Ukončenie rekonštrukčných 
prác v KD, vybudovanie 
presklennej terasy, úprava 
vnútrobloku/ záhrady, 
interiérové úpravy a nové 
zariadenie v KD z rozpočtu 
2010 
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Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Bohdana Machajová, poslankyňa, KSZR 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

5 Projekty  viaczdrojového financovania pre rekonštrukciu, 
vybavenie a činnosť klubov seniorov Staré Mesto 

Nie Splnené čiastočne 
Neboli vyhlásené primerané výzvy na projekty 
viaczdrojového financovania KD  
Financovanie rekonštrukcie KD Karadžičova 1 
podporil dámsky LYONE´s Club Dovina 
Bratislava (poslankyňa  B.Machajová), činnosť 
KD Gaštanová 19 podporili  poslanci VO 5 
(K.Procházka, P.Gundel, S.Dočolomanská), 
aktivity seniorov v KD podporili poslanci  
Š.Holčík, P.Smrek a M.Borguľa 
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Poslanci MZ 

Viaczdrojové financovanie 
rekonštrukcie, vybavenia, 
činnosti a programov klubov 
seniorov Staré Mesto v r.2010 

6 Prevádzkový poriadok KD Staré Mesto     Nie Nesplnené 
Vedúce KD boli usmerňované priebežne. 
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr. Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
 

Zaviesť prevádzkový poriadok 
pre činnosť KD a ďalších 
samospráv hosťujúcich 
v priestoroch KD 

7 Informácia o spolupráci s MAJÁK NÁDEJE, n.o.  
Výročná správa o činnosti MAJÁK NÁDEJE, n.o. za rok 
2008 

Áno Splnené 
Uzn. MZ č. 69/2009 z 23.6.2009 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Správna rada MAJÁK NÁDEJE, n.o. 

Aktualizovať spoluprácu 
s MAJÁK NÁDEJE, n.o. 
v r.2010 
Výročná správa o činnosti 
MAJÁK NÁDEJE n.o.za rok 
2009 

8 Komunitný program na pomoc ľuďom bez domova 
v spolupráci s MVO, Magistrátom  hl.m.SR Bratislavy  
a BSK /* 

Áno Nesplnené 
Program bude spracovaný po schválení opatrení 
komunitného plánu sociálnych služieb pre 
cieľovú skupinu „ľudia bez domovov“ 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
 

Program spracovať na základe 
opatrení komunitného plánu 
sociálnych služieb pre cieľovú 
skupinu „ľudia bez domovov“:  
spracovateľ LPSI Bratislava-
Staré Mesto, n.o. 
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9 Adresár MVO so sídlom v MČ Bratislava-Staré Mesto   Áno 
Info 

Splnené 
viď. C1/3 
 

Aktualizácia 2 krát do roka 

C6/     Dotačná politika,  komunitná práca,  projektová činnosť  
             najmä podpora seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP);                                                                                                                   
. 

1 Spestrenie a prispôsobenie činnosti a vedenia  klubov 
dôchodcov požiadavkám  členov a samospráv klubov 
a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 

Nie Splnené 
Činnosť v kluboch sa realizovala na základe 
plánov aktivít spracovaných samosprávami KD 
a doplňovaná aktuálnymi aktivitami, napr. 
prednáškami k novej legislatíve (zákon 
č.448/2008), zdravotníckej tematike, kultúrnej 
a historickej téme a pod.   
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Zavádzanie aktivizačných 
programov v spolupráci 
s MVO podľa opatrení 
komunitného plánu 

2 
   P6 

Dotácie MČ Bratislava-Staré Mesto poskytované najmä 
MVO, ktorých činnosť je orientovaná  na    podporu a pomoc 
pre seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP) 
v oblasti integrácie, inklúzie, zavedenia  monitorovacieho 
systému pomoci, poradenstva a aktivizácie/* 

Áno Splnené 
Uzn.MZ č. 39/2009 z 28.4.2009 a 94/2009 
z 3.11.2009 
Dotácie pre seniorov vo výške 7.345 EUR, 14 
podporených žiadostí 
Dotácie pre občanov so zdravotným postihnutím 
vo výške 4995 EUR, 18 podporených žiadostí. 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing. Marián Procházka, predseda KF 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Dotačná politika 2010 podľa 
priorít v sociálnej oblasti na 
rok 2010. 

3 Komunitný projekt Koncerty pre Staromešťanov (nielen pre 
seniorov) v spolupráci s MVO a oddelením kultúry/*  

Nie Splnené 
Zrealizované koncerty 2009 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca: 
- Novoročný koncert 14.1.2009 
- Zahmlené zrkadlá 11.2.2009 
- Jarný koncert 9.4.2009 
- Moja najmilšia 18.5.2009 
- Bolesť a radosť v židovských piesňach 14.9.09 
- Podaj mi rúčku, poď so mnou ... 14.10.2009 

Pokračovanie v tradícii 
koncertov pre staromešťanov, 
nielen seniorov v r.2010.  
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- Čo básnik napíše, to hudba zahrá  11.11.2009 
- Vianočný koncert v Klariskách  10.12.2009 
Účasť cca 150 Staromešťanov na 1 koncert 
 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Mgr.Sven Šovčík, predseda KK 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

4 Rozvoj aktivít a tradícií; tanečné zábavy pre seniorov, oslavy 
jubileí sobášov a ďalšie... /* 
 

Nie Splnené 
Festival vodníkov, Loď staromestských 
seniorov, 06.06.´09, 182 účastníkov seniorov 
Juniáles v Horskom Parku, 30.6.2009, 120 
účastníkov seniorov 
Výmenný zájazd seniorov Praha 1 – Bratislava-
Staré Mesto, 1.-3.6.2009 a 30.9.-2.10.2009 
Tanečné popoludnie v Alžbetke, 24.11.2009, 
120 účastníkov seniorov. 
Recitačno-hudobné pásmo pre seniorov, 
november a december  09/ účasť 120 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Pokračovať v rozvoji zažitých 
a obľúbených tradícií, rozvoj 
nových tradícií a aktivít podľa 
odporúčania a želania 
staromestských seniorov 
a podľa možností mestskej 
časti. 

  C7/     Ochrana, prevencia a pomoc  pre  ohrozené skupiny občanov 
  P7 

1 Individuálna peňažná a vecná pomoc a poradenstvo pre 
odkázaných občanov MČ Bratislava-Staré Mesto /* 

Nie Splnené 
V roku 2009 vyplatená suma 23.883,58 €  
celkom pre  258 žiadateľov, v tom 21.434,18 € 
peňažná pomoc a 2.449,40 € vecná pomoc 
(príloha 1/ štruktúra pomoci, mimoriadna 
vianočná peňažná pomoc) + vianočná večera pre 
100 osamelých seniorov v sume 1.327,- € 
Poradenstvo pre cca 2.650 občanov 
Zodpovednosť: 
Ing.arch. Andrej Petrek, starosta 

Individuálna peňažná a vecná 
pomoc a poradenstvo pre 
odkázaných občanov MČ 
Bratislava-Staré Mesto 2010 
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Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
2 VZN k výkonu opatrení sociálno-právnej ochrany detí 

a sociálnej kurately v pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto 
Áno Splnené 

Uzn. MZ č. 32/2009 z 28.4.2009 VZN 
č.5/2009 o bližších podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov na 
zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately 
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
JUDr. Marek Jánošík, PO 

Aktualizácia v prepojení na 
VZN 5/2008 o poskytovaní 
peňažnej a vecnej pomoci 
obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v čase 
núdze a pri zabezpečovaní 
spoločného stravovania 
dôchodcov 

3 Databáza subjektov poskytujúcich sociálne služby ohrozeným 
skupinám občanov 

Nie Splnené 
viď. C1/3, C5/9 

Aktualizácia 2 krát do roka 

4 Komunitné projekty  zamerané na prevenciu, aktivizáciu 
a integráciu ohrozených skupín občanov, na podporu a rozvoj 
pracovných miest v partnerstve so subjektmi miestnej/ 
mestskej sociálnej siete financované z prostriedkov MPSVaR 
a ESF /* 

Áno Splnené čiastočne 
Založenie Lokálneho partnerstva sociálnej 
inklúzie Bratislava-Staré Mesto, n.o., 
spracovanie projektu : 
„Podpora inklúzie v komunite Staré Mesto“ 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
 

Realizácia projektu lokálneho 
partnerstva sociálnej inklúzie, 
komunitné projekty  zamerané 
na prevenciu, aktivizáciu 
a integráciu ohrozených skupín 
občanov, na podporu a rozvoj 
pracovných miest v partnerstve 
so subjektmi miestnej/ 
mestskej sociálnej siete 
financované z prostriedkov 
MPSVaR a ESF  

5 Dotácie MČ  Bratislava-Staré Mesto poskytované pre MVO, 
ktorých činnosť je orientovaná  na prevenciu a integráciu pre 
znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľov ; vzdelávacíe, 
kultúrne, športové,voľnočasové  aktivity a projekty zamerané 
na podporu a  rozvoj zamestnanosti /*  

Áno Splnené 
Dotácie pre 9 MVO v celkovej sume 4.660 
EUR 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Dotačná politika 2010 podľa 
priorít v sociálnej oblasti na 
rok 2010. 
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Akčný plán na II.polrok 2009 

 
 

   C1/   Kvalitný a efektívny systém sociálnych služieb pre občanov  Starého Mesta 
 
č. Opatrenie / úloha MZ Vyhodnotenie Odporúčania 
1 
 

 

Zavedenie systému rozvoja ľudských zdrojov Nie Plní sa priebežne 
Mzdový predpis pre pracovníkov MÚ 
Plán vzdelávania pracovníkov OSV 
a pracovníkov Seniorcentra Staré Mesto 
Zodpovednosť: 
Ing.arch.Andrej Petrek, starosta 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 

Systém rozvoja ľudských 
zdrojov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
 

2 Verejný a dostupný internet v mieste prvého kontaktu  
s občanom  

Nie Nesplnené 
Zodpovednosť: 
Ing.Oliver Paradeiser, prednosta MÚ 

Verejný a dostupný internet 
v kancelárii prvého kontaktu  
s občanom 

3 Program  automatizovaného systému spracovania dát  
pre OSV a ZSS 

Nie Nesplnené 
Zodpovednosť: 
Ing.Oliver Paradeiser, prednosta MÚ 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Program  automatizovaného 
systému spracovania dát  
pre OSV a ZSS 

4 Projektový zámer bezbariérového prístupu na celé 
pracovnisko OSV 
 

Nie Splnené 
Pracovisko OSV je presunuté do bezbariérových 
priestorov. Vstup z Medenej ul. nie je doriešený. 
Zodpovednosť: 
Ing.arch.Andrej Petrek, starosta 
Ing.Oliver Paradeiser, prednosta MÚ 

Sprístupnenie vstupu pre 
občanov na pracovisko OSV 
z Medenej ul.  

C2/    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
   P2 

1 Tvorba rozvojových projektov PHSR podporovaných 
z fondov MPSVaR SR a ESF 

Áno Splnené 
Projekty Seniorcentra Staré Mesto/ C5/3 

Tvorba rozvojových projektov 
PHSR podporovaných 
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Projekt LPSI Bratislava-Staré Mesto, n.o./ C7/4 
Zodpovednosť: 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

z fondov MPSVaR SR a ESF 

2 Zapracovanie KP do PHSR Nie Nesplnené 
KP nie je spracovaný pre všetky cieľové skupiny 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 

Spracovanie KP pre všetky 
cieľové skupiny a následné 
zapracovanie do PHSR 
v r.2010 

   C3/    Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
   P3 

1 
 

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 

Áno Splnené čiastočne 
Uzn. MZ č. 86/2009 z 29.9.2009 Komunitný 
plán sociálnych služieb mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s krátkodobou víziou do 
roku 2011 pre cieľové skupiny seniori a občania 
so zdravotným postihnutím 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 

Spracovanie Komunitného 
plánu sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto : ostatné časti  
a schválenie v r.2010 
 
 

2 Prezentačný materiál pre obyvateľov mestskej časti Áno Nesplnené 
Viď C2/2 

Prezentačný materiál pre 
obyvateľov mestskej časti 

3 Návrh rozpočtu na rok 2010 na realizáciu cieľov a priorít  
sociálnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto 

Áno Splnené    Uzn.MZ č. 120/2009 z 8.12.2009 
Zodpovednosť: 
Ing.arch.Andrej Petrek, starosta 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 
Ing.Marián Procházka, predseda KF 
Ing.Vladimír Pištek, predseda KNM 

Realizácia cieľov v r.2010 
podľa rozpočtu 

   C4/    Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby  
 

1 
   P4 

Optimalizácia prevádzkovania opatrovateľskej a prepravnej 
služby a rozvozu stravy pre odkázaných občanov 
v podmienkach samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto 

info Plní sa priebežne 
- OS prevádzkuje Seniorcentrum Staré Mesto 
- PS zabezpečuje Anjelik s.r.o. Bratislava 

Prieskum vhodných partnerov 
– poskytovateľov sociálnych 
služieb pre Staromešťanov 
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(aktuálne 2 posúdení klienti) 
- Rozvoz stravy zabezpečuje Seniorcentrum 
Staré Mesto aj pre klientov OZ Sv.Jakub  
od 01/ 2010 
Zodpovednosť: 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

v r.2010 
Optimalizácia prevádzkovania 
opatrovateľskej a prepravnej 
služby a rozvozu stravy pre 
odkázaných občanov 
v podmienkach samosprávy 
MČ Bratislava-Staré Mesto, 
informovanosť MZ 

2 Návrh na zavedenie ďalších nedostatkových služieb  pre 
odkázaných Staromešťanov 

info Plní sa priebežne 
- externá prepravná služba pre posúdených 
klientov a preprava do zdravotníckych zariadení 
pre neposúdených klientov zabezpečovaná 
Anjelik s r.o. Bratislava od 01/2010 
- ponuka prepravy klientov denného stacionára 
Záhrebská do domácností od II. polroka 2010 
Zodpovednosť: 
Ing.arch. Andrej Petrek, starosta 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Poradenstvo Bratislavskej 
občianskej poradne a bezplatný 
internet zabezpečené na MÚ na   
pracovisku  prvého kontaktu s 
občanom, postupné 
zabezpečenie poslaneckých 
návrhov / podnety odkázaných 
občanov z VO v rámci 
možností MČ, 
informovanosť MZ 

C5/    Projekty výstavby, rekonštrukcie a činnosti zariadení sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

1 
   P5 

Prípravné práce - výstavba DOS Staré Mesto Dobšinského 2 
 

Nie Plní sa priebežne 
Postup prác závisí od prevodu vlastníctva 
majetku z Hl.m. SR Bratislavy na MČ 
Bratislava-Staré Mesto 
Zodpovednosť: 
Ing.arch. Andrej Petrek, starosta 

Prípravné práce - výstavba 
DOS Staré Mesto Dobšinského 
2 
 

2 Návrh na účelové využitie priestorov ZOS Vajanského 
nábr.17/D, Paulínyho 6, Maróthyho 4 pre sociálny rozvoj 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s výhľadom na 
obdobie rokov 2010-2013 

Áno Plní sa priebežne 
Návrhy sú zahrnuté v komunitnom pláne 
sociálnych služieb: 
ZOS Maróthyho 4: projekt satelitného zariadenia 
pre seniorov – manželské páry, ZOS Vajanského 
nábr.17/D, ZOS Paulínyho 6: projekty chráneho 
bývania a komunitného centra Staré Mesto 
Zodpovednosť: 

Upresnenie a rozpracovanie 
návrhov podľa priorít KP po 
jeho kompletizácii  
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Ing.arch. Andrej Petrek, starosta 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR  

3 Rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov Karadžičova 1 Nie Plní sa priebežne viď. C5/4/I.polrok  
4 Návrh na postupnú modernizáciu / úpravu a vybavenie 

priestorov a na rozvoj služieb v KD Staré Mesto   
Áno Plní sa priebežne – je zahrnuté do rozpočtu na 

rok 2010 
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Ing. Peter Borecký, vedúci OIaSBaNP  
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing. Marián Procházka, predseda KF 

Postupná modernizácia, úprava 
a vybavenie priestorov a rozvoj 
služieb v KD Staré Mesto 

5 Komunitný projekt  podporovaného/chráneného bývania pre 
občanov so špecifickými potrebami Staré Mesto 

Áno Nesplnené  
Boli oslovení potenciálni partneri MVO  
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Komunitný projekt  
podporovaného/chráneného 
bývania pre občanov so 
špecifickými potrebami Staré 
Mesto v r.2010 

6 Projektový zámer rekonštrukcie/výstavby /finančného 
zabezpečenia objektu pre zriadenie podporovaného  
/chráneného bývania v MČ Bratislava-Staré Mesto 

Áno Nesplnené 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Projektový zámer 
rekonštrukcie/výstavby 
/finančného zabezpečenia 
objektu pre zriadenie 
podporovaného  
/chráneného bývania v MČ 
Bratislava-Staré Mesto, 
materiál MZ 

7 Komunitný projekt/ program v rámci sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej prevencie pre úplne a neúplne rodiny 
s deťmi v kríze  (rozvoj spolupráce a nedostatkových služieb 
s KC Maják nádeje a partnerskými MVO) 

Áno Plní sa priebežne 
Spolupráca s KC Maják nádeje  je zmluvne 
upresnená, MČ participuje na programoch 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
prevencie pre úplne a neúplne rodiny s deťmi, 
plnenie individuálnych plánov rozvoja  
s ÚPSVaR Bratislava a príslušnými DeD 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Rozvoj komunitnej spolupráce 
s KC Maják nádeje, UPSVaR, 
DeD a MVO 
Komunitný projekt v rámci 
LPSI Bratislava-Staré Mesto, 
n.o. 
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8 Vytipovanie lokality  vhodnej na zriadenie kontaktného 
a hygienického centra  a jedálne /výdajne stravy pre ľudí  
bez domova  
      

Áno Nesplnené 
Bude súčasťou KP v časti pre cieľové skupiny 
„ľudia bez domovov“ 
 
 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
 

Vytipovanie lokality  vhodnej 
na zriadenie kontaktného 
a hygienického centra  a 
jedálne /výdajne stravy pre ľudí 
bez domova v rámci 
komunitného plánovania 2010 
      

9 Projekt „Komunitné centrum Staré Mesto“ 
      

Áno Plní sa priebežne 
Účelové určenie KC Staré Mesto pre občanov so 
zdrav.postihnutím – rodiny s deťmi, obsahuje 
KP. Definitívne určenie účelu bude výstupom 
priorít KP po jeho kompletizácii 
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
 

Projekt „Komunitné centrum 
Staré Mesto“ 
 

10 Projektový zámer výstavby multifunkčného zariadenia 
sociálnych služieb v areáli pri Červenom moste  s výhľadom 
na obdobie rokov 2010 – 2013 

Áno Nesplnené 
Nedoriešený  majetkovo- právny stav 
Zodpovednosť: 
Ing.arch.Andrej Petrek, starosta 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 
RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
 

Projektový zámer výstavby 
multifunkčného zariadenia 
sociálnych služieb s určením 
vhodného objektu/ areálu 
s výhľadom na obdobie rokov 
2010 – 2013  

  C6/     Dotačná politika,  komunitná práca,  projektová činnosť  
             najmä podpora seniorov a občanov so špecifickými potrebami (ZP)                                                                                                                    
. 

1 Komunitné projekty a programy zamerané na poradenstvo, 
pomoc, inklúziu, aktivizáciu a vitalizáciu seniorov a občanov 
so špecifickými potrebami (ZP) financované z prostriedkov 
MPSVaR a ESF 

Nie Splnené čiastočne 
Založenie LPSI Bratislava-Staré mesto, n.o. 
spracovanie a predloženie projektu   
Zodpovednosť: 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

Komunitné projekty 
a programy zamerané na 
poradenstvo, pomoc, inklúziu, 
aktivizáciu a vitalizáciu 
seniorov a občanov so 
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RNDr.Peter Smrek, poverený člen MR 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

špecifickými potrebami (ZP) 
financované z prostriedkov 
MPSVaR a ESF predložené 
v spolupráci s LPSI Bratislava-
Staré Mesto v r.2010 
 

C7/     Ochrana, prevencia a pomoc  pre  ohrozené skupiny občanov 
   

1 Systém vyhľadávania a monitoringu ohrozených skupín 
občanov na území  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Nie Splnené čiastočne 
Súčasný systém na OSV a v Seniorcentre SM 
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 
Mgr.Marta Hokinová, riaditeľka Seniorcentrum SM 
Mgr.Ing.Soňa Dočolomanská, predsedníčka KSZR 

Spracovanie systému 
vyhľadávania a monitoringu 
ohrozených skupín občanov na 
území  mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
v r.2010 

2 Komunitné pracovné stretnutie na tému:  
„Sociálnoprávna ochrana detí a o sociálna kuratela 
v komunite Staré Mesto“  

Nie Splnené 
Realizované v spolupráci s ÚPSVaR  Bratislava 
pri výkone výchovných opatrení, spracovanie 
a kontrola plnenia plánu sociálnej práce 
s dieťaťom – 30 prípadov a s plnoletou fyzickou 
osobou – 13 prípadov. OSV má v evidencii 36 
občanov s psychiatrickým ochorením – 
pozbavených spôsobilosti na právne úkony, 
z toho v 5 prípadoch je MČ opatrovníkom. 
Zodpovednosť: 
Ing.Mgr.Jarmila Pagáčová, vedúca OSV 

Komunitné pracovné stretnutie  
k  sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele 
v komunite Staré Mesto“ 
v spolupráci PLSI Bratislava-
Staré Mesto, n.o. v r.2010 

/*    t.j. pokračovanie opatrenia aj v 2.polroku 2009 
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Vysvetlivky:   
 

MČ – mestská časť 
MR -Miestna rada  
MZ - Miestne zastupiteľstvo 
SM – Staré Mesto 
VZN – Všeobecne záväzné nariadenie 
KSZR – Komisia sociálna, zdravotná a rodiny 
KF – Komisia finančná 
KNM – Komisia pre nakladanie s majetkom 
KK – Komisia kultúry 
KVÚP – Komisia výstavby a územného plánu 
KVMaŠ – Komisia vzdelávania, mládeže a športu 
KŽP – Komisia životného prostredia 
KD – klub dôchodcov 
OSV – oddelenie sociálnych vecí 
OProj. – oddelenie projektov 
OIaSBaNP – oddelenie investícií a správy bytových a nebytových priestorov 
EO – ekonomické oddelenie 
OP – oddelenie právne 
EU – Európska únia 
MVO – mimovládna nezisková organizácie 
ZP – zdravotne postihnutí 
ZPMP – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
MPSVaR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
ESF – Európsky sociálny fond 
KC – krízové centrum 
DOS – Domov opatrovateľských služieb 
ZOS – zariadenia opatrovateľskej služby 
ZSS – zariadenia sociálnych služieb 
KP – Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 
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PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
BSK – Bratislavský samosprávny kraj 
LPSI, Bratislava-Staré Mmesto n.o. – Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Staré Mesto, n.o. 
 
 
 


