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N Á V R H 
 

Akčný plán realizácie sociálnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2010 
 

 
 

  C1/     Kvalitný a efektívny systém sociálnych služieb pre občanov  Starého Mesta 
 
č. Opatrenie / úloha MZ / termín realizácie  Zodpovednosť 
1 

   P1 
Aplikácia zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v podmienkach 
samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto; 
• komunitné pracovné stretnutie k novele zákona 

Realizácia aktuálneho stavu 
priebežne 
 

vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 
predsedníčka KSZR 

2 Rozvoj ľudských zdrojov - pracovníkov oddelenia sociálnych vecí 
a Seniorcentra Staré Mesto  
• plán vzdelávania sociálnych pracovníkov 
• postupné zavedenie štandardov v sociálnej práci 

Realizácia priebežne vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 

3 Informačný materiál o sociálnych a zdravotných službách poskytovaných  
občanom na území MČ Bratislava-Staré Mesto, databáza subjektov 
poskytujúcich sociálno- zdravotné služby, adresár MVO; 
• aktualizácia  
• zverejnenie pre občanov 

Realizácia 2 krát do roka 
k 30.06.a 30.11.2010 

prednosta MÚ 
vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 
 

4 Zefektívnenie dostupnosti sociálneho servisu pre občana 
• sprístupnenie priameho bezbariérového vstupu občanov na OSV 

z Medenej ul. 
• bezplatný internet pre občanov v kancelárii prvého kontaktu 

Realizácia k 30.6.2010 prednosta MÚ 
 

5 Špecifikácia potrieb programového vybavenia automatizovaného  
spracovania dát pre  potreby OSV a Seniorcentrum Staré Mesto 
a zabezpečenie potrebného softwaru 
 
 
 
 

Realizácia počas roka 2010 prednosta MÚ 
vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 
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č. Opatrenie / úloha MZ / termín realizácie  
 

Zodpovednosť 

 C2/    Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 P2 

1 Spracovanie častí KP :  
• rodiny s deťmi 
• občania odkázaní na osobitnú pomoc  

MZ: 8.6.2010 poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 

2 Prezentačno – informačný materiál KP pre občanov Realizácia k 1.9.2010 starosta 
poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 
 

   C3/    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
   P3 

1 Aktualizácia PHSR podľa komunitného plánu sociálnych služieb  Realizácia k 1.9.2010 zástupca starostu 
poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 

2 Prezentačno – informačný materiál PHSR pre občanov Realizácia k 1.9. 2010 starosta    
zástupca starostu 

3 Rozvojové projekty PHSR podporované z fondov MPSVaR SR a ESF Realizácia počas roka 2010 na 
základe výziev MPSVaR SR, ESF 

zástupca starostu 
poverený člen MR 
predsedníčka komisie SZR 

C4/    Efektívne a sociálne opatrovateľské a aktivačné služby 
 P4 

1 Prevádzkovanie opatrovateľskej a prepravnej služby, rozvozu stravy pre 
odkázaných občanov v podmienkach samosprávy MČ SM 
• prieskum vhodných partnerov – poskytovateľov sociálnych služieb 

Realizácia k 30.6.2010 
 

riaditeľka Seniorcentra SM 
vedúca OSV 
predsedníčka KSZR 

2 Rozvoj nedostatkových služieb pre odkázaných občanov  v podmienkach 
samosprávy MČ Bratislava-Staré Mesto 
• opatrenia KP 
• bezplatné občianske poradenstvo v kancelárii prvého kontaktu 
• rozvojový projekt LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 

 
 

Realizácia v 2. polroku 2010 poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 
predseda KF 
vedúca OSV 



 3 

č. Opatrenie / úloha MZ / termín realizácie  Zodpovednosť 
 

   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  
 

Spracovanie projektu v r.2010 starosta 
predseda KVÚP 
predseda KF, predseda KNM 
vedúci OIaSBaNP 

2 Projektový zámer rekonštrukcie ZOS Maróthyho 4 na zariadenie pre 
seniorov tzv.“rodinného typu“ (pre manželské páry) 

Spracovanie projektu v r.2010 starosta 
predseda KVÚP 
predseda KF, predseda KNM 
vedúci OIaSBaNP 

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

MZ: 2.11.2010 starosta 
predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

4 Projektový zámer podporovaného (chráneného) bývania pre občanov so 
zdravotným postihnutím v partnerstve  s MVO  

MZ: 14.9.2010 starosta 
predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

5 
P6 

Projekt Komunitné centrum pre občanov so zdravotným postihnutím 
v partnerstve s MVO 

MZ: 14.9.2010 starosta 
predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

6 
  P6 

Projekt Komunitné centrum pre občanov odkázaných na osobitnú pomoc 
v partnerstve s MVO/ LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 

MZ: 14.9.2010 starosta 
predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

7 Opravy a príp. rekonštrukcie súčasných ZOS, denného stacionára  
Záhrebská 9 a Domova dôchodcov Staré Mesto Podjavorinskej 6 
• realizácia plánu opráv a údržby podľa programového rozpočtu 2010 
• spolufinancovanie projektov z prostriedkov MPSVaR SR a ESF 

Realizácia počas roka 2010 
 

riaditeľka Seniorcentra SM 
prednosta MÚ 
predseda KF 
predseda KNM 

8 Rekonštrukcia a modernizácia KD Karadžičova 1 
• ukončenie rekonštrukčných prác v KD 
• vybudovanie presklenej terasy 
• úprava vnútrobloku / záhrady 
• interiérové úpravy, modernizácia zariadenia, estetizácia KD 

 

Realizácia počas roka 2010 starosta 
prednosta MÚ 
predseda KF 
predseda KNM 
vedúci OiaSBaNP 
vedúca OSV 
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č. Opatrenie / úloha 
 

MZ / termín realizácie  Zodpovednosť 
9 Návrh na zriadenie denného centra pre seniorov MČ Bratislava-Staré Mesto 

• Klub dôchodcov Javorinská ul.  
MZ : 8.6.2010 starosta 

predseda KF 
predseda KNM 
vedúci OIaSBaNP 
prednosta MÚ 

10 Projekty pre rekonštrukciu, modernizáciu vybavenia a činnosť klubov 
seniorov Staré Mesto podľa programového rozpočtu 2010 

Realizácia počas roka 2010 
 

vedúca OSV 
 

11 Prevádzkový poriadok KD Staré Mesto        
    

Realizácia k 30.6.2010 vedúca OSV 

12 Informácia o spolupráci s Maják nádeje, n.o.  
Výročná správa o činnosti Maják nádeje, n.o. za rok 2009 

MZ :  14.9.2010 predsedníčka KSZR 

13 Rozvoj komunitnej spolupráce s KC Maják nádeje v spolupráci s LPSI 
Bratislava – Staré Mesto n.o. 

Realizácia počas roka 2010 predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

14 Informácia o činnosti LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o.  
• komunitný program na pomoc ľuďom  odkázaným na osobitnú 

starostlivosť a ľuďom bez domova 
• vytipovanie lokality vhodnej na zriadenie kontaktného 

a hygienického centra a jedálne/ výdajne stravy pre ľudí bez 
domova 

 

MZ :  14.9.2010 
           

predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

  C6/     Dotačná politika,  komunitná práca,  komunitné projekty a programy  
             najmä podpora seniorov, občanov so špecifickými potrebami (ZP) a občanov ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou 

1 
   P7 

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

MZ:  20.4.2010,  
ďalšie MZ podľa potreby 
a dotačných možností MČ SM 

predsedníčka KSZR 
predseda KF 
vedúca OSV 

2 Dotácie MČ  Bratislava-Staré Mesto na podporu MVO so zameraním  na 
prevenciu a integráciu pre znevýhodňované  skupiny obyvateľov a pre 
občanov ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou  
 

MZ: 20.4.2010,  
ďalšie MZ podľa potreby 
a dotačných možností MČ SM 

predsedníčka KSZR 
predseda KF 
vedúca OSV 
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č. Opatrenie / úloha MZ / termín realizácie  Zodpovednosť 
3 Spestrenie a prispôsobenie činnosti a vedenia  klubov dôchodcov 

požiadavkám  členov a samospráv klubov a občanov so špecifickými 
potrebami (ZP) , rozvoj aktivačných programov v priestoroch KD 
v spolupráci s MVO podľa opatrení KP 

Realizácia počas roka 2010 vedúca OSV 

4 Rozvoj komunitných aktivít a tradícií; koncertné, zábavno - tanečné, 
hudobno - poetické podujatia a projekty, oslavy jubilejí a významných 
sviatkov pre seniorov a členov KD, pre ďalšie cieľové skupiny KP ohrozené 
sociálnym vylúčením, partnerské MVO a verejnosť; 

• Koncerty pre Staromešťanov v spolupráci s oddelením kultúry 
a primátorom hl.m.SR Bratislavy 

• Juniáles pre staromestských seniorov  
• Výmenný partnerský zájazd seniorov MČ SM Bratislava-Praha 
• Plavba loďou staromestských seniorov / Festival vodníkov 
• Hudobno-poetické programy v spolupráci s oddelením kultúry 
• Zábavno-tanečné popoludnia v Alžbetke a v KD  
      pre staromestských seniorov  

Realizácia počas roka 2010 
 

starosta 
poverený člen MR 
predsedníčka KSZR 
predseda KK 
vedúca OSV 
vedúca OK 
 

5 Komunitné projekty  a programy zamerané na prevenciu, aktivizáciu 
a integráciu ohrozených skupín občanov, na podporu zamestnateľnosti 
a rozvoj pracovných miest v spolupráci s LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. 
a subjektmi miestnej/ mestskej sociálnej siete financované z prostriedkov 
MPSVaR a ESF  

MZ: 
Realizácia počas roka 2010 podľa 
aktuálnych výziev   

predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

6 Komunitné projekty a programy zamerané na poradenstvo, pomoc, inklúziu, 
aktivizáciu a vitalizáciu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím 
v spolupráci s LPSI Bratislava-Staré Mesto n.o. a subjektmi miestnej/ 
mestskej sociálnej siete financované z prostriedkov MPSVaR a ESF 

MZ: 
Realizácia počas roka 2010 podľa 
aktuálnych výziev   

predsedníčka KSZR 
vedúca OSV 

  C7/     Ochrana, prevencia a priama pomoc  pre  občanov ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou 
  P8 

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

Realizácia počas roka 2010 starosta 
vedúca OSV 

2 Systém vyhľadávania a monitoringu ohrozených skupín občanov na území 
MČ Bratislava-Staré Mesto 

Realizácia počas roka 2010 vedúca OSV 
riaditeľka Seniorcentra SM 
predsedníčka KSZR 
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Vysvetlivky:   
 

MČ – mestská časť 
MR - Miestna rada  
MZ - Miestne zastupiteľstvo 
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 
KD – klub dôchodcov 
OSV – oddelenie sociálnych vecí 
OIaSBaNP – oddelenie investícií a správy bytových a nebytových priestorov 
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 
PHSR – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
LPSI, Bratislava-Staré Mesto n.o. – Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, n.o. 
 
 
 

 
 
 


