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Dôvodová správa 
 

V predkladanom materiáli prezentujeme stručne činnosť klubov dôchodcov v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Cieľom zriadenia a činnosti klubov dôchodcov, denných centier pre 
seniorov,  je zákonná povinnosť miestnej samosprávy a dlhoročná tradícia Starého Mesta. Zo 
zákona je mestská časť povinná aktivizovať občanov v dôchodkovom veku a občanov so 
zdravotným postihnutím k záujmovým, kultúrnym a spoločenským aktivitám zabraňujúcim 
sociálnemu vylúčeniu a smerujúcim k obohateniu vitality a kvality ich života so zapojením do 
kultúrno-spoločenského života a  diania v mestskej časti. Pre mestskú časť a komunitu Staré 
Mesto je dôležitým aj osobnostný rozmer – individuálny vklad seniorov, významných kultúrno 
spoločenských osobností, ich lokálpatriotizmus, úcta, odovzdávanie skúseností a múdrostí, 
kontinuálna spätná medzigeneračná väzba. Naši staromestskí seniori boli a sú konštantnou 
„srdcovou“ záležitosťou tak poslancov, ako aj zamestnancov Miestneho úradu.  

Spoločne sa usilujeme v maxime našich možností vytvoriť pre seniorov a občanov so 
zdravotným postihnutím dôstojné a príjemné podmienky pre ich klubovú činnosť a najmä pre 
osobný živý kontakt. Našou snahou je nepretržitá komunikácia a vzájomná informovanosť, 
priblíženie sociálnych služieb a kultúrno-spoločenských aktivít potrebám a predstavám členov 
našich klubov dôchodcov, čo sa odráža aj v programových dokumentoch sociálnej a kultúrnej 
politiky mestskej časti.     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informácia 
o prevádzkovaní a činnosti klubov dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Klub dôchodcov – denné centrum je v zmysle zákona NR SR č.448/2008 o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov podpornou sociálnou službou poskytovanou počas dňa osobe 
v dôchodkovom veku, osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou a to najmä sociálne 
poradenstvo a záujmová činnosť. V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky na záujmovú, 
kultúrnu i vzdelávaciu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana 
v dôchodkovom veku alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom. 

 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má dlhoročnú tradíciu v utváraní podmienok pre 
klubovú činnosť dôchodcov. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 
25.1.1991 uznesením č. 3/1991 zobralo na vedomie prechod zakladateľskej a zriaďovateľskej 
funkcie z Obvodného národného výboru Bratislava I (ďalej len „ObNV Bratislava I“) na mestskú 
časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). Zriaďovateľská funkcia sa vzťahovala na 
príspevkové a rozpočtové organizácie a na zariadenia bývalého ObNV Bratislava I. Mestská časť 
prevzala od ObNV Bratislava I kluby dôchodcov na Kapitulskej ul.4 a Radlinského ul.51, ktoré 
boli organizačne začlenené ako súčasť oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti. 
V roku 1994 (uznesenie MZ č. 84/1994) bol zriadený denný stacionár spolu s Klubom dôchodcov 
na Záhrebskej ul.9 a v tom čase už existoval aj Klub dôchodcov na Karadžičovej ul.1. Od roku 
2003 (uznesenie MZ č.148/2003) Klub dôchodcov na Záhrebskej ul.9 zabezpečuje svoju činnosť 
samostatne. Komisia sociálna, zdravotná a rodiny dňa 9.11.2003 odporučila miestnemu 
zastupiteľstvu na podnet občanov zabezpečiť klubovú činnosť dôchodcov aj v priestoroch 
Miestneho kultúrneho centra (ďalej len MKC) na Gaštanovej ul.19. Vzhľadom na skutočnosť, že 
mestská časť vrátila nehnuteľnosť na Kapitulskej ul.4 Správe zariadení Ministerstva kultúry SR, 
od roku 2004 zanikol Klub dôchodcov na Kapitulskej ul.4. Náhradným miestom pre seniorov 
v tejto lokalite sa stal Zichyho palác.   

 

V súčasnosti je mestskou časťou zabezpečovaná prevádzka 4 klubov dôchodcov a to na 
Radlinského ul. č.51, Záhrebskej ul. č.9, Gaštanovej ul. č.19 (KD tvorí súčasť MKC)  
a Karadžičovej ul. č.1. V priestoroch jednotlivých klubov dôchodcov sa okrem „domovských 
seniorov“ stretávajú aj hosťujúce kluby seniorov a organizácie (zväzy, združenia) občanov so 
zdravotným postihnutím. Kluby dôchodcov  sú nedostatkové a žiadané v lokalite Hrad – Slavín – 
Červený kríž. Našou ambíciou je postupná modernizácia klubov a skvalitňovanie a rozširovanie 
ponuky služieb pre návštevníkov klubov v prepojení na komunitu Staré Mesto.  

 

Mestská časť poskytuje priestory pre klubovú činnosť bezplatne, spravidla každý pracovný 
deň. Zabezpečuje tiež prevádzku a údržbu priestorov pre klubovú činnosť, ktorá je krytá 
z rozpočtu mestskej časti. Hosťujúce kluby a zväzy podporuje mestská časť každoročne dotáciami 
na ich činnosť. Kluby dôchodcov sú organizačne začlenené pod oddelenie sociálnych vecí, ktoré 
zodpovedá za prevádzku a čerpanie finančných prostriedkov na činnosť klubov dôchodcov. 
V každom klube dôchodcov je ustanovený koordinátor klubu – zamestnanec mestskej časti na 
potrebný pracovný úväzok, ktorý zodpovedá za dennú činnosť v klube, za spoluprácu so 
samosprávami klubov dôchodcov a hosťujúcimi organizáciami v súčinnosti s oddelením 
sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti.  

 

Každý občan mestskej časti v dôchodkovom veku alebo občan s nepriaznivým zdravotným 
stavom má právo zúčastňovať sa na klubovej činnosti v súlade s jeho programom. Našou snahou 
je záujmová, časová a miestna dostupnosť klubov dôchodcov - denných centier pre seniorov, teda  
využitie  klubových priestorov v maximálnej miere aj pre ďalšie záujmové skupiny seniorov 
a občanov so zdravotným postihnutím. 



 

Jednotlivé klubové priestory sú v súčasnosti využívané nasledovne: 

Klub / organizácia 
Počet 
členov 

z toho  
zo SM 

Ø počet 
stretáva-
júcich sa 

Termín stretávania sa 
Pracovný 
úväzok 

zamestnanca 

KD Radlinského ul. 51 

Klub seniorov I 32 20 20 - 30 
utorok a štvrtok v čase 
od 13,00 do 17,00 hod. 

Klub seniorov II 60 60 30 
piatok v čase              
od 13,00 do 17,00 hod. 

Klub učiteľov – dôchodcov 164 60 30 - 40 
pondelok a streda 
od 13,00 do 17,00 hod. 

Okresná organizácia BA I 
Jednoty dôchodcov 
 Slovenska 

580 350 služba 
utorok v čase                      
od 9,00 do 11,00 hod. 

2 x 0,6 

KD Záhrebská ul. 9 

Klub seniorov  55 30 20 - 40 
denne v čase               
od 14,00 do 18,00 hod. 

1 x 0,8 

KD Karadži čova ul. 1 

Klub seniorov 24 20 15 - 20 
streda v čase               
od 14,00 do 17,00 hod. 

Klub maďarských seniorov 25 13 20 
piatok v čase              
od 14,00 do 17,00 hod. 

ZO Slovenského zväzu 
diabetikov  

145 24 20 
utorok v čase              
od 14,00 do 17,00 hod. 

ZO Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 

120 70 20 
štvrtok v čase  
od 10,00 do 17,00 hod. 

Združenie sclerosis 
multiplex – NÁDEJ  

400 20 15 - 20 
2. pondelok v mesiaci 
od 15,00 do 18,00 hod. 

ECHO – Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím 

80 14 20 
3. pondelok v mesiaci 
od 15,00 do 18,00 hod. 

1 x 0,8 

KD Gaštanová ul. 19 

Klub seniorov 80 50 30 - 50 
pondelok a štvrtok 
od 13,00 do 16,30 hod. 

ZO č.7 okresnej org. BA I 
Jednoty dôchodcov Slov.  

126 83 20 
pondelok v čase         
od 16,00 do 17,00 hod. 

2 x 0,27 

ZZPO – ZO 1 180 34 50 
utorok  2-krát v čase od 
11,00 do 13,00 a 2-krát 
od 13,00 do 15,00 hod. 

- 

ZZPO – ZO 2 100 44 
6 – výbor 

75  

2. utorok od 13,30 do 
14,30 – výbor a posled-
ný štvrtok v mesiaci od 
13,30 do 16,00 hod. 

- 

SZZP – ZO 2 70 13 10 
3. štvrtok od 13,00 do 
15,30 hod. – výbor  

- 
 

Vysvetlivky skratiek:  - KD – klub dôchodcov - BA I – Bratislava I 
- ZO – základná organizácia - ZZPO – Zväz zdravotne postihnutých 
- SM – Staré Mesto - SZZP – Slovenský zväz zdravotne postihnutých 

 

Kontakty na KD a koordinátorov sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti v adresári – príloha 
Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 



Príloha 1/ 
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

   s krátkodobou víziou do roku 2011 
   Časť II/ Cieľová skupina: seniori 
 

1. Cieľ Zabezpečenie terénnych sociálnych služieb a ambulantných 
sociálnych  služieb a s nimi súvisiacich služieb 

 
Opatrenie 1.6 Podpora transformácie existujúcich klubov dôchodcov  

na komunitné centrá pre aktivizáciu dôchodcov 

Popis východiska, 
charakteristika 
opatrenia 

V MČ Bratislava-Staré Mesto  je 5 tradične fungujúcich klubov dôchodcov, 
kde pôsobí 13 samospráv seniorov a občanov so zdravotným postihnutím. 
Činnosť klubov je zameraná na aktivizáciu seniorov, na záujmovú, kultúrnu 
a športovú činnosť. Kluby dôchodcov sa postupne transformujú na denné 
aktivačné centrá pre seniorov komunitného typu, podľa prevažujúceho 
záujmu a potrieb miestnej komunity. Centrá  majú ambíciu rozvoja 
systémom práce svojpomocnej skupiny so zabezpečenými odbornými 
poradenskými, aktivačnými a distribučnými službami. Denné centrá/ KD sú 
postupne vybavované štandardných zariadením s cieľom vytvorenia 
estetického a príjemného prostredia, ktoré si dotvoria samotní členovia - 
seniori podľa svojej predstavy a potrieb. 

Predpokladaný dopad Rodina so seniorom sa môže v KD obrátiť na kvalifikovaného sociálneho 
poradcu, iných odborníkov priamo v prirodzenom prostredí vlastnej 
komunity, kde sú najpresnejšie informácie o sociálno – zdravotných 
službách v danej komunite a v okolí.  KD týmto kvalifikovaným prístupom 
získava svoju dôveryhodnosť a stáva sa navštevovanejším centrom 
poskytujúcim služby šité na mieru seniorom v danej lokalite. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Rozvíjať existujúcu kapacitu podľa dopytu, pre jeden KD s hornou hranicou 
pravidelných návštevníkov – 50 občanov. 

Predpokladaní 
partneri na zaistenie 
služieb 

Existujúce kluby dôchodcov, združenia a kluby seniorov v komunite, 
neziskové poradenské organizácie, partnerské komunitné centrá, 
podnikateľské subjekty ako podporovatelia aktivizácie; kultúrnych, 
športových aktivít,  poznávacích výletov a  pobytov pre seniorov. 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Podporiť rozvoj súčasných a vznik ďalších komunitných centier pre 
seniorov tak, aby boli dostupné pre občanov všetkých lokalít /volebných 
obvodov MČ Bratislava-Staré Mesto. Podporiť rozvoj aktivačných 
programov v denných centrách/KD prípadne iných odborných a žiadaných 
aktivít /psychologické, liečebno-pedagogické - tréningy pamäti, 
rehabilitačné a relaxačné/ služby pre seniorov a ich rodinu. Aktivačné a 
poradenské služby by poskytoval sociálny pracovník (zamestnanec MÚ) 
pravidelne v určenom čase priamo v priestoroch KD, ostatné služby 
pracovníci iných organizácii kontrahovaní na dohodu. 

Aktivity, programy, 
projekty 

Zistenie záujmu seniorov/ organizácií a zväzov o komunitné 
centrá, o spoluprácu s mestskou časťou a prieskum vyťaženosti kapacity 
existujúcich objektov KD a spokojnosti s úrovňou poskytovaných služieb 
v rámci  volebných obvodov, projekty komunitných centier pre seniorov   

Časový horizont 
realizácie opatrenia 

2009-2010 – prieskum 

2010 –2011 projekty komunitných centier / postupná realizácia  

 



3. Cieľ Rozvoj a vznik moderných doplnkových/ podporných služieb vo 
vzťahu k základným socialno - zdravotným službám 

 

Opatrenie 3.7. Podpora zriadenia špecializovaného poradenského centra  

pre seniorov 

Popis východiska, 
charakteristika 
opatrenia 

Podpora /vznik špecializovaného poradenského centra pre seniorov. 
Poradca niektorej organizácie by zabezpečoval  poradenstvo priamo na 
Miestnom úrade MČ a príp. v dennom centre /KD.  

Predpokladaný dopad Včasné odborné informácie a poradenstvo pre klientov a rodiny priamo vo 
svojej komunite/ na kontaktnom mieste. Efektívnosť miestnych sociálno-
zdravotných služieb, podpora pri výbere optimálneho riešenia s ohľadom 
na slobodnú voľbu klienta pri výbere poskytovateľa služieb. 

Predpokladaná 
kapacita služieb 

Krátkodobé konzultácie pre cca  10 – 15 občanov denne, dlhodobé 
poradenstvo pri náročných situáciách, krízová intervencia individuálna a 
pre rodiny. 

Predpokladaní partneri 
na zaistenie služieb 

MÚ Staré Mesto, neverejní poskytovatelia, odborníci – špeciálni 
poradcovia (občania, dobrovoľníci a pod...) 

Návrh vzniku nových 
služieb 

Špecializované poradenské centrum pre seniorov 

Aktivity, programy, 
projekty 

- Program špecializovaného poradenstva v KD 

- Projekt špecializovaného poradenského centra pre seniorov  

Časový horizont 
realizácie opatrenia 

2009 – program 

2010 – komunitný projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


