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Návrh uznesenia 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 
Informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky 
Bratislavou v roku 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznesením              
č. 306/1996 časť D zo dňa 30. 5. 1996, v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 234/2000 časť B bod 3 zo dňa 10. 2. 2000, ukladá   
každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.  

Zmenou textu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 306/1996 časť D bod 1 zo dňa 
30. 05. 1996 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 234/2000 zo dňa 10. 02. 2000 
časť B bod 3  bolo bodom 1.1 uložené predkladať  na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu 
správu v dvojročných intervaloch k 31. 12. Uznesenie bolo doplnené o bod 1.2, ktorým sa 
ukladá predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva Informačnú správu o podpore 
zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou  ročne k 31. 12.  

Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej 
republiky Bratislavou je informačným materiálom o činnosti Kancelárie Zdravé mesto 
Bratislava. Aktivity kancelárie vychádzali z návrhu rozpočtu. V programovom rozpočte na 
rok 2019 neboli vyčlenené finančné prostriedky pokrývajúce aktivity Kancelárie Zdravé 
mesto Bratislava. Na základe  uvedeného oddelenie sociálnych vecí, ku ktorému je Kancelária 
Zdravé mesto Bratislava organizačne pričlenená, zabezpečilo len tie aktivity smerom 
k ochrane zdravia Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktoré nemali dopad na finančné krytie. 

 
V zmysle záverov z Pravidelnej porady primátora zo dňa 17.12.2019 je materiál 

doplnený o informáciu o uskutočnenej finančnej podpore projektov neverejných subjektov za 
účelom zabezpečenia dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení 
a za účelom akcelerácie rozvoja interných kapacít organizácií na poskytovanie aktivít v 
oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti 
s drogami v zmysle vyhlásenej výzvy v mesiaci august 2019 na predkladanie žiadostí 
o dotácie v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti 
drog. 

 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy 

dňa 16. 01. 2020 a  na rokovanie Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 01. 2020. 
 

 



 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
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1. Úvod 

 

Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesením č. 355/1992 zo dňa 22.12.1992 deklaráciu na 
podporu zdravia obyvateľov Bratislava a osvojilo si ciele projektu Svetovej zdravotníckej 
organizácie „Zdravé mestá“.  

V roku 1993 vznikla Kancelária Zdravé mesto Bratislava (ďalej len „KZM“), ktorá sa  
svojou činnosťou zameriava predovšetkým na podporu zdravia obyvateľov hlavného mesta 
v súlade s projektom Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravé mestá“. 
 

Unikátne postavenie pre podporu zdravia a udržateľného rozvoja majú samosprávy. Sú 
priamo zodpovedné za sektory, ktoré majú významný dopad na zdravie (napr. životné 
prostredie, bývanie a pod.).  

 
Podporu zdravia možno chápať ako proces prenosu informácií, s cieľom zvyšovania 

schopnosti ľudí ovplyvňovať a zlepšovať svoje zdravie.  
 

 Ich nositeľmi sú odborníci nielen z oblasti zdravotníctva, ale aj pedagogiky a ďalších 
disciplín. Adresátmi sú tak jednotliví občania alebo populačné skupiny, ako aj vedúci 
a riadiaci pracovníci, ekonómovia a politici.  
 

Hlavným cieľom projektu Zdravé mesto Bratislava je dosahovať medzirezortnú 
spoluprácu. KZM preto spolupracuje s  inštitúciami štátnej správy, samosprávy, 
s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, klubmi, nadáciami a organizáciami 
mesta pôsobiacimi v oblasti medicíny, kultúry a vedy.  
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2. Činnosť Kancelárie Zdravé mesto Bratislava 

 
Svojou činnosťou sa Kancelária Zdravé mesto Bratislava (ďalej len „KZM") zameriava 

najmä na aktivity, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravotného stavu a zmenu životného štýlu 
Bratislavčaniek a Bratislavčanov, zlepšeniu životného a  pracovného prostredia mesta. 
Každoročne pre občanov hlavného mesta za týmto účelom realizovala širokú škálu aktivít 
v rámci primárnej zdravotnej prevencie. Po predchádzajúce roky organizovala a  participovala 
na príprave rôznych podujatí, prednášok, seminárov, konferencií, kde boli poskytované 
odborné informácie z oblasti zdravotníctva (napr. racionálna výživa, pohybová aktivita, 
hygiena, fajčenie, drogy, AIDS a pod.).  

 
 

KZM spolupracovala s  profesionálmi  z rôznych disciplín ako i s občanmi za účelom 
šírenia osvety a  vytvárania ekologického, spoločenského, mediálneho a duchovného 
prostredia, ktoré uľahčuje voľbu zdraviu prospešných alternatív v spôsobe života. 
Spolupracovala s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Národným centrom 
zdravotníckych informácií, Štatistickým úradom Slovenska, Ústredím práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, OZ Asociácia diabetikov Slovenska, OZ 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, OZ Diador, OZ Zhoda, OZ Život a Zdravie, OZ 
Všetko pre zdravie, OZ Bocian, Spoločnosťou psoriatikov a atopikov Slovenska, Združením 
sclerosis multiplex  Nádej, Agentúrou PR 2002,  atď. 
 
 

KZM vypracúva a predkladá Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
v dvojročných intervaloch informačný materiál „Správu o zdravotnom stave obyvateľov 
hlavného mesta SR Bratislavy“ (ďalej len „Správa“). Ostatná Správa ponúka porovnanie 
sledovaných štatistických ukazovateľov prezentujúcich zdravotníctvo a  zdravotný stav 
populácie v Bratislave za predchádzajúce roky a štatistické ukazovatele za r. 2016 a 2017 
a bola predložená na prerokovanie do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
vo februári r. 2019.  Ďalšia Správa by sa mala pripravovať v  roku 2020 a mali by byť v nej 
spracované štatistické ukazovatele za obdobie r. 2018 – 2019. Zdroje údajov: Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, Národné centrum zdravotníckych informácií, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva.  
 
 Možno konštatovať, že z posledných dostupných štatistických údajov vyplýva, že 
v celej populácii stúpa výskyt zhubných nádorov, zvyšuje sa počet cukrovkárov, naďalej je 
evidovaný vysoký počet ľudí, ktorí majú problémy s hypertenziou, obezitou a fajčením. 
Medzi najčastejšie príčiny úmrtia patria choroby obehovej sústavy, nádory, choroby dýchacej 
sústavy a choroby tráviacej sústavy. Správa preto poukazuje na potrebu stálej osvety, väčšej 
prevencie a vzdelávania v danej oblasti, čo by mohlo viesť k zmene postojov obyvateľov 
k vlastnému zdraviu. Z dlhodobého hľadiska o zdravotnom stave našej spoločnosti bude 
rozhodovať vývoj vzdelanostnej úrovne a zvyšovanie záujmu o vlastné zdravie. 
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V programovom rozpočte na rok 2019 neboli vyčlenené finančné prostriedky 
pokrývajúce aktivity Kancelárie Zdravé mesto Bratislava. Na základe  uvedeného Oddelenie 
sociálnych vecí, ku ktorému je Kancelária Zdravé mesto Bratislava organizačne pričlenená, 
zabezpečilo len tie aktivity smerom k ochrane zdravia Bratislavčaniek a Bratislavčanov, ktoré 
nemali dopad na finančné krytie. 

 
  
3. Akcie a podujatia  
 
 
30.1., 20.2., 20.3., 10.4. a 17.4., 15.5. a 19.6.2019 
OZ Život a zdravie 
Jarný cyklus zdravotných prednášok 
           Základná forma činnosti občianskeho združenia sa realizuje prostredníctvom Klubov 
zdravia. Formou osvetovej práce dobrovoľných lektorov systematicky usmerňuje a motivuje 
ľudí k harmonickému životnému štýlu, ktorý je základom pre udržanie dlhodobého zdravia 
a vysokej kvality života. KZM pripravila v spolupráci s Občianskym združením Život 
a zdravie jarný cyklus zdravotných prednášok odborníkov z oblasti výživy a medicíny 
s nasledovnými témami: „Zdravý pohyb na každý deň – Nordig walking“ (lektor: Anna 
Sasková), „Prestaň sa ľutovať a nenechaj sa ovládať, príjmi zmenu“ (Lektor: Mgr. Karol 
Badinský), „Rastlinné náhrady mlieka – klady a zápory“ (lektor: Jaromír Novota), „Ste 
závislí na jedle alebo na niečom inom?“(MUDr. Janka Nosková, MPH), „Životný štýl 
pomáha liečiť i zabrániť cukrovke“(lektor: Prof. John Scharffenberg, MG, MPH), „Vyrovnaj 
sa so svojou minulosťou“ (MUDr. Milan Moskala), „Ako byť emočne stabilnejším človekom“ 
(lektor: Mgr. Katarína Karenová). Súčasťou prednášok boli krátke strečingové cvičenia, 
ochutnávka zdravého jedla a diskusia.  
 
25.2. , 17.6., 16. 09. a 9.12. 2019 
OZ Diador  
Edukačné prednášky 

V mesiacoch február, jún, september a december 2019 boli realizované edukačné 
prednášky organizované OZ Diador na témy: „Diabetická noha“ (lektor: prof. MUDr. 
Ľudovít Gašpar, CSc.), „Prednáška nielen o chudnutí“ (lektor: Jarka Hritzová, certifikovaný 
výživový poradca), „Ergonómia práce a pracovného prostredia“ (lektor: Jarka Hritzová, 
certifikovaný výživový poradca, „Diabetes a srdce“ (Prof. MUDr. Ján Murín,CSc.). 
 
6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6. a 10.6. 2019 
Škola správneho dýchania 
Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň 
 V spolupráci so Školou správneho dýchania bol pripravený v priestoroch 
Primaciálneho paláca v mesiacoch máj – jún obľúbený šesťtýždňový cyklus prednášok 
a cvičení na tému „Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň“ určený  všetkým, 
ktorí majú záujem o prevenciu zdravia a chcú zlepšiť kvalitu svojho života. Náplňou 
prednášok spojených s  nácvikom bolo precvičenie základných typov dýchania, oboznámenie  
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sa s dychovou hygienou, nácvikom dychovej vlny, relaxáciou a protistresovými cvikmi atď. 
(lektor: Med. Ing. Ľubomír Jakab) 
 
1. 6.,7. 6. 2019 
OZ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
Kampaň Belasý motýľ 2019 a jeho sprievodná akcia Koncert Belasého motýľa 2019 

V roku 2019 pokračovala spolupráca s Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR 
pri organizovaní Dňa ľudí so svalovou dystrofiou v rámci kampane pod názvom „Belasý 
motýľ“ a jeho sprievodnej akcie „Koncert belasého motýľa“.  
Cieľom Belasého motýľa je získať finančné prostriedky na sociálnu pomoc a nákup 
kompenzačných pomôcok pre ľudí s nervovosvalovými ochoreniami a informovať verejnosť  
o týchto závažných ochoreniach. Svalová dystrofia a iné nervovosvalové ochorenia postihujú 
svaly celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne 
pomôcky. Najťažšie formy vyžadujú dýchanie pomocou umelej ventilácie v domácom 
prostredí. Ochorenie  má  postupne  sa  zhoršujúci  priebeh,  ktorý  nie  je možné  zastaviť a je  
nevyliečiteľné. Najťažšie štádiá ochorenia spôsobujú odkázanosť na dýchanie pomocou 
umelej pľúcnej ventilácie v domácom prostredí. 

Ďalšou akciou kampane bola celoslovenská verejná zbierka, zapojilo sa do nej  cca 60 
slovenských miest a obcí. Výnos zbierky OMD v SR rozdeľuje na príspevky na tie pomôcky, 
ktoré štát nehradí v plnej výške alebo vôbec, najmä elektrické a mechanické vozíky, 
antidekubitné sedačky a matrace, zdviháky, príslušenstvo k dýchacím prístrojom, odsávačky 
hlienov a iné špecifické pomôcky.  
 

 
25.9.,  16.10., 13.11., 4.12.2019 
OZ Život a zdravie 
Jesenný cyklus zdravotných prednášok 

KZM pripravilo v spolupráci s Občianskym združením Život a zdravie  jesenný cyklus 
zdravotných prednášok odborníkov z oblasti výživy a medicíny s nasledovnými témami: 
„Správne dýchanie“ (lektor: Med.Ing. ĽubomírJakab), „Cukrovke je možné sa do veľkej 
miery vyhnúť“(lektor: Jaromír Novota), „Postoj k životu“ (lektor: Oľga Pazerini), „Všetko je 
o komunikácii“ (lektor: Bc. Marek Riečan).  Súčasťou prednášok boli krátke strečingové 
cvičenia, ochutnávka zdravého jedla a diskusia. 
 

21.10., 28.10., 04.11., 11.11., 18.11. a 25.11.2019 
Škola správneho dýchania 
„Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň“ 
 V spolupráci so Školou správneho dýchania KZM   pripravila v mesiacoch október – 
november 2019 pre cieľovú skupinu seniori šesťtýždňový cyklus prednášok a cvičení na tému 
„Správne dýchanie – prevencia zdravia na každý deň“. Náplňou prednášok spojených 
s nácvikom bolo precvičenie základných typov dýchania, oboznámenie sa s dychovou 
hygienou, nácvikom dychovej vlny, relaxáciou a protistresovými cvikmi atď. (lektor: Med. 
Ing. Ľubomír Jakab) 
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7.12.2019  
Národná transfúzna služba SR 
Vianočná kvapka krvi  

Hlavné mesto SR Bratislava pripravilo benefičnú akciu pre darcov krvi „Vianočná kvapka 
krvi“. Akcia sa každý rok  stretá s veľkým záujmom verejnosti.  Tento rok bola  pripravená na 
deň 6. december 2019. Každý rok sa akcia koná v  priestoroch mezanínu Primaciálneho 
paláca. Jej odber zabezpečujú zdravotníci mobilného pracoviska Národnej transfúznej služby  
SR. K  dobrovoľným  darcom  tejto   najvzácnejšej   tekutiny  v  prospech  detí  s 
 onkologickým ochorením patria i  zamestnanci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 
Tento rok sa zúčastnilo Vianočnej kvapky krvi 43 darcov, krv darovalo 36 darcov, ostatní 7 
darcovia boli vyradení. Všetkým dobrovoľným darcom patrí úprimné poďakovanie. 

KZM organizovala v rokoch 2017, 2018 aktivity a podujatia, ktoré vyžadovali 
finančné krytie a boli zabezpečované na základe Zmluvy o spolupráci alebo formou 
objednávky. V roku 2017 KZM hospodárila s rozpočtom 5 500,-eur, v roku 2018 s rozpočtom 
8 600,- eur. 

V r. 2017 a 2018 boli takto organizované napr. tieto podujatia:  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Skríningové vyšetrenie zamestnancov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
KZM v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva realizovalo každoročne 
skríningové vyšetrenie zamestnancov zamerané na prevenciu tzv. voľnoradikálových 
ochorení (kardiovaskulárne choroby onkologické), ktorých prevalencia má v našej populácii 
stúpajúci trend a kardiovaskulárne ochorenia sú napriek osvetovým a zdravotno-preventívnym  
projektom na poprednom mieste v chorobnosti a úmrtnosti našej populácie. 
V prípade zistenia výrazne nepriaznivých klinických či biochemických nálezov bolo klientom 
ponúknuté opakované kontrolné vyšetrenie v Poradni zdravia, resp. trvalejšia preventívna 
starostlivosť. 
 
OZ Všetko pre zdravie 
Festival filmov o zdraví  
KZM v spolupráci s Občianskym združením Všetko pre zdravie organizovala 6 rokov 
vzdelávací projekt pod názvom „Festival filmov o zdraví“. Predmetom činnosti združenia je 
organizácia a realizácia aktivít zameraných na pomoc občianskej verejnosti udržiavať zdravý 
životný štýl pre skvalitnenie života, aktívne vystupovanie v prospech udržiavania fyzickej 
kondície občianskej verejnosti, preventívna práca zameraná na boj proti legálnym 
a nelegálnym drogám medzi deťmi a mládežou. Počas troch dní boli na festivale premietnuté 
dokumentárne filmy o zdraví pre deti, starších žiakov a študentov. Súčasťou podujatia bol 
správny nácvik čistenia zubov v spolupráci so študentami zubného lekárstva z LF UK.  
Žiakom II. Stupňa ZŠ a študentom I. ročníka SŠ bol premietnutý dokumentárny film pod 
názvom: „Deti a návykové látky“. Výpoveď 15 ročného narkomana, ktorý vo filme účinkoval, 
bola dostatočným varovaním pred užívaním návykových látok. Po premietnutí  filmu 
prebiehala beseda so žiakmi. Účelom vzdelávacieho projektu bolo spôsobom primeraným 
deťom MŠ, žiakom I. a II. Stupňa ZŠ a študentom stredných škôl vysvetliť ako sa starať 
o svoje zdravie, ako predchádzať rôznym ochoreniam a závislostiam. V rámci festivalu bol 
popoludňajší  program  venovaný  seniorom. Bol premietnutý  dokumentárny film o vysokom  
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krvnom tlaku, arytmii, mozgovej porážke, ktoré sú chorobami dnešnej civilizácie a to, ako im 
predchádzať zodpovedal po premietnutí filmu Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. FESC, ktorý vo 
filme účinkoval. 
 
 
OZ Jem iné 
Food Revolution Day 
KZM spolupracovala na projekte Food Revolution Day, ktorej ambasádorom bolo občianske 
združenie Jem iné. Išlo o celosvetovú kampaň založenú známym šéfkuchárom Jamie 
Oliverom, ktorej zámerom bolo vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov 
a pritom edukovať verejnosť o vplyve stravy na zdravie a výkon človeka. Edukáciou detí 
o jedle zábavným a podmanivým spôsobom je možné vybaviť ich základnými zručnosťami, 
ktoré potrebujú, aby viedli zdravší a šťastnejší život pre seba a svoje budúce rodiny. Bojom za 
detské právo na vzdelávanie v stravovaní môžeme zvrátiť nárast obezity a iných chorôb 
súvisiacich s nesprávnou životosprávou. Akcia bola venovaná deťom prostredníctvom 
rôznych edukačných interaktívnych aktivít, súťaží a online škole varenia s Jamie Oliverom. 
 
4. Iné 
 
V auguste 2019 bola prvýkrát v histórii hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásená výzva na 
predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a 
znižovania rizík v oblasti drog.  
Cieľom výzvy bola podpora projektov neverejných subjektov za účelom zabezpečenia 
dostupnosti predovšetkým sociálnych a sociálno-zdravotných opatrení a za účelom 
akcelerácie rozvoja interných kapacít organizácií na poskytovanie aktivít v oblasti prevencie, 
bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s drogami. 
Do výzvy sa zapojilo šesť neverejných subjektov. Ich žiadosti preskúmala odborná komisia 
a poskytnutí dotácie rozhodovalo mestské zastupiteľstvo. Celková suma dotácie za rok 2019 
bola 78 269,04 Eur. 
Zapojenými subjektmi boli: 

 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 
 Občianske združenie PRIMA 
 ICHTYS, o. z. 
 Občianske združenie Odyseus 
 IPčko, občianske združenie 
 Bezpečné bývanie, občianske  združenie 

Aktivity, ktoré boli špeciálne zamerané na podporu zdravia a prevencie spojené s užívaním 
drog boli: 
Depaul Slovensko predložil projekt so zámerom znížiť riziká sprevádzajúce pobyt ľudí pod 
vplyvom alkoholu v zariadeniach organizácie t. j. zdravotné a ďalšie  riziká vyplývajúce z 
dlhodobého pobytu ľudí na ulici, a eliminovať dosah týchto rizík na ostatných klientov 
prípadne na širokú verejnosť. 
OZ Prima predložilo projekt na podporu kontaktného centra na sídlisku so zámerom rozšíriť 
ponuku služieb na základe zvyšujúceho sa dopytu po nich a podporiť fungovanie odborného 



právneho a sociálneho poradenstva nielen počas otváracích hodín centra, kedy primárne 
prebieha program výmeny ihiel. 
OZ Ichtys predložil projekt na vybudovanie udržateľného priestoru pre deti a mládež, a na 
podporu nízkoprahového klubu a terénnej služby. 
OZ Odyseus predložilo projekt na podporu kontinuálneho fungovania harm reduction  služieb 
– prevencia šírenia krvou a pohlavne prenosných infekcií a znižovanie škôd, ktoré s užívaním 
drog súvisia (abscesy, flegmóny, otvorené rany, sociálna exklúzia a iné). 
OZ IPčko predložilo projekt pozostávajúci z online a offline aktivít, týkajúcich sa mapovania 
online bratislavských komunít, so zameraním na drogovú problematiku a možností riešenia 
tohto problému a taktiež aktivity realizované  formou informačných, preventívnych a 
zážitkových aktivít zameraných na drogovú problematiku v hlavnom meste. 
OZ Bezpečné bývanie predložilo projekt podpory komunity v oblasti Stavbárskej ulice – 
Pentagonu. 
 
5. Záver 

 
     Snahou Kancelárie Zdravé mesto Bratislava v r. 2019 bolo: 

 podporovať  a  pomáhať organizáciám, ktoré  vykonávajú  aktivity  v prospech zdravia 
Bratislavčanov, 

 spolupracovať a vytvárať podmienky a priestor na realizovanie aktivít neziskových 
organizácií na území mesta, 

 spolupracovať so zdravotníckymi zariadeniami, 
 poskytovať zdravotnícke informácie pre širokú verejnosť, 
 organizovať podujatia, ktoré propagujú zdravý životný štýl. 

 
 
Transformácia Oddelenia sociálnych vecí 
 
V súčasnosti prebieha na Sekcii sociálnych vecí proces transformácie. Nie je jasne 
zadefinované postavenie a  fungovanie Kancelárie Zdravé mesto Bratislava v ďalších rokoch, 
na koľko ide do určitej miery o prierezovú činnosť rôznych útvarov magistrátu. Na základe 
uvedeného by bolo vhodné zo strany vedenia magistrátu jasne zadefinovať priority plnenia 
tejto aktivity. Uznesenia ukladajúce povinnosť spracovávať a predkladať Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy raz ročne „Informačnú správu o podpore 
zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou“ a v dvojročných intervaloch „Správu 
o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy“ sú stále platné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                             



Uznesenie 747/2017 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
A. berie na vedomie informačnú správu o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR 
Bratislavou v roku 2016. 

B. žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy predkladať informačnú správu o podpore zdravia 
raz ročne T: raz ročne vždy k 31.12. 

 
 
 
Uznesenie 28/2015 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2013. 

B. schvaľuje 

1. zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 306/1996 časť D 
bod 1 zo dňa 30. 05. 1996 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 234/2000 zo dňa 10. 2. 2000 časť B bod 3 takto: 

Text: „každoročne predkladať na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
správu o stave zdravia obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy“ 

sa nahrádza textom: 

„1.1 Predkladať správu o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: trvalý 

TK: v 2-ročných intervaloch k 31. 12.„ 

  

2.    doplnenie uznesenia o bod 1.2 

„1.2 Predkladať informačnú správu o podpore zdravia vykonávanú hlavným mestom SR 
Bratislavou, Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: trvalý 

TK: ročne k 31. 12.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


