
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica zo dňa 13.4.2015 

 

Prítomní:       MUDr. Cingelová, Mgr. Fumačová, Mgr. Jurčeková,  Kubíková,    

                            Mgr. Marciš, Mišovská, Moková, JUDr. Treichelová 

Ospravedlnení:    - 

Prizvaní:              Mgr. Robert Krett, n.o. Bystrický prameň 

                            Ľudmila Antalová, n.o. Bystrický prameň – neospravedlnená  

 

Program:  

1. Informácia o aktivitách n.o. Bystrický prameň 

2. Žiadosť NO Opatrovateľka o zakúpenie obalov 

3. Oznámenie na M.Z. 

4. Informácie: 

- MUDr. Csáder 

- Zmena zdravotníckeho pracovníka pre OS 

- Schválenie  príspevkov na odľahčovaciu službu 

- O akcii „zbierka použitého oblečenia“ 

- Poďakovanie od p. G. 

 

K bodu č. 1 

                       Informácia o aktivitách n.o. Bystrický prameň – v roku 2011 vznikla nezisková 

organizácia Bystrický prameň, ktorej spoluzakladateľom s Farnosťou v Záhorskej Bystrici je 

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica. Organizácia dostáva každoročne dotáciu 

z prostriedkov mestskej časti. Na rok 2015 to je suma 15 000 €, tak ako v roku 2014. Keďže 

ide o značnú sumu, komisia požiadala predsedu správnej rady Mgr. Kretta a pracovníčku n.o. 

p. Antalovú, aby oboznámili členov komisie s návrhom na čerpanie uvedených prostriedkov, 

a s aktivitami  Bystrického prameňa, pripravovanými pre občanov Záhorskej Bystrice. 

      Predseda správnej rady Mgr. Krett informoval, že od 1.1.2015 má organizácia štatút 

chránenej dielne a môže zamestnávať jedného invalidného pracovníka. Týmto je p. Antalová, 

ktorá obstaráva agendu miesta prvého kontaktu, vybavuje administratívne veci, vedie 

evidenciu sociálne potrebných a všetky ostatné agendy, ktoré súvisia s činnosťou BP. 

Hlavnou činnosťou je seniorský taxík, ktorý urobil v roku 2014 800 jázd. Patria sem jazdy pre 

chorých občanov a seniorov , ale aj komerčné jazdy a rozvážanie potravinovej pomoci. 

     Z dotácie MČ sú hradené hlavne náklady na prevádzku sociálneho taxíka, a to PHM, mzda 

vodičky a odvody. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  zobrala na vedomie informácie o aktivitách neziskovej 

organizácie BP. Konštatovala, že schválená finančná dotácia v roku 2015 z rozpočtu mestskej  

bude použitá najmä na prepravu občanov sociálnym taxíkom. 

Komisia požiadala predsedu správnej rady, aby vypracoval popis činnosti BP – Chránenej 

dielne s ponukou služieb, ktorý by mohol byť uverejnený v časopise NB alebo na  letákoch 

distribuovaný do poštových schránok. Vedúca KD p. Moková pozvala Mgr. Kretta na VČS 

dňa 26.4.2015, aby s činnosťou chránenej dielne oboznámil členov KD. 

Hlasovanie: 

Za 8 
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K bodu č. 2 

                   Žiadosť NO opatrovateľka na zakúpenie plastových obalov na jedlo pre  

p. H.G. – zakúpenie plastových obalov na jedlo je potrebné z toho dôvodu, že  

p. G. nie je fyzicky schopná umývať riad po dodaní jedla z denného stacionáru a personál 

odmieta brať od nej špinavé nádoby. Ponúkajú  dodávanie obedov v plastových obaloch, čo 

by zvýšilo cenu o 0,40 € denne. V prípade, že obaly zakúpi miestny úrad cez  

E-shop, je cena 0,24 € za obal na jeden deň. Pani G. odoberá stravu spolu s dovozom s plnou 

úhradou od mestskej časti, t.j. 2,40/jedlo + 0,50/dovoz + 0,24 obal /v prípade odsúhlasenia/, 

spolu 3,14 denne. Predsedníčka komisie navrhla, aby plastové obaly zaplatila sociálna 

komisia pri Farnosti v ZB. 

Stanovisko  komisie: 

                            Komisia po prerokovaní žiadosti navrhuje, vzhľadom na zlú sociálnu situáciu 

v rodine, aby  plastové obaly boli p. G. poskytované, ale zakúpené z rozpočtu sociálnej 

komisia Farnosti v ZB. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 3 

               Oznámenie na M.Z.na zlé spolunažívanie s ďalším členom rodiny –  komisia 

obdržala  písomné oznámenie dňa 30.3.2015, podpísané nečitateľným podpisom. Z obsahu 

listu vyplýva, že ho zaslal ďalší člen rodiny, ktorý o situácii v tejto rodine vie podrobnosti. 

Prednostka miestneho úradu navrhla, aby bola vec postúpená príslušnej sociálnej kuratele, 

ktorej pracovníci by vedeli zaujať odborné stanovisko a prípadne osobne prešetrili pomery 

v rodine. 

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia odporučila oznámiť vec sociálnej kuratele príslušného ÚPSVR 

Bratislava IV prostredníctvom prednostky miestneho úradu. Po objasnení uvádzaných 

skutočností sa komisia k prípadu vráti. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 4 

                  Informácie: 

- Starosta MČ B – ZB  Ing. Krúpa postúpil komisii list od MUDr. Csádera, 

v ktorom ho oboznámil, že nebude opätovne žiadať o pridelenie Záhorskej 

Bystrice do svojho zdravotníckeho obvodu, nakoľko už tak urobil v minulom 

roku a očakáva, že na jeho žiadosť odpovedia príslušní pracovníci BSK, 

ubezpečil ho tiež, že každej žiadosti o prijatie pacienta zo Záhorskej Bystrice do 

svojho dispenzára, vyhovie. 

- Mestská časť B – ZB má s Mestskou časťou B – KV  od 30.4.2009 uzatvorenú 

dohodu o zabezpečení zdravotnej posudkovej činnosti  na posudzovanie 

odkázanosti občanov na sociálnu službu. Od 1.4.2015 sa zmenil zdravotnícky 

pracovník, posudky bude vyhotovovať MUDr. Janka Ritomská. 

- Predsedníčka komisie informovala, že na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 

31.3.2015 bol schválený Dodatok č. 2 o výške úhrady od prijímateľa  

odľahčovacej služby a to 0,50 € za 1 hodinu poskytnutej služby pobytovej alebo 

ambulantnej a 1,30 € za 1 hodinu terénnej služby. V rozpočte na rok 2015 bolo 

schválených na OS 4000 €. 
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- Predsedníčka komisie informovala tiež o uskutočnenej akcii „Zbierka použitého 

oblečenia“ v dňoch  20. a 21.3.2015, akcia bola veľmi úspešná, vyzbieral sa plný 

kamión použitého oblečenia, deky, nábytok, elektronika atď. 

- Komisii bol doručený list od p. Margity Granecovej, v ktorom poďakovala 

starostovi a komisii za poskytnutý finančný príspevok. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala na vedomie informácie predsedníčky komisie. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

 

 

 

 

                                            

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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