
 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 14.12.2015 

 

Prítomní:       Mgr. Jurčeková, Mgr. Fumačová, Kubíková, Mišovská,    

                            Moková, JUDr. Treichelová 

Ospravedlnená:   MUDr. Cingelová, chorá 

                            Mgr. Marciš, pracovná cesta   

Prizvaná:     p. Rima Sabouniová, žiadateľka o JPD 

 

Program:  

1. Žiadosť n.o. Depaul Slovensko o stanovisko k rekonštrukcii areálu bývalého 

SOU energetického 

2. Žiadosť p. S. a p. H. o JPD 

3. Informácia o odbere krvi v ZB 

4. Informácia o činnosti klubu dôchodcov v ZB 

5. Informácia o novej adrese pracoviska ÚPSVR BA IV 

6. Oznámenie DeD Topoľčany o mal. Romane Staňovej 

 

K bodu č. 1 

                        Žiadosť n.o. Depaul Slovensko so sídlom na Kapitulskej 18 v Bratislave  – 

komisia obdržala žiadosť n.o. o stanovisko k zámeru zrekonštruovať budovy v areáli bývalého 

SOU-e v Záhorskej Bystrici. Depaul Slovensko n.o. poskytuje v Bratislave nízkoprahové 

služby pre ľudí bez domova. Organizácia vznikla v r. 2006, prevádzkuje ošetrovňu, dva 

útulky a nocľaháreň, ktorá má kapacitu 150 lôžok a ročne poskytne vyše 50 tis. nocľahov pre 

viac ako 1300 ľudí. V útulkoch sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marillac poskytuje 

celodennú opateru ľuďom bez domova, ktorí po prepustení z nemocnice nemajú kam ísť. 

Kapacita je 55 lôžok.  

      Zámerom n.o. v Záhorskej Bystrici je zrekonštruovať časť budov v areáli SOU-e na 

vytvorenie nových služieb a zariadení ako sú: 

- podpora samostatného bývania 

- vybudovanie domova sociálnych služieb/zariadenia opatrovateľskej služby 

- zriadenie sociálneho podniku – sociálne poradenstvo, pracovná terapia, kariérne poradenstvo 

- výroba rôznych  výrobkov, pestovanie produktov, upratovacie služby ai. 

- zariadenie hospicového typu – na doliečenie ľudí bez domova, ako miesto dožitia starých 

ľudí, o ktorých sa nemá kto postarať 

- sociálne byty pre rodiny. 

Ďalšie využitie priestorov: 

- zriadenie vlastných riadiacich a administratívnych priestorov 

- zriadenie vzdelávacieho a školiaceho strediska 

- skladovacie priestory na uskladnenie oblečenia a iných vecí na zásobovanie menších 

charitných predajní pre ľudí v núdzi. 

Organizácia sľubuje spoluprácu s ďalšími subjektmi a neziskovými organizáciami pri 

využívaní priestoru areálu. 

Časť areálu by ponechali na využitie mestskej časti Záhorská Bystrica, ako už predbežne 

rokovali so starostom. 

Prílohu žiadosti tvorí  predpokladaný rozpočet na rekonštrukciu – štandardná cena 

rekonštrukcie a cena za  minimalistickú rekonštrukciu. 
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       Stanovisko komisie: 
                                 Komisia  po prerokovaní predloženého materiálu vyjadrila obavy 

z možného zvýšeného pohybu ľudí bez domova po obci, pričom do objektu, ktorý je 

vzdialený od centra cca 2 km je sťažený spôsob dopravy. Prostredie lesoparku by viac 

zodpovedalo prevádzke zdravotníckeho alebo sociálneho zariadenia, napr. detský domov, 

penzión pre starých ľudí, sanatórium a pod.  

Stanovisko komisie je nasledovné:  

Predložený zámer neziskovej organizácie DePaul Slovensko je veľmi záslužný pre ľudí bez 

domova, ktorí sa v Bratislave sústreďujú z celého Slovenska, ale v danej lokalite sa nám zdá 

prebudovanie bývalého učilišťa pre nich nevhodné. Je potrebné brať zreteľ i na ekonomickú 

stránku, keďže ide o niekoľko poschodovú budovu, ktorá si po rekonštrukcii bude vyžadovať 

ďalšie finančné režijné náklady,  náklady na údržbu budov a vonkajšieho areálu. Máme za to, 

že klientela budúceho zariadenia nebude schopná potrebnej úhrady a financie z dotácií 

nebudú postačovať. Z uvedených dôvodov navrhuje ďalšie zváženie realizácie predloženého 

zámeru. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                  Žiadosť p. R. S. o JPD – komisia obdržala písomnú žiadosť od menovanej 

o poskytnutie príspevku na nákup osobných potrieb. V žiadosti uvádza, že je chorá, poberá 

invalidný dôchodok vo výške 243 € mesačne. Zamestnanie z dôvodu vážnych zdravotných  

diagnóz neprichádza do úvahy. Žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, ktorí sú starobní 

dôchodcovia  a majú tiež veľmi nízke dôchodky. Žiadnu pomoc jej nevedia poskytnúť.  

Žiadateľka sa dostavila na zasadnutie komisie a písomnú žiadosť doplnila o niektoré ďalšie 

informácie o svojich zlých finančných a osobných pomeroch. 

Žiadateľke mestská časť poskytuje príspevok na stravovanie v sume 2,40 € denne od 

12.8.2014 a doteraz bolo za ňu vyplatených cca 816 € zariadeniu n.o. opatrovateľka, ktoré 

stravovanie poskytuje. 

Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia zobrala na vedomie nepriaznivé okolnosti žiadateľky a navrhla 

poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 50 € na nákup osobných potrieb. 

                        Žiadosť p. S. H. o JPD – žiadateľka v žiadosti uviedla, že je nezamestnaná 

a vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce od 1.8.2010. Je 60 ročná a má 

problém sa zamestnať. Niekoľko mesiacov opatrovala chorého manžela, ktorý 25.11.2015 

zomrel. Na jeho liečbu minula všetky financie, ktoré dovtedy mala. 

      Stanovisko komisie: 

                                        Komisia jednorazovú finančnú dávku pre žiadateľku neodsúhlasila 

s odôvodnením, že má slobodného syna, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti a podľa 

zákona o rodine je povinný matku finančne podporovať. Rodina má tiež značný nehnuteľný 

majetok /nový rodinný dom/. 

      Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 3 

                  Informácia o akcii Vianočná kvapka krvi – odber krvi v Záhorskej Bystrici – 
akcia sa uskutočnila v spoločenskom dome dňa 2.12.2015. Na odber prišlo cca 30 občanov. 

Členky MS SČK sa aktívne  podieľali na organizácii akcie, osobne pozývali občanov 

a poďakovanie patrí najmä Martine Gašpárekovej, ktorá niekoľkokrát za deň urobila, ako 

sprievodnú akciu,  prednášku o prvej pomoci. 
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Stanovisko komisie:  

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 4 

                   Informácia o činnosti OZ Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici – tajomníčka 

komisie informovala, že v roku 2015 bola činnosť veľmi pestrá. KD požiadal v tomto roku 

o registráciu na daňovom úrade na 2 % dane z príjmov, takže v roku 2016 bude možné 

očakávať na činnosť aj financie cez daňový úrad. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č.5 

                 Informácia o presťahovaní pracoviska ÚPSVR BA IV – pracovisko oddelenia 

peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností sa presťahovalo 

z Karlovej Vsi na Vazovovu 7/A. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. Tajomníčka komisie vyvesí 

oznámenie na úradnú tabuľu. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 6 

                  Oznámenie DeD Topoľčany – ohľadom mal. R. S., ktorá je od 2/2014 

umiestnená v DeD, že nadchádzajúce vianočné sviatky strávi v ZB u svojej matky. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala oznámenie na vedomie a poverila členku komisie  

p. Mišovskú, aby v čase od 18.12.2015 do 10.1.2016 rodinu navštívila a zistila, či je všetko 

v poriadku. 

 

 

 

 

                                
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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