
 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 17.8.2016 

 

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

                           Moková, Mgr. Marciš,   

 

Ospravedlnení:  Mišovská, JUDr. Treichelová 

 

Program:  

1. Vyhodnotenie ankety o spokojnosti so zdravotníckymi službami v ZB 

2. Vyhotovenie zoznamu mnohodetných rodín pre magistrát hl.m.SR 

3. Vyhodnotenie Programu aktívneho starnutia za rok 2015 

4. Ocenenie Sociálny čin roka – návrh 

 

 

K bodu č. 1 

                        Vyhodnotenie ankety o spokojnosti so zdravotníckymi službami v ZB – 

komisia vyhodnotila výsledky ankety, na ktorú reagovali občania prostredníctvom internetu 

ešte v júni 2016. Konštatovala, že ankety sa zúčastnilo 13 respondentov, z ktorých len 1 

vyjadril s MUDr. Csáderom spokojnosť, 1 respondent bol spokojný aj s MUDr. Olexovou a 1 

vyjadril s jej lekárskou starostlivosťou veľkú nespokojnosť, 11 občanov vyjadrilo 

nespokojnosť s detským lekárom MUDr. Csáderom. 

      V 3/2016 čísle časopisu Naša Bystrica bola uverejnená anketná otázka ohľadom spokojnosti 

občanov so zdravotníckymi službami. Nikto z obyvateľov však na ňu nereagoval. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že člen komisie Mgr. 

Marciš vyhotoví stanovisko, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke a v časopise NB. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

      K bodu č. 2 
                        Zoznam mnohodetných rodín – tajomníčka komisie informovala, že oddelenie 

sociálnych vecí magistrátu požiadalo o poskytnutie informácie, koľko mnohodetných rodín 

žije v Záhorskej Bystrici, pričom za mnohodetnú sa  považuje už rodina so 4 deťmi. Termín: 

do 30.8.2016. Údaje sú potrebné z dôvodu systematickejšieho nastavenia poskytovania 

finančného príspevku, ktorým sa podporuje najmä rozvoj detí na ZUŠ, v centrách voľného 

času a pod. 

     Tajomníčka komisie vytypovala jednu rodinu so 6 deťmi – Z, z ul. Pavla Blaha. 

     Úloha sa vzťahovala aj na farskú sociálnu komisiu, ktorá nahlásila rodinu Š. – 4 deti, rodinu 

A. – 4 deti, rodinu  P. – 4 deti a rodinu K. – 5 detí.  

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že tajomníčka komisie 

preverí, či uvedené rodiny majú trvalý pobyt v ZB a vyhotoví zoznam rodín a odošle na 

oddelenie sociálnych vecí magistrátu.  

Hlasovanie: 

Za 6 
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K bodu č. 3 

                    Vyhodnotenie Akčného plánu opatrení za rok 2014 – 2015 v Programe 

aktívneho starnutia obyvateľstva – Magistrát hl.mesta SR Bratislavy schválil na roky 2014 

– 2015 Akčný plán opatrení v rámci Programu aktívneho starnutia obyvateľov Bratislavy. Do 

15.8.2016 bolo potrebné zaslať vyhodnotenie za ZB. Tajomníčka komisie zaslala informáciu, 

v ktorej uviedla, že potreby seniorov sú brané do úvahy pri všetkých obecných aktivitách 

a podujatiach. Napríklad veľmi dobre už niekoľko rokov funguje sociálny taxík, poriadame 

prednášky o bezpečnosti, uskutočnili sme Deň zdravia, v oblasti vzdelávania mnohí seniori 

navštevujú univerzitu tretieho veku a prednášky organizované OZ Pozitívum v nás. 

Voľnočasové aktivity sú najmä návštevy divadelných predstavení, turistické vychádzky, 

termálne kúpaliská a rekreácie. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

K bodu č. 4 
                  Ocenenie Sociálny čin roka  – komisia obdržala výzvu na zasielanie  nominácií 

na ocenenie Sociálny čin roka 2016. Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna 

a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva /deti, starší ľudia, 

ŤZP, marginalizované skupiny obyvateľstva/. Návrh je potrebné zaslať do 5.9.2016 na 

MPSVR SR. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia konštatovala, že na výzvu nebudeme reagovať, nakoľko 

v súčasnosti nám nie je známa žiadna aktivita zameraná na predmetný čin. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

 

       

 

 

 

                                
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


