
 Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica 18.2.2019 

 

 

 

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

                                    Mišovská,  Mojtová, JUDr. Treichelová 

Hosť:                           Ing. Daniela Martinčičová, predsedníčka MS SČK 

 

Program: 

               1/ Spolupráca komisie s MS SČK v Záhorskej Bystrici 

               2/ Návrh na priznanie finančných dotácií pre obč. združenia v Záhorskej Bystrici 

               3/ Zbierka pre sociálne slabých, stanovenie termínu 

 

K bodu č. 1 

                  Spolupráca komisie s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža – na 

zasadnutie komisie bola pozvaná predsedníčka MS SČK v Záhorskej Bystrici Ing. Daniela 

Martinčičová.  

Oboznámila komisiu s organizáciou spolku. Ich najvýznamnejšou činnosťou je organizovanie 

odberu krvi pod názvom Mikulášska kvapka krvi. Zúčastňujú sa asistenčných služieb na 

podujatiach organizovaných mestskou časťou a TV Markíza. V základnej škole 

a diagnostickom centre pre mládež organizujú kurzy a ukážky prvej pomoci. 

Sociálna komisia navrhuje v roku 2019 zorganizovať spoločne „Deň zdravia“ s kontrolou 

krvného tlaku, cholesterolu a cukrovky u zúčastnených obyvateľov. Predbežný termín bol 

dohodnutý na október 2019.  

Keďže si v tomto roku budeme pripomínať 100. výročie založenia Červeného kríža na 

Slovensku, navrhli sme oslavu aj v Záhorskej Bystrici, po zistení presného dátumu založenia 

miestneho spolku v Záhorskej Bystrici. Komisia prisľúbila v prípade potreby ČK pomoc pri 

organizácii podujatia. 

Členky MS SČK budú propagovať zbierku obnoseného šatstva a školských a kuchynských 

potrieb v dňoch 29.3. a 30.3.2019. 

Stanovisko komisie: 
                                      Komisia zobrala informácie na vedomie. 

      Hlasovanie: 

      Za 7 

 

     K bodu č. 2 

                       Návrh na priznanie finančných dotácií pre OZ v Záhorskej Bystrici – komisia 

dostala na posúdenie žiadosti o finančné dotácie na rok 2019, pre občianske združenia 

pôsobiace v Záhorskej Bystrici.  

      Po prerokovaní  komisia navrhuje nasledovné prerozdelenie finančných príspevkov: 

 

- Dotácia pre MS SČK   2000 € 

- NO Bystrický prameň       0 

- OZ Pozitívum v nás   2500 € 

- OZ Klub dôchodcov   4500 € 

- OZ City Kids    1000 € 
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Odôvodnenie: 

MS SČK – komisia odporučila zvýšiť dotáciu z dôvodu, že plánujú organizovať podujatie ku 

storočnici založenia ČK na Slovensku a tiež odber krvi od dobrovoľných darcov dvakrát do 

roka, čo im zvýši náklady. 

NO Bystrický prameň – komisia neodporučila žiadnu dotáciu, nakoľko sociálny taxík, na 

ktorý dotáciu žiadajú, v plnom rozsahu financuje mestská časť. 

OZ Pozitívum v nás – komisia odporučila priznať dotáciu v rozsahu, v akom o ňu požiadali, 

pretože podujatia, ktoré organizujú počas roka, poskytujú rôznorodé vyžitie veľkej časti 

obyvateľov. 

OZ Klub dôchodcov – komisia odporučila zvýšiť dotáciu o 500 €. V OZ je organizovaných 

cca 300 obyvateľov v seniorskom veku a  zorganizovanie podujatí s kultúrnym programom 

niekoľkokrát do roka je finančne náročné. 

OZ City Kids – komisia odporučila prispieť na činnosť sumou 1000 €. Z predloženej žiadosti 

nie je jasné pre koľkých obyvateľov Záhorskej Bystrice budú podujatia organizované, či bude 

činnosť na prospech detí a rodičov. 

Farnosť Záhorská Bystrica – požiadala o dotáciu na stavebnú činnosť – údržbu fary, kostola 

a cintorína. Komisia odporučila žiadosť odstúpiť na posúdenie inej komisii. 

Stanovisko komisie: 

                               Predmetné stanovisko zaslať starostovi mestskej časti. 

      Hlasovanie: 

      Za:  7 

 

     K bodu č. 3 

                      Zbierka pre sociálne slabých – komisia navrhla usporiadať zbierku obnoseného 

šatstva, najmä detského oblečenia, školských potrieb, prikrývok a kuchynského riadu. 

Komisia sociálnych vecí pri MZ MČ B-ZB v spolupráci s Farskou sociálnou komisiou 

navrhla na usporiadanie zbierky v dňoch 29.3.2019 a 30.3.2019. Miestom zbierky bude Fara 

Záhorská Bystrica. 

      Stanovisko komisie: 
                                         Komisia odsúhlasila termíny zbierky. Dozor bude určený dodatočne.      

Hlasovanie: 

      Za 7 

 

 

 

 

 

 

 

     Božena  K u b í k o v á                                      MUDr. Dagmar  C i n g e l o v á   PhD. 

       Tajomníčka komisie                                                       Predsedníčka komisie 
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