
 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 21.3.2016 

 

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

                            Moková,   

Ospravedlnení:   Mgr. Marciš, JUDr. Treichelová  

 

Program:  

1. Poplatky v pediatrickej ambulancii – stanovisko  

2. R.S. – vyžiadanie stanoviska 

3. Z.Dz. – žiadosť o JPD pre invalidnú dcéru 

4. Informácia o cestovnom v MHD pre seniorov a ŤZP 

5. Zber obnoseného šatstva – spolupráca s pastoračnou radou 

6. Situácia v rodine L., informácia 

 

K bodu č. 1 

                        Ročné poplatky v pediatrickej ambulancii v ZB – MUDr. Csáder poslal 

rodičom Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v ambulancii pre deti a dorast, registračný poplatok a cenník lekárskych výkonov, ktoré nie sú 

hradené zdravotnými poisťovňami. Na žiadosť niektorých poslancov a občanov tajomníčka 

komisie požiadala o stanovisko k predmetnej veci riaditeľku odboru zdravotníctva BSK. 

Keďže na mailovú poštu BSK  nereagoval, dňa 9.3.2016 bola zaslaná písomná urgencia spolu 

s dokumentami MUDr. Csádera. Do dnešného dňa stanovisko neprišlo. 

      MUDr. Csáder sa vyjadril v mailovej pošte, že súhlas s inkasovaním poplatkov od VÚC 

nemá. 

      Komisii bol poskytnutý prehľad platieb nájomného v ZS /v  prílohe/ a taktiež výška 

nájomného v ambulanciách v niektorých okolitých obciach.  

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia konštatovala, že MUDr. Csáder sa voči svojim pacientom chová 

veľmi komerčne a preto navrhuje starostovi, aby výšku nájomného za užívanie ambulancie, 

ktorá je v súčasnosti 1 €/m2/rok, upravil tak, ako je to v ostatných ambulanciách, t.j. 

minimálne 15 €/m2/rok. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                  R.S. – vyžiadanie stanoviska – tajomníčka komisie vyžiadala písomné stanovisko 

k štádiu vyšetrovania prípadu mladistvej R., ktorá je už druhý rok umiestnená v DD 

Topoľčany. V súčasnej dobe je  učnica 2. ročníka učňovskej školy, odbor kaderníčka. 

Dožiadanie bolo zaslané na ÚPSVR, odd. sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

a riaditeľovi OR PZ Bratislava IV. Do dátumu zasadnutia komisie však stanovisko z vyššie 

uvedených orgánov nebolo zaslané. Členka komisie p. Mišovská preverila priamo v rodine 

chovanie R. počas víkendových dní, kedy je na návšteve u matky. Nezistila žiadne 

nedostatky. 

Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia sa k prípadu mladistvej R.S. vráti na aprílovom zasadnutí 

v prípade, že obdrží stanoviská z oslovených orgánov. 

      Hlasovanie: 

Za 6 
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 K bodu č. 3 

                    Žiadosť p. Z.Dz. o JPD – v žiadosti uvádza, že dcéra A. je ŤZP, odkázaná na 

invalidný vozík. Matka jej poskytuje starostlivosť a preto sa nemôže zamestnať. Poberá 

príspevok za opatrovanie vo výške 319,59 € mesačne. Otec dieťaťa si neplní vyživovaciu 

povinnosť, je kanadský štátny občan, žijúci v Kanade, takže vymáhanie výživného je dosť 

problematické. Príspevok použije na úhradu záujmových krúžkov v ZUŠ – klavír a spev, 

ktoré dieťa navštevuje. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia odporučila  priznať žiadateľke JPD vo výške 150 € na úhradu 

poplatkov za záujmové  krúžky. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

K bodu č. 4 
                  Informácia o cestovnom v MHD pre seniorov a občanov ŤZP – ide 

o nasledovnú informáciu. Okresný súd BA I vydal predbežné opatrenie, na základe ktorého sú 

prepravcovia v rámci BID povinní  vykonávať bezplatnú prepravu cestujúcich nad 70 rokov 

veku v rámci bratislavského kraja len na základe OP, nie senior pasu a to až do právoplatného 

rozhodnutia. Zmeny na cestovnom pre ŤZP budú zaradené do marcového programu 

Mestského zastupiteľstva. 

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia zobrala informácie na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 5  

                  Plánovaný zber obnoseného šatstva, kuchynských potrieb a menších častí 

nábytku – sociálna komisia pri Pastoračnej rade navrhla, aby komisia spolupracovala na 

akcii, ktorá sa uskutoční v dňoch 8. a 9.4.2016. Asistenciu pri akcii budú vykonávať aj členky 

komisie spolu s členmi klubu dôchodcov. 

Zber šatstva sa organizuje pre obec Lackov. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia s návrhom súhlasila. Obnosené šatstvo a ostatné predmety sa 

budú preberať v garáži miestneho úradu, uvoľnenie priestoru zabezpečí tajomníčka komisie, 

taktiež vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase a otvorenie garáže v sobotu. Zber sa 

uskutoční v piatok 8.4. od 9,00 do 20,00 a v sobotu od 9,00 do 12,00. Odvoz zozbieraného 

šatstva zabezpečí pastoračná rada.  

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 6 

                   Situácia v rodine pani A.L. – predsedníčka komisie oboznámila členky 

s nepriaznivou  situáciou v tejto rodine. Pani L. je chorá, nevládna. Žije so synom, ktorý je 

tiež chorý, nepracuje, je v evidencii úradu práce. Vykonáva len aktivačné práce. Predsedníčka 

komisie požiada obvodnú lekárku, aby pre p. L. navrhla lekárske vyšetrenie v nemocnici. 

Miestny úrad začne vybavovať umiestnenie v ZOS, prípadne v ZpS. 
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Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že situáciu u p.L. sa 

pokúsi riešiť cez obvodnú lekárku MUDr. Olexovú. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

 

                                
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


