
 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 23.1.2017 

 

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

                           Mišovská,  

Ospravedlnení:  JUDr. Treichelová, Moková 

 

Program:  

1. Správa o činnosti komisie za rok 2016 

2. Zhodnotenie situácie v sociálne slabých rodinách v zimnom období 

3. Doplnenie evidencie imobilných a ŤZP občanov 

4. Pozvánka na konferenciu o dobrovoľníctve 

 

K bodu č. 1 

                        Správa o činnosti komisie za rok 2016 – poslanci  miestneho zastupiteľstva majú 

každoročne na programe rokovania správy o činnosti jednotlivých komisií. Komisia 

sociálnych vecí a zdravotníctva vypracovala predmetnú správu a bude predložená na rokovaní 

MZ dňa 7.2.2017. 

      Správa obsahuje hlavné body, ktorými sa komisia v priebehu roka 2016 zaoberala. Sú to: 

      - uskutočnenie ankety „Ako ste spokojní so zdravotníckymi službami v Záhorskej Bystrici“ 

      - návšteva zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEÁMUS 

      - návrh zmien Zásad poskytovania sociálnych výpomocí 

      - program aktívneho starnutia, pripojenie sa k projektu magistrátu hl.m.SR Bratislavy 

      - jednorazové finančné príspevky – pri narodení dieťaťa, pohrebné, na osobné potreby 

      - opakované finančné príspevky – na opatrovateľskú službu, na poskytovanie obedov. 

 Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za 6 

 

      K bodu č. 2 
                        Zhodnotenie situácie v sociálne slabých rodinách – komisia vyhodnotila prácu 

komisie s problémovými rodinami: 

rodina G: 

 – P.G. so synom, bola im poskytnutá JPD na nákup osobných potrieb pre dieťa, farská 

sociálna komisia poskytla nábytok, situácia nie je optimistická, nakoľko otec je bez práce, 

dieťa navštevuje školu na Dolinského v Dúbravke, kde ho treba každodenne dopravovať 

a chodiť pre neho. Matka dieťaťa je, podľa tvrdenia otca vo výkone trestu. 

– M.G. je vdova, stará sa sama o 14 ročného syna a o 2 ročného vnuka, keďže dcéra je vo 

výkone trestu. Nemôže sa zamestnať, poberá vdovský a sirotský dôchodok a rodinné 

prídavky. Financie jej nepostačujú na zabezpečenie všetkých životných nákladov. 

Komisia poskytla fin. príspevok sa syna aj na vnuka vo výške po 150 €. Taktiež farská 

soc.komisia poskytuje potraviny v priebehu roka a tiež nový nábytok,  

– Z.G. je slobodná s dieťaťom, bol jej poskytnutý príspevok vo výške 100 €, v Záhorskej 

Bystrici sa zdržiava len sporadicky, 

M.K., ktorý je chorý, má zhoršený zrak z dôvodu diabetes, je bez príjmu,  žije s družkou, 

ktorá je imobilná.komisia navrhla uhrádzať každý deň obedy, čo je v súčasnej dobe 3,15 € za 

každý obed. Obedy mu vozia od októbra 2016, farská soc. komisia mu poskytuje bezplatne  



 2 

pečivo a chlieb. Menovanému by bolo potrebné zabezpečiť upratanie domu a tiež, nakoľko je 

bez príjmu, pomôcť mu s vybavením invalidného dôchodku. 

R.S. vzhľadom nízky príjem z invalidného dôchodku uhrádza mestská časť taktiež plnú sumu 

za obedy a to už od augusta 2014. Menovaná sa pre psychiatrické ochorenie nie je schopná 

zamestnať. 

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

vyhľadávať osoby, ktoré si vlastným pričinením nedokážu zlepšiť svoju situácii a potrebujú 

pomoc iných. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 3 

                    Doplnenie evidencie imobilných a ŤZP občanov –  v evidencii imobilných 

máme v súčasnosti 5 obyvateľov a v evidencii ŤZP 3 obyvateľov.  

Do evidencie je možné zaradiť: 

-  p. P.Š. ktorý je nevidiaci 

-  p. A.F., imobilná 

-  A.P., nevidiaca 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia navrhne starostovi, aby aj v tomto roku mestská časť poskytla 

týmto osobám jednorazový finančný príspevok.  

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

K bodu č. 4 
                    Pozvánka na konferenciu o dobrovoľníctve – komisia obdržala pozvánku na 

deň 9.2.2017 na konferenciu o dobrovoľníctve, organizovanou Platformou dobrovoľníckych 

centier a organizácii. Na programe konferencie je výmena skúseností v práci dobrovoľníkov, 

ich kompetencií a koordinácii, zapájaniu mladých ľudí do práce dobrovoľníkov, vytváranie 

vhodného prostredia a i. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala pozvánku na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 

6 

         

 

      

                                
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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