
 Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 

pri MZ mestskej časti Bratislava  -  Záhorská Bystrica 26.8.2019 
 
Prítomní:       MUDr. Cingelová,  Kubíková,  
                                    Mišovská,  Mojtová, JUDr. Treichelová 
Ospravedlnená:           Mgr. Jurčeková, Mgr. Fumačová 
Program: 
               1/ Organizácia podujatia „Zdravé mesto“, spolupráca s MS SČK 
               2/ Zbierka pre potrebných – trvanlivé potraviny pre VAGUS  
               3/ Pomoc rodine Š. (matka a syn) 
               4/ Film „Kto je ďalší“ – propagácia filmu o šikane cez internet 
               5/ Krízové centrum Brána do života – ponuka 
               6/ Pohoda seniorov Galanta – ponuka 
               7/ Inzerát na ďalší subjekt, zabezpečujúci opatrovateľskú službu v domácnosti 
 
K bodu č. 1 
                  Organizovanie akcie „Zdravé mesto“ – vo februári t.r. bolo na komisii za účasti 
predsedníčky MS SČK ZB Ing. Martinčičovej dohodnuté, že spoločne zorganizujú akciu 
merania hladiny cholesterolu a cukru v krvi pre občanov Záhorskej Bystrice, ktorí nie sú 
registrovaní v dispenzároch obvodných alebo odborných lekárov. Akcia by sa mala 
uskutočniť v októbri t.r. Tajomníčka komisie zistila, že MUDr. Béderová, ktorá v minulosti 
túto akciu zastrešovala cez magistrát, odišla do dôchodku. Úlohy po nej prevzala Mgr.  
Klinčáková. Vzhľadom k tomu, že sú do konca roka naplánované ďalšie akcie pre 
obyvateľov, komisia navrhla presunúť túto do roka 2020. 
Stanovisko komisie: 
                               Komisia zobrala informáciu na vedomie. Poverila tajomníčku komisie, aby 
u Mgr. Klinčákovej zistila možnosti zorganizovania akcie v jarných mesiacoch roku 2020. 
Hlasovanie: 

      Za 5 
 
     K bodu č. 2 
                       Zbierka pre klientov OZ Vagus v Bratislave  – v roku 2018 komisia 

zorganizovala zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre OZ Vagus. Keďže sa 
blíži zimné obdobie určite by OZ Vagus prijalo do zásoby trvanlivé potraviny a prípadne aj 
hygienické potreby. 

      Predsedníčka komisie navrhla zorganizovať aj zbierku šatstva, posteľnej bielizne a iných 
domácich potrieb, okrem nábytku a elektrospotrebičov, pre východné Slovensko a to v dňoch 
8.11. od 15,00 do 19,00 (piatok) a 9.11. od 9,00 do 12,00 (sobota). Zbierka sa uskutoční 
v priestoroch Farského úradu v ZB. 
Stanovisko komisie: 
                                Komisia poverila tajomníčku komisie, aby preverila záujem OZ Vagus 
o trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Informovať na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
Ku zbierke šatstva tajomníčka komisie zariadi vyhlasovanie v MR v týždni pred daným 
termínom. 

      Hlasovanie: 
      Za:  5 
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     K bodu č. 3 
                      Pomoc rodine Š. – matka je nevidiaca a syn s mentálnym postihnutím. Stav tejto 

rodiny sa postupom času zhoršuje. Vidieť už zanedbávanie hygieny. Miestny úrad bol už na 
nich upozornený aj občanmi ZB. Tajomníčka komisie oslovila p. D.Š., blízkeho príbuzného 
(švagor), ktorý tejto rodine pomáha.  Podľa jeho vyjadrenia by mal byť syn M.Š. umiestnený 
do sociálneho zariadenia, čo odporúča i jeho lekár – psychiater. Mestská časť zabezpečila pre 
oboch donášku obedov v pracovných dňoch. Soboty a nedele stravu obstaráva rodina p. D.Š. 
Stanovisko komisie: 

                                         Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že na najbližšie 
zasadnutie komisie predvolá p. D.Š., aby členov oboznámil s riešením situácie v tejto rodine. 

      Hlasovanie: 
      Za 5 
 
      K bodu č. 4 
                       Film „Kto je ďalší“ – ide o film inšpirovaný skutočnými príbehmi a zobrazuje 

negatívny dopad internetu na mladú generáciu a rodiny. Film otvára témy šikanovania, 
kyberšikanovania, sexuálneho vydierania cez internet a nebezpečnú honbu za svojkami 
(selfie). Od 1.9. je film uvoľnený na školské predstavenia pre žiakov od 12 rokov. 

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

základnej škole v Záhorskej Bystrici s odporúčaním, aby škola filmové predstavenie 
zorganizovala. 
Hlasovanie: 
Za: 5 
 
K bodu č. 5 
                   Ponuka krízového centra Brána do života – Bezpečný ženský dom – krízové 
centrum sa nachádza v Bratislave – Petržalke. Poskytuje bezplatné sociálne, právne 
a psychologické poradenstvo a ubytovanie na obdobie krízy pre ženy – osamelé alebo matky 
s deťmi, ktoré sa stali obeťou násilia. Mesačný poplatok za ubytovanie je najviac 100 €. 
Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala ponuku na vedomie. V prípade potreby bude krízové 
centrum odporúčať. 
 
K bodu č. 6 
                  Ponuka sociálneho zariadenia Pohoda seniorov, n.o. Galanta – v súčasnej dobe 
má zariadenie voľné kapacity na umiestnenie seniorov. 
Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala ponuku na vedomie. 
 
Hlasovanie: 
Za: 5 
 
K bodu č. 7 
                Inzerát na ďalší subjekt poskytujúci opatrovateľskú službu v domácnosti – na 
miestny úrad prichádzajú sťažnosti na ZOS Slnko, ktoré v súčasnosti poskytuje terénnu 
opatrovateľskú službu a to hlavne na chýbajúce opatrovateľky (napr. ráno opatrovateľka 
nepríde ku klientovi z rôznych dôvodov a ZOS nemá žiadnu náhradu na zastupovanie. 
Komisia navrhla uverejniť inzerát na webovej stránke MČ, prípadne v novinách NB, že MČ 
hľadá ďalšieho poskytovateľa terénnej opatrovateľskej služby. 
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Stanovisko komisie: 
                                Komisia poverila tajomníčku, aby zariadila uverejnenie predmetného 
inzerátu v najbližšom vydaní periodík. 
Hlasovanie 
Za: 5 
 
 
 
 
 

     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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