
 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 27.1.2016 

 

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

                            Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:   JUDr. Treichelová 

 

Program:  

1. Správa o činnosti  komisie za rok 2015 

2. Žiadosť:  

- p. Z.G. o JPD na osobné potreby pre dieťa 

- p. M.P. o JPD na osobné potreby pre deti 

3. Ponuky: 

- Sociálne zariadenie Claustrum 

- ZMOS Národný projekt na podporu sociálnych služieb 

- Európa Progres n.o. projekt na podporu opatrovateľskej služby 

- BSK – Centrum pre rodiny v kríze 

4. Výjazdové zasadnutie v sociálnom zariadení Gaudeámus, pozvánka 

5. R.S. požiadavka DD Topoľčany – informácia  

6. Rôzne: 

- zhoršenie kvality stravy dovážanej z denného stacionára v ZB 

- ročné poplatky v detskej ambulancii v ZS 

K bodu č. 1 

                        Správa o činnosti komisie sociálnych vecí a zdravotníctva za rok 2015 – 

komisia obdržala požiadavku  organizačného referátu miestneho úradu na predloženie správy 

o činnosti komisie za rok 2015. Správa bude predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva 

vo februári 2016. Správa je vypracovaná a odovzdaná organizačnému referátu.  

Sú v nej uvedené a zhodnotené jednotlivé oblasti, o ktorých komisia rokuje.  

Ide o oblasť sociálnych vecí, kde komisia vybavuje pre občanov dávky v hmotnej núdzi, 

príspevky pri narodení detí a pri úmrtí občanov, príspevky na činnosť organizácií ako je OZ 

Klub dôchodcov, Pozitívum v nás, Bystrický prameň a ďalšie.  

V oblasti zdravotníctva posudzuje úroveň poskytovaných zdravotníckych služieb 

v Záhorskej Bystrici.  V októbri komisia zorganizovala „Deň zdravia“, kde si občania mohli 

nechať zmerať krvný tlak, telesný tuk, glukózu a zrakovú ostrosť. Urgovala tiež začatie 

fungovania stomatologickej ambulancie. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia  zobrala správu na vedomie 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                  Žiadosť p. Z.G. o JPD na osobné potreby pre maloleté dieťa  – komisia 

obdržala písomnú žiadosť od menovanej o poskytnutie príspevku na nákup osobných potrieb 

pre svoje maloleté dieťa. V žiadosti uvádza, že je slobodná matka, má 12 ročnú dcéru, na 

ktorú otec neplatí výživné, alebo len sporadicky. Dlhuje jej 600 €, podala na neho trestné 

oznámenie. K žiadosti priložila potvrdenie o zárobku za mesiac november vo výške 492 €. 

Pracuje ako zdravotná sestra v poliklinike NEXT s.r.o..  

Člen komisie p. Marciš navrhol, aby p. G. napísala zoznam vecí potrebných pre dieťa a on ich 

nakúpi a jej ich odovzdá. 
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Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia po prerokovaní žiadosti navrhuje priznať žiadateľke JPD vo 

výške  100 € na nákup osobných a školských potrieb pre maloleté dieťa. Tajomníčka komisie 

vyzve p. G., aby predložila zoznam vecí potrebných pre dieťa a člen komisie p. Marciš ich 

nakúpi a jej ich odovzdá. 

      Hlasovanie: 

Za 7 

 

Žiadosť p. M.P. o JPD pre deti – v žiadosti uvádza, že po smrti matky p. B.K. v októbri 

2015 má, ako jej dlhoročný partner, zverené jej dve maloleté deti, 15 a 12 ročné dievčatá do 

osobnej starostlivosti. Vybavuje sirotský dôchodok a rodinné prídavky, ale v súčasnosti ešte 

nedostal rozhodnutie. Pán P. je riadne zamestnaný, o deti sa stará, čo preverila tajomníčka 

komisie u príbuzných maloletých detí. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia odporučila žiadateľovi M.P. priznať JPD vo výške 150 eur na 

nákup osobných alebo školských potrieb pre deti K. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

K bodu č. 3 

                  Komisia obdržala nasledovné ponuky: 

- Sociálne zariadenie pre seniorov CLAUSTRUM vo Veľkom Mederi, ktoré 

ponúka nasledovné služby pre dospelých – ubytovanie, stravovanie, sociálne 

poradenstvo, rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť. 

- ZMOS zaslalo výzvu na priamu podporu rozvoja sociálnych služieb cez 

„Národné projekty“. V prípade záujmu sa možno uchádzať o národný projekt 

Podpora terénnej sociálnej práce. 

- EURÓPA PROGRES n.o. pripravuje akciu „Podpora opatrovateľskej služby“ 

na zmiernenie finančnej záťaže občanov ale aj obcí, ktoré majú vykonávať 

opatrovateľskú starostlivosť seniorov v domácom prostredí. 

- BSK, odbor sociálnych vecí – Centrum pre rodiny v kríze bude aj v roku 2016 

poskytovať pomoc týmto cieľovým skupinám: rodine, ktorej rodič je vo 

výkone trestu, rodinám pred rozvodom a po rozvode, rodinám s deťmi  

s poruchami správania, pozornosti a vnímania. 

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia zobrala ponuky na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 

                   Výjazdové zasadnutie komisie – komisia obdržala ponuku uskutočniť výjazdové 

zasadnutie komisie v priestoroch zariadenia komunitnej rehabilitácie  GAUDEÁMUS na 

Mokrohájskej ul. v Bratislave.  Riaditeľ zariadenia PhDr. Štefan Tvarožek ponúkol exkurziu 

v zariadení, vrátane komplexného centra hydroterapie. Tajomníčka komisie dohodla termín 

výjazdového zasadnutia na deň 18.2.2016 o 15,00. Starosta MČ povolil na zasadnutie využiť 

referentské vozidlo mestskej časti. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie. 
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Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 5 

                 Požiadavky DD Topoľčany – v uvedenom zariadení je dočasne umiestnená 

maloletá R.S. obyvateľka Záhorskej Bystrice. DD požaduje oznámenie o vyčlenení 

finančných prostriedkov z rozpočtu MČ B-ZB na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

dieťaťa vrátane bytových a sociálnych alebo na vyhľadávanie príbuzných dieťaťa. 

Vzhľadom k tomu, že maloletá R.S. nebola z rodinného prostredia odobratá z dôvodu 

nestarostlivosti matky, ale pre podozrenie na sexuálne zneužívanie cudzími osobami, miestny 

úrad konštatoval, že obec nie je povinná vyčleniť financie na obnovu sociálneho prostredia, 

nakoľko rodinné prostredie vrátane bytových pomerov sú v rodine na primeranej  úrovni. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala požiadavku DD na vedomie. Tajomníčka komisie zašle 

písomnú odpoveď v zmysle vyššie uvedeného textu. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 6 

                  R ô z n e 

-    Člen komisie p. Marciš informoval, že bol upozornený dvomi odoberateľmi 

obedov z denného stacionára na Tatranskej ul., ktorým MČ finančne 

prispieva, že sa v poslednom čase zhoršila kvalita stravy. 

-    Predsedníčka komisie bola upozornená niekoľkými občanmi, že detský lekár 

MUDr. M. C. zaslal rodičom svojich pacientov požiadavku na zaplatenie 

ročného poplatku vo výške 120 €, prípadne 60 € pre pacientov zo Záhorskej 

Bystrice. 

Stanovisko komisie: 

-    Podľa dostupnej informácie dodávateľ stravy, fy PINO, ktorá je dodávateľom 

pre denný stacionár aj pre základnú a materskú školu v ZB bude v krátkej 

dobe nahradená iným dodávateľom. Tajomníčka komisie zistí možnosti 

uzatvorenia zmluvy s novým dodávateľom. Termín preverí u riaditeľky ZŠ 

s MŠ. 

-    Tajomníčka komisie pripraví list, v ktorom požiadame MUDr. M. C. 

o vysvetlenie k požadovanému poplatku. To znamená, či môže od rodiča 

požadovať stanovenú sumu a či je úhrada poplatku podmienkou ďalšieho 

ošetrovania dieťaťa alebo jeho vyradenie z dispenzáru. 

Hlasovanie 

Za 7 

 

 

 

 

 

                                
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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