
 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 28.1.2019 

 

 

 

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

                                    Mišovská,  Mojtová, JUDr. Treichelová 

Hosť:                           Ing. Krúpa, starosta 

 

 

 

Program: 

               1/ Prerokovanie zvýšenia ceny za opatrovateľskú službu NO Opatrovateľka 

               2/ Prerokovanie prípadnej zmeny dodávateľa obedov pre nepracujúcich dôchodcov 

               3/ Rôzne ponuky sociálnych služieb pre obyvateľov 

               4/ Návrhy členiek na činnosť v novom volebnom období 

 

K bodu č. 1 

                  Prerokovanie zvýšenia ceny za poskytovanie opatrovateľskej služby 

Neziskovou organizáciou opatrovateľka – nezisková organizácia navrhla zvýšenie ceny za 

hodinu poskytovanej služby z 5€ na 7€ od 1.2.2019.  Žiadosť odôvodnila zvýšením 

minimálnej mzdy zamestnancov – opatrovateľov a zvýšením prevádzkových nákladov. Cena 

za poskytované služby sa od roku 2015 neupravovala. NO opatrovateľka v súčasnej dobe 

poskytuje opatrovanie v domácnosti štyrom občanom. Komisia po prerokovaní požiadavky 

s pracovníčkou finančného referátu miestneho úradu odporučila úpravu ceny schváliť. 

Zálohový štvrťročný príspevok – dotáciu zariadeniu navrhla vo výške 350 € na osobu, čo 

zodpovedá 100 hodinám opatrovania mesačne pre každého opatrovaného. 

 Stanovisko komisie: 
                                      Komisia odsúhlasila zvýšenie ceny za opatrovanie NO opatrovateľka na 

7€/hod. od 1.2.2019. 

      Hlasovanie: 

      Za 7 

 

     K bodu č. 2 

                       Prerokovanie prípadnej zmeny dodávateľa obedov pre nepracujúcich 

dôchodcov – v poslednom čase sa množia sťažnosti na súčasného dodávateľa obedov firmu 

Melónik, majiteľ p. Peter Prokop. Obedy vozia  v zhoršenej kvalite, stalo sa, že bolo rovnaké 

jedno dva dni po sebe a pod. Odhlásili sa štyria odberatelia. Sťažnosť dostal aj starosta. Na 

sťažnosti  upozornila pracovníčka soc.referátu p. Prokopa a posledný týždeň nastalo 

zlepšenie. 

      Pracovníci Hostinca u Iváka prisľúbili, v prípade potreby, dodávať obedy za takých istých 

podmienok, ako terajší dodávateľ.  

      V prípade ďalších sťažností miestny úrad ukončí zmluvu s p. Prokopom a uzatvorí novú 

s Hostincom u Iváka. 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia zobrala uvedené na vedomie. 

      Hlasovanie: 

      Za:  7 
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     K bodu č. 3 

                       Ponuky sociálnych služieb pre obyvateľov: 

- Centrum právnej pomoci, Nám. Slobody 12 BA – poskytuje právnu pomoc ľuďom, ktorí pre 

nedostatok prostriedkov a zlú sociálnu situáciu nemôžu využívať bežné právne služby 

- Služba včasnej intervencie, Hubenného 2, BA – poskytuje pomoc rodinám s deťmi 

s nerovnomerným vývinom a viacnásobným postihnutím 

- DSS Pohoda seniorov Galanta – poskytuje ubytovanie v zariadení sociálnych služieb pre 

seniorov 

- Organizácia muskulárnych dystrofikov, Vrútocká 8, BA – poskytuje osobnú asistenciu 

klientom a bezplatný špecializovaný servis 

- Bratislavská arcidiecézna charita, Heydukova 14, BA – oznámila ukončenie poskytovania 

sociálnych služieb v Domove seniorov Charitas o 1.1.2019. Naďalej poskytuje služby v DSS 

a rehabilitačnom stredisku Samária prostredníctvom ADOS. 

      Stanovisko komisie: 
                                         Komisia zobrala informáciu o ponukách soc. služieb na vedomie. 

      Hlasovanie: 

      Za 7 

 

     K bodu č.4 

                      Návrhy do nového volebného obdobia: 

- Vyhľadávať občanov sociálne odkázaných, najmä rodiny s deťmi. 

- Na jar a na jeseň t.r. zorganizovať zbierky pre potrebných v spolupráci s Farskou sociálnou 

komisiou. 

- Zorganizovať DEŇ ZDRAVIA v spolupráci s MS SČK, na februárové zasadnutie komisie 

pozvať predsedníčku MS SČK v Záhorskej Bystrici Ing. Martinčičovú. 

- Sledovať obsadenie ambulancie detského lekára. 

Stanovisko komisie: 

                                      Komisia zobrala návrhy na vedomie. 

     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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