
 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 28.5.2018 

 

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

                          Mojtová, Moková, JUDr. Treichelová 

  

Ospravedlnená:  Mišovská 

Neospravedlnení:   Mgr. Marciš, Mgr. Fumačová 

 

Program:  

               1/ Komunitný plán sociálnych služieb MČ B-ZB na roky 2018 – 2024 – finálna  

                   verzia, návrh na schválenie 

               2/ Sťažnosť M.B. na B.J. 

               3/ Inzerát na firmu poskytujúcu opatrovateľskú službu v domácnosti 

 

 

K bodu č. 1 

                        Komunitný plán sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava – Záhorská 

Bystrica na roky 2018 – 2024 – na   aprílovom zasadnutí komisie boli členovia oboznámení 

podrobne s predmetným dokumentom. Obsah dokumentu tvorí: 

- Úvod 

- Analýza demografických údajov MČ 

- Analýza súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb 

- Požiadavky prijímateľov sociálnych služieb 

- Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v ZB. 

Osobitne sú v projekte rozvedené projekty v príprave a to využitie bývalého učilišťa. Zámer 

zo strany samosprávy je možné využitie areálu na poskytovanie sociálnych služieb 

v zariadení pre seniorov alebo inom druhu zariadenia v spolupráci s BSK prípadne inými 

subjektami. V najbližších rokoch by mohol zámer vyústiť do konkrétnych aktivít so 

začiatkom prvých fáz realizácie. 

Komunitný plán predstavuje pre sociálnu oblasť usmernenie a stratégiu, ktorou sa chce 

mestská časť pre nasledujúce obdobie riadiť, pričom záväznosť tohto dokumentu je potrebné 

chápať v kontexte všetkých subjektov pôsobiacich na území mestskej časti Záhorská Bystrica. 

      Stanovisko komisie: 

                                 Komisia odporučila miestnemu zastupiteľstvu predmetný dokument 

schváliť. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                         Sťažnosť M.B. na B.J. – tajomníčka komisie oboznámila členov komisie 

s obsahom sťažnosti. Podstatou je, že vnučka sťažovateľa sa kamarátila s dievčaťom od 

susedov a po čase vznikli medzi rodinami konflikty, ktorých pôvodcom je podľa sťažovateľa 

matka dievčaťa p. J. Keďže sú v predmete sťažnosti spomínané maloleté deti, bola sťažnosť 

pridelená na riešenie soc. komisii, ktorá môže prípadne skonštatovať, či nejde o zanedbanie 

výchovy zo strany niektorého z rodičov detí. 

      Tajomníčka komisie zaslala p. J. kópiu sťažnosti a požiadala o jej písomné stanovisko 

k predmetu veci. Následne budú obe strany predvolané na zasadnutie komisie, ktorá po 

vypočutí vydá rozhodnutie. 
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     Stanovisko komisie: 

                                      Komisia zobrala uvedené na vedomie a schválila zvolený postup riešenia 

predmetnej sťažnosti. 

      Hlasovanie: 

      Za 6 

 

     K bodu č. 3 

                       Inzerát na hľadanie firmy na poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 

v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica – tajomníčka komisie oboznámila členov 

so situáciou v poskytovaní OS v domácnosti. Od mája 2018 ukončila svoju činnosť OS Venia 

a Nezisková organizácia opatrovateľka nemá dostatok opatrovateliek. V súčasnej dobe sú 

potrebné min. dve opatrovateľky. Navrhla dať na webovú stránku Záhorskej Bystrice inzerát, 

že mestská časť hľadá organizáciu, ktorá poskytuje terénnu opatrovateľskú službu, s ktorou 

by následne  podpísala zmluvu o zabezpečení tejto služby.  

      Členka komisie p. Mojtová odporučila firmy hľadať na portáli DOMÉLIA.SK. 

      Stanovisko komisie: 

                                         Komisia odporučila uverejniť inzerát na webovej stránke mestskej časti, 

prípadne v novinách Naša Bystrica. 

Hlasovanie: 

      Za 6 

 

 

 

 

 

 

 

     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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