
 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 29.5.2017 

 

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

                         Moková, Mišovská, JUDr. Treichelová, 

Ospravedlnený: Mgr. Marciš 

Program:  

1. Privítanie novej členky komisie p. Vlasty Mojtovej 

2. Nové ZOS „Slnko“ v ZB – informácia  

3. Deň zdravia – zistenie možnosti realizácie prostredníctvom magistrátu 

4. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova – žiadosť o súčinnosť 

5. Ponuky soc. zariadení 

6. Rôzne – podnety členov komisie 

 

K bodu č. 1 

                        Privítanie novej členky komisie p. Vlasty Mojtovej  –  p. Mojtová sama zaslala 

starostovi mestskej časti ZB ponuku na prácu v sociálnej komisii. V profesijnom živote 

pracuje ako sociálna pracovníčka v sociálnom zariadení Gaudeámus v Bratislave a svoje 

skúsenosti z tejto práce chce využiť v komisii sociálnych vecí a zdravotníctva v Záhorskej 

Bystrici. Predsedníčka komisie MUDr. Cingelová p. Mojtovú privítala a vyjadrila 

presvedčenie, že nová členka bude pre prácu komisie prínosom. Zároveň ju požiadala, či by 

prijala členstvo v pracovnej skupine magistrátu k tvorbe koncepcie pomoci ľuďom bez 

domova. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 8  

 

      K bodu č. 2 
                        Nové zariadenie sociálnych služieb SLNKO v Záhorskej Bystrici – zariadenie 

opatrovateľskej služby je na ul. Čsl. tankistov č. 79. Na slávnostnom otvorení dňa 1.5.2017 sa 

zúčastnila predsedníčka komisie MUDr. Cingelová. Oboznámila komisiu s kapacitou 

zariadenia, s podmienkami prijatia klientov, s cenovými reláciami – 900 € mesačne, 

zariadenie disponuje rehabilitačnými pomôckami, zamestnáva najmä ošetrovateľov. 

V súčasnej dobe je v budove umiestnený aj denný stacionár, nakoľko budovu na Tatranskej 

ulici bude majiteľka rekonštruovať. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že občanom Záhorskej 

Bystrice bude v prípade potreby predmetné zariadenie odporúčať. 

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 3 

                    Deň zdravia –  tajomníčka komisie zaslala dožiadanie na Magistrát hl.m.SR 

Bratislava ohľadom realizácie merania TK, cholesterolu a cukru v krvi, pre obyvateľov 

Záhorskej Bystrice. Kancelária Zdravé mesto na magistráte organizuje pravidelne odbery pre 

občanov Bratislavy pri rôznych podujatiach poriadaných  mestom. Podrobnejšie informácie 

podá na miestny úrad pracovníčka soc. oddelenia magistrátu p. Mesíčková. Po dohodnutí 

termínu realizácie akciu spropagujeme cez miestny rozhlas, internet, prípadne plagátmi. 
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Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 8 

K bodu č. 4 
                    Koncepcia pomoci ľuďom bez domova – komisia obdržala žiadosť o súčinnosť 

z oddelenia sociálnych vecí Magistrátu. Ide o poskytnutie informácií dotýkajúcich sa práce 

s ľuďmi bez domova na území Záhorskej Bystrice: 

a/  aké sú priority práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova v ZB 

b/  aká je spolupráca ZB s inými mestskými časťami 

c/  aká je spolupráca s mimovládnymi subjektmi 

d/ aké sú formy podpory práce mimovládnych subjektov zo strany MČ B-ZB /finančná 

podpora projektov, poskytnutie priestoru a pod./. 

Tajomníčka komisie pri tomto prerokovávanom bode upozornila, že p. Marciš, ktorý bol 

navrhnutý za člena pracovnej skupiny k tvorbe Koncepcie pomoci pre ľudí bez domova 

hlavného mesta SR Bratislavy sa zasadnutí nezúčastňuje a požiadala ho o zdôvodnenie 

neúčasti na zasadnutiach pracovnej skupiny. 

Stanovisko komisie:                                 
Komisia konštatovala, že v súčasnej dobe mestská časť nevyvíja žiadne aktivity v prospech 

cieľovej skupiny „Ľudia bez domova“ najmä z dôvodu, že na jej území sa nachádza len veľmi 

málo bezdomovcov a ani tí nepožadujú od obce žiadnu starostlivosť. V zmysle uvedeného 

stanoviska tajomníčka komisie odošle na sociálne oddelenie magistrátu odpoveď. 

Zobrala na vedomie dôvody neúčasti p. Marciša na zasadnutiach pracovnej skupiny k tvorbe 

Koncepcie pomoci pre ľudí bez domova hlavného mesta SR Bratislavy /pracovná 

zaneprázdnenosť/. 

Hlasovanie: 

Za 8 

K bodu č. 5 

                    Ponuka sociálneho zariadenia Seniorville v Jablonovom - pozvánka na 

stretnutie s liečebnou pedagogičkou z Centra Memory o možnostiach prevencie 

Alzheimerovej choroby a testovania pamäti. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala ponuku na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za 8 

 

K bodu č. 6 

                  Rôzne – Predsedníčka komisie informovala o svojej žiadosti, ktorú podala na 

miestny úrad o prenájom  nebytového priestoru v ZS v ZB uvoľneného SLSP, na zriadenie 

ambulancie detského alergológa. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie:  

Za: 9 

 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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