
 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 30.5.2016 

 

Prítomní:       MUDr. Cingelová, Kubíková, Mgr. Fumačová 

                            Mgr. Marciš,   JUDr. Treichelová  

 

Ospravedlnení:   Mgr. Jurčeková, Mišovská, Moková 

 

Program:  

1. Sčítanie ľudí bez domova, mapovanie výskytu ľudí  – informácia o akcii 

2. R.S. – informácia o pokračovaní riešenia prípadu 

3. Informácia o sťažnosti na konanie MUDr. Csádera 

4. Informácie o pracovnom stretnutí zástupcov soc. oddelení na magistráte 

5. Rôzne: 

- anketa na web stránku MČ a do novín NB – Ako sú občania spokojní so 

zdravotníckymi službami v ZS v ZB 

- informácia o soc. odkázaných občanoch – aktualizácia  

 

K bodu č. 1 

                        Sčítanie ľudí bez domova, mapovanie výskytu ľudí – tajomníčka komisie 

informovala, že akcia  pripravuje magistrát hl. mesta SR Bratislavy na november 2016. 

Vykoná sa prostredníctvom pracovníkov Inštitútu pre výskum práce a rodiny, za spolupráce 

mestských častí Bratislavy, magistrátu a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ľuďmi 

bez domova. Magistrát požiadal mestské časti o spoluprácu pri aktualizácii mapy výskytu 

ľudí bez domova a nahlásenie služieb, ktoré mestské časti  poskytujú takýmto ľuďom /strava, 

oblečenie, finančná pomoc atď/. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že pracovníčka mestskej 

časti bude s magistrátom spolupracovať a poskytovať požadované informácie ohľadom 

bezdomovcov na území Záhorskej Bystrice. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 2 

                   R.S. – informácia o pokračovaní riešenia prípadu – členka komisie Mgr. 

Fumačová požiadala pracovníkov polície a sociálnej kurately ÚPSVR o zistenie v akom 

štádiu  riešenia sa nachádza prípad mladistvej R.S., ktorá je umiestnená v DD v Topoľčanoch 

už tretí rok. 

Mgr. Fumačová zistila, že zo strany polície je vyšetrovanie skončené a postúpené na okresnú 

prokuratúru. 

Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

      Hlasovanie: 

Za 5 

 

 K bodu č. 3 

                    Informácia o sťažnosti na konanie pediatra MUDr. Csádera – koncom apríla 

2016 sa na starostu obrátila občianka Záhorskej Bystrice Mgr. Katarína Rumanková so 
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žiadosťou o zistenie prečo detský lekár v Záhorskej Bystrici nelieči deti zo Záhorskej Bystrice 

a posiela rodičov do Lamača. 

Tajomníčka komisie oboznámila členky komisie s tým, že uvedenou situáciou sa už 

niekoľkokrát zaoberal starosta na pracovných poradách a vec mienil riešiť osobným pohovom 

s MUDr. Csáderom. Bolo zistené, že nájomná zmluva s lekárom uzavretá do roku 2017 je zo 

strany mestskej časti nevypovedateľná. Starosta prisľúbil osobný pohovor s lekárom a pokiaľ 

lekár svoj postoj nezmení, nebude mu nájomná zmluva predĺžená. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

K bodu č. 4 

                  Informácia o pracovnom stretnutí zástupcov soc. oddelení na magistráte  – 
v apríli sa uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom boli prerokované nasledovné otázky zo 

sociálnej oblasti: 

- spolupráca štátnej správy a samosprávy pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 

- informácie o postupe pri poskytovaní ubytovania v ubytovniach hlavného mesta 

Fortuna a Kopčany 

- kompletizácia žiadostí do ubytovní. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 5 

                         R ô z n e 

1. člen komisie Mgr. Marciš navrhol, aby sa uskutočnila medzi občanmi anketa  

s názvom „Ako ste spokojní so službami lekárov v ZS v ZB“. MUDr. Cingelová 

navrhla  zdôvodniť anketu odpočtom plnenia jej volebného programu. Pán Marciš 

pripraví text, vhodný na webovú stránku MČ i do novín NB. 

2. Predsedníčka komisie informovala o návšteve niektorých rodín i jednotlivcov, ktorých 

vedie v zozname sociálne odkázaných. Požiadala o doplnenie zoznamu, prípadne 

o informáciu v akých podmienkach žijú niektorí občania. Upozornila na zlú situáciu 

u p. A.M., ktorá je nevládna a je u nej  zlá hygiena. Pána J.L. prisľúbila riešiť MUDr. 

Olexová z hľadiska posúdenia zdravotného stavu, či by sa mu nedal vybaviť invalidný 

dôchodok. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia súhlasila s uskutočnením ankety ohľadom ZS a zobrala na 

vedomie informácie o občanoch s tým, že na situáciu p. M. predsedníčka upozorní synovca p. 

M., ktorý žije v ZB a u MUDr. Olexovej preverí, či bol p. L. už predvolaný na lekársku 

prehliadku. 

 

     Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie MUDr. Cingelová. 

 

 

                               
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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