
 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 7.12.2017 

 

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

                          Moková, Mišovská, JUDr. Treichelová  

Ospravedlnení:  Marciš, Mojtová 

Prizvaný:           p. Peter Prokop, budúci dodávateľ obedov pre dôchodcov 

 

Program:  

               1/ Doriešenie dovážania obedov pre dôchodcov od januára 2018 

               2/ Novela zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 

               3/ Ponuka riaditeľky n.o.Venia na stretnutie k novele zákona o soc. službách 

               4/ Informácia o prípade R.S. umiestnenej v DD 

               5/ Obsadenie miesta vodiča sociálneho taxíka 

               6/ Návrhy na činnosť komisie v roku 2018 

 

 

K bodu č. 1 

                        Doriešenie dovážania obedov pre dôchodcov od januára 2018 – tajomníčka 

komisie pozvala na zasadnutie vedúceho firmy zo Stupavy pána Petra Prokopa, ktorý je 

ochotný robiť rozvoz obedov zo Stupavy do Záhorskej Bystrice. Celkove je v súčasnosti 

v evidencii 16 osôb, z ktorých v októbri t.r. odobrali obedy 11. Cena s dovozom by bola 3,20 

€/obed.  Za odobratú stravu bude firma fakturovať príslušnú sumu. Rozvoz začne od 

15.1.2018. Všetkým  prihláseným dôchodcom bude pracovník firmy dovážať obedy priamo 

na adresu domov v čase od 11,00 do 13,00. Komisia navrhuje z sumy 3,20 € prispievať 

sumou 0,80 € občanom s dôchodkom nižším ako 480 €. 

     Stanovisko komisie: 
                                 Tajomníčka komisie urobí presný zoznam odoberateľov obedov 

s adresami a odovzdá ho do firmy. Pripraví návrh zmluvy s podmienkami na dovoz a úhradu 

za rozvoz. S novým spôsobom odoberania obedov oboznámi dôchodcov listom. 

Hlasovanie: 

Za 7  

 

      K bodu č. 2 
                        Novela zákona o sociálnych službách od 1.1.2018 – Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny pripravilo od 1.1.2018 novelu zákona o sociálnych službách. 

Novelou sa zefektívni systém viaczdrojového financovania vďaka zavedeniu príspevku podľa 

stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Štát by mal zo ŠR zabezpečiť 

spolufinancovanie neverejných poskytovateľov na lokálnej a regionálnej úrovni a verejných 

poskytovateľov soc. služieb na lokálnej úrovni. Poskytnutý fin. príspevok bude účelovo 

viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody 

zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu o novele zákona o sociálnych službách na 

vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 7 
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K bodu č. 3 

                  Ponuka riaditeľky n.o. Venia na stretnutie k novele zákona o sociálnych 

službách –  tajomníčka komisie informovala, že riaditeľka n.o. Venia p. Vaniherová navrhla 

stretnutie ku zmene financovania opatrovateľskej služby od 1.1.2018. Termín navrhla po 13. 

decembri, kedy absolvuje školenie k novele zákona. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala ponuku p. Vaniherovej na vedomie a odporučila 

zorganizovať stretnutie komisie s ňou dňa 18.12.2017 o 16,00 v zasadačke miestneho úradu. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 
                    Informácia o R. S., ktorá bola umiestnená v DD – tajomníčka komisie 

informovala, že maloletá R.S. bola od 27.2.2014 v DD v Topoľčanoch z dôvodu 

zanedbávania školských povinností a pre podozrenie na ohrozenie mravnej výchovy. Od leta 

2017 je doma v ZB, je vyučená kaderníčka, hľadá si prácu. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie.  

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

K bodu č.5 

                  Obsadenie miesta vodiča sociálneho taxíka – tajomníčka komisie informovala, 

že mnohí občania sa pýtajú kedy začne fungovať sociálny taxík, V decembri dala výpoveď 

dovtedajšia pracovníčka – vodička p. Mihalovičová. Občania, najmä starší, poukazujú na to, 

že sociálny taxík im slúžil hlavne na dopravu na vyšetrenia do nemocníc a k odborným  

lekárom a v tomto smere sa ich situácia skomplikovala. Jeden konkrétny prípad bol, že 

sanitka objednaná okolo 9,00 ráno prišla pre chorého až o 16,00. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia požiada starostu o podanie informácie v akom stave je obsadenie 

pracovného miesta vodiča sociálneho taxíka a jeho ďalšieho fungovania v Záhorskej Bystrici. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 6 

                  Návrhy členov komisie na činnosť v roku 2018 – tajomníčka vyzvala členov 

komisie, aby navrhli akcie, ktoré by v roku 2018 komisie zorganizovala pre občanov ZB. 

Napríklad: 

- Deň zdravia 

- Zbierka obnoseného šatstva, hygienických a školských potrieb sa uskutoční na fare 

dňa 16.3.2018 

- Zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre NO VAGUS v Bratislave. 

 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia zobrala návrhy na vedomie a vynaloží snahu na ich realizáciu 

v roku 2018. 

Hlasovanie: 

Za 7 
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  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


