
 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 25.4.2012 

 

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

  

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová, Mišovská 

Program:  

1. JPD – žiadosť 

2. Ponuka magistrátu na podujatia pre seniorov 

3. Ponuka rekreácie – chata Oravice  

4. Odľahčovacia služba – registrácia 

 

K bodu č. 1 

                   Jednorazové peňažné dávky –  žiadosť o finančný príspevok zaslal  občan  

M. M., bytom ZB Donská ul., jeho jediný zdroj príjmu je starobný dôchodok vo výške  

295,30 €. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  odporučila starostovi mestskej časti poskytnúť JPD vo výške  

100 € na nákup osobných potrieb. 

 

K bodu č. 2 

                    Ponuka Magistrátu hl.m.SR Bratislavy – komisia  obdržala ponukový list od 

sociálneho oddelenia magistrátu hl.m. na podujatia pre seniorov, poriadaných magistrátom 

v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity.  

Ide o nasledovné podujatia: 

- Vlastivedné vychádzky pre seniorov so sprievodcom dňa 26.4. a 27.4.2012 

- Športom ku zdraviu dňa 3.5. na Harmincovej 2 a 10.5. v sade Janka Kráľa 

- Jarný koncert pre seniorov 15.5. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. 

Stanovisko komisie: 

                                Ponuku prevzala p. Moková, predsedníčka klubu dôchodcov a jednotlivé 

podujatia bude medzi členmi propagovať. 

 

K bodu č. 3 

                  Ponuka chaty Oravice – tajomníčka komisie oboznámila členky s ponukovým 

listom na možnosť rekreačného pobytu v chate Oravice na Orave. Ide o turistické stredisko 

s termálnym bazénom, pekným parkom, možnosťou masáží a rašelinových zábalov, 

v blízkosti sú salaše s výrobkami ovčí syr, bryndza ap. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu  na vedomie a p. Moková, vedúca klubu 

dôchodcov s ňou oboznámi členov na najbližšom spoločnom podujatí. 

 

K bodu č. 4                   

                   Informácia o poskytovaní odľahčovacej služby podľa z.č. 448/2008 Z.z. 

v znení neskorších predpisov – ide o usmernenie MPSVaR, odboru sociálnych služieb 

ohľadom registrácie subjektov poskytujúcich predmetnú službu. 

Stanovisko komisie: 

                            Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

  

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 


