
 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 27.5.2013 

 

 

 

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

Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:            Mgr. Fumačová  

Program:  

1. JPD, žiadosť 

2. 25.výročie založenia Klubu dôchodcov – príprava osláv 

3. Domáce tiesňové volanie – hlasová centrála 

  

K bodu č. 1 

                   Žiadosť p. M.M. o JPD  – žiadateľ požiadal o finančnú výpomoc na cestovné 

výdavky na hľadanie práce  a zakúpenie potravín. Žiadateľ sa 1.5.2013 prisťahoval z Česka, 

kde žil s manželkou a 5 ročným synom. V súčasnej dobe je v rozvodovom konaní. Býva 

u rodičov a hľadá prácu v odbore k kuchár. Potvrdenie z evidencie uchádzačov z ÚRSVR 

priložil. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia navrhuje poskytnúť žiadateľovi  JPD vo výške 50 € na úhradu 

cestovných výdavkov a nákup potravín s podmienkou, že odpracuje na verejnoprospešných 

prácach primeraný počet hodín. Komisia poveruje tajomníčku komisie, aby so stanoviskom 

oboznámila starostu mestskej časti. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                 25. výročia založenia Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici – komisia bude 

nápomocná pri príprave osláv založenia KD. Akcia je naplánovaná na 29.9.2013 o 14.00 h. 

v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. 

Podrobný program oslavy spolu s predpokladanými finančnými nákladmi bude predložený 

starostovi: 

- pozvánky, pozdravy (žiaci ZŠ) 

- kultúrny program (Cimbalová muzika s Jožkom Černým) 

- občerstvenie 

- darčeky 

- tanečná zábava. 

Predsedníčka klubu požiada o navýšenie financií na pripravovanú akciu, nakoľko z dotácie 

2000 € na rok 2013 nebude možné pokryť všetky náklady na akcie poriadané klubom v tomto 

roku. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala na vedomie informáciu o pripravovanom podujatí 

„Oslava 25. výročia založenia Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici“  dňa 29.9.2013 

a o potrebe navýšenia finančných prostriedkov na plánovanú akciu a požiadala predsedníčku 

komisie, aby o potreby zvýšenia dotácie informovala poslancov MZ za účelom úpravy 

rozpočtu. 

Hlasovanie:  

Za 6 



 2 

 

K bodu č. 3 

                  Domáce tiesňové volanie – hlasová schránka  –  tajomníčka komisie oboznámila 

členky s tým, že ponukou na zakúpenie hlasovej schránky pre tiesňové volanie, ktoré by 

mohli využívať osamelí dôchodcovia predložila na pracovnej porade. Starosta poveril 

komisiu, aby uskutočnila prieskum, či by sa v mestskej časti táto telefonická služba využívala. 

Cena jedného aparátu je 300 € a prenájom pre klienta cca 14,90 €. Aparáty distribuuje 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia konštatuje, že v Záhorskej Bystrici je len málo občanov, ktorí by 

hlasovú centrálu využívali, nakoľko sa o nich väčšinou starajú príbuzní. Aby sa možnosť 

pomoci osamelým občanom aj týmto spôsobom dostala do povedomia, komisia navrhuje 

uverejniť v najbližšom čísle časopisu Naša Bystrica krátky článok o tejto možnosti a občania 

by sami mohli kontaktovať miestny úrad alebo priamo ASSR. O navrhovanom spôsobe bude 

starostu informovať tajomníčka komisie. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

 

                                  

             

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


