
 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 20.2.2017 

 

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

Ospravedlnení:  Mgr. Fumačová, Mgr. Marciš, JUDr. Treichelová, 

 

Program:  

1. Žiadosť p. K.M. na zvýšenie počtu hodín za opatrovanie matky 

2. Žiadosť A.G. o finančnú výpomoc po návrate z výkonu trestu 

3. Návrh na pomoc asociálovi J.L. 

4. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova, návrh člena do pracovnej skupiny 

mestskej časti Staré Mesto 

5. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby organizovanom MPSVR SR 

6. Informácia o zbierke pre ľudí bez domova pre nocľaháreň NO De Paul 

7. Zoznam imobilných občanov na JPD 

 

K bodu č. 1 

                        Žiadosť p. K.M. o zvýšenie finančného príspevku na opatrovanie matky – 

v žiadosti menovaná uvádza, že jej zamestnávateľ nariadil pracovať aj v sobotu a na tento deň 

nemá zabezpečené opatrovanie matky. Žiada o príspevok aj v sobotu. MČ prispieva 

menovanej na opatrovateľskú službu denne 20 € /2,50 €/8 hod./, čo je za mesiac pri 20 

pracovných dňoch 400 € a teda ročne 4800 €.  

 Stanovisko komisie: 
                                 Komisia po prerokovaní žiadosť zamietla. Konštatovala, že príspevok pre 

matku žiadateľky v sume cca 4800 € za rok je dostačujúci a pre rozpočet mestskej časti 

značne odčerpávajúci. Pani K.M. má troch súrodencov, ktorí sú podľa zákona o rodine 

povinní, pokiaľ je to nevyhnutné, na životné náklady matke finančne prispievať. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

      K bodu č. 2 
                        Žiadosť A.G. o finančný príspevok po návrate z výkonu trestu – komisia 

navrhla žiadateľke prispieť podľa zásad schválených miestnym zastupiteľstvom sumu 100 €. 

Menovaná predložila potvrdenie o zápise do evidencie nezamestnaných na ÚRSVR. 

V súčasnej dobe si hľadá prácu. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia súhlasila s príspevkom pre A.G. vo výške 100 € na zakúpenie 

osobných potrieb. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 3 

                    Návrh na pomoc J.L. –  na podnet MUDr. Olexovej sa komisia zaoberala 

sociálnou situáciou občana J.L. Menovaný po smrti matky žije sám v rodinnom dome. Bol 

evidovaný na ÚPSVR a pracoval na aktivačných prácach do konca roka 2016. V súčasnosti 

nepracuje a pravdepodobne sa na úrade práce nehlási a bol vyradený. 

Je bez príjmu a žije v úplne zanedbanej domácnosti bez elektriny a plynu. Návrhy MUDr. 

Olexovej na lekárske ošetrenie, prípadnú hospitalizáciu v nemocnici odmietol, čo jej aj 

podpísal.  
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Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie a navrhuje nasledovné riešenie: 

- predsedníčka komisie spolu s p. Pokojným menovaného navštívia a navrhnú mu 

lekárske ošetrenie prípadne mu vybavia hospitalizáciu v nemocnici 

- tajomníčka komisie: 

      -  vybaví dovoz stravy z Denného stacionára na Tatranskej ul. s tým, že celú sumu 

          bude hradiť mestská časť zo svojho rozpočtu 

 -  pokúsi nájsť upratovaciu firmu, ktorá by upratala jeho domácnosť a taktiež    

    domácnosť M.K. a T.B. 

 -  na najbližšie zasadnutie pozve príbuzných  J.L. a T.B., s ktorými sa   

    členovia komisie pokúsia nájsť riešenie situácie do budúcna. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 4 
                    Koncepcia pomoci ľuďom bez domova – komisia obdržala žiadosť z oddelenia 

sociálnych vecí Miestneho úradu Staré Mesto, ktoré konštituuje pracovnú skupinu, ktorá bude 

zložená zo zástupcov mestských častí, zástupcov hlavného mesta, pracovníkov inštitútu pre 

výskum rodiny a ďalších zástupcov subjektov, neopomenuteľných v systéme pomoci. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia navrhla za člena pracovnej skupiny člena komisie Mgr. 

Miroslava Marciša. Pán Marciš spolupracuje s NO De Paul, takže máme za to, že uvedenej 

problematike najviac rozumie. S nomináciou súhlasí. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 5 

                     Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ pre BSK. Cieľom projektu je  

podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v domácnostiach klientov. Po zapojení sa do projektu 

by MČ mohla čerpať nenávratný finančný príspevok vo výške 507 € na jedno pracovné 

miesto opatrovateľky. 

Stanovisko komisie: 

                                 Vzhľadom k tomu, že mestská časť ZB v súčasnej dobe realizuje 

opatrovateľskú službu prostredníctvom dvoch subjektov, s ktorými má uzatvorené zmluvy 

o poskytovaní OS a tiež, že zo strany občanov, ktorí OS využívajú neboli vznesené žiadne 

negatívne pripomienky, do ponúkaného projektu sa nezapojíme. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 6 

                  Informácia o zbierke pre ľudí bez domova – v týždni od 31.1. do 4.2.2016 

komisia na podnet člena p. Marciša zorganizovala zbierku pre nocľaháreň NO De  Paul 

v Bratislave. Vyzbieralo sa množstvo prikrývok, plachiet, uterákov, hygienických potrieb, 

trvanlivých potravín aj gastrolístkov. Veci do nocľahárne odviezol p. Marciš. 

Stanovisko komisie: 

                                       Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 5 
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K bodu č. 7  

                 Návrh na finančný príspevok pre ŤZP a imobilných občanov v roku 2017 -   

tajomníčka informovala, že v evidencii je takýchto občanov 11.  

Komisia navrhuje, aby starosta podľa schválených zásad prispel z rozpočtu MČ po 100 €  

pre každého z nich. 

Stanovisko komisie:  

                            Komisia s návrhom  súhlasila. 

Hlasovanie:  

Za: 5 

 

 

 

 

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


