
 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 25.4.2016 

 

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

                            Mgr. Marciš, Mišovská,  Moková,  JUDr. Treichelová  

 

Ospravedlnená:   Mgr. Fumačová, 

 

Program:  

1. Poplatky v pediatrickej ambulancii – stanovisko BSK a FK  

2. JPD imobilní – návrh  

3. Zoznam akreditovaných a neakreditovaných subjektov na vykonávanie sociálno-

právnej ochrany detí v Bratislavskom kraji – informácia  

4. Informácia o zbierke obnoseného šatstva – informácia  

5. Romana Staňová, umiestnenie v DD  – informácia  

6. Rôzne 

 

K bodu č. 1 

                        Ročné poplatky v pediatrickej ambulancii v ZB – komisia sa už dlhšiu dobu 

zaoberá poplatkami v detskej ambulancii v ZB. Dňa 29.3.2016 bolo starostovi MČ zaslané 

stanovisko BSK odboru zdravotníctva, z ktorého jednoznačne vyplýva, že lekár nie je 

oprávnený žiadať od rodičov pacientov poplatky. Ide len o iniciatívu MUDr. Csádera. Vo 

svojom stanovisku ďalej BSK uvádza, že rodičia môžu svoje podnety adresovať priamo 

odboru zdravotníctva BSK a v prípade, ak sa rodič domnieva, že lekár porušuje právne 

predpisy, mal by ho písomne požiadať o nápravu. Ak lekár neinformuje žiadateľa o spôsobe 

vybavenia jeho podnetu do 30 dní, tak sa môže obrátiť priamo na BSK a vtedy o stanovisko 

lekára požiada BSK. 

           Komisia vo svojom stanovisku zo dňa 22.3.2016 navrhla starostovi prehodnotiť výšku 

nájomného v pediatrickej ambulancii a upraviť ju tak, ako je v ostatných ambulanciách, t.j. 

min. na sumu 15 €/m2/rok. 

           K návrhu zaslala svoje stanovisko finančná komisia a odporučila MZ, aby poveril starostu 

rokovaním s MUDr. Csáderom o uzavretí dodatku k existujúcej nájomnej zmluve, ktorým sa 

upraví výška nájomného tak,  ako v ostatných ambulanciách t.j. 15 €/m2/rok. 

Stanovisko komisie: 
                                 Komisia zobrala uvedené stanoviská na vedomie a stotožňuje sa 

s návrhom finančnej komisie. 

V prípade, že by sa rodičia obrátili opätovne na miestny úrad so sťažnosťami na MUDr. 

Csádera, odporučíme im obrátiť sa priamo na BSK. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                   Jednorazové peňažné dávky pre imobilných a ŤZP občanov – komisia 

každoročne navrhuje starostovi, aby poskytol jednorazový príspevok po 100 € občanom 

pripútaným na lôžko, invalidný vozík alebo inak ťažko zdravotne postihnutým. Evidenciu 

týchto občanov vedie sociálny referát miestneho úradu.  

Ide o 13 občanov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. 

Stanovisko  komisie: 
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                                       Komisia odporučila starostovi vyplatiť vyššie uvedeným občanom sumu 

po 100 € na nákup osobných potrieb. 

      Hlasovanie: 

Za 7 

 

 K bodu č. 3 

                    Zoznam akreditovaných a neakreditovaných subjektov vedených v evidencii 

BSK – komisia sa oboznámila s akreditovanými /počet 23/ aj neakreditovanými /počet 6/ 

subjektami, ktoré poskytujú sociálno-právnu ochranu detí a sociálnu kuratelu podľa zákona 

číslo 305/2005 Z.z. V zozname je uvedený názov subjektu, adresa, miesto výkonu, 

zodpovední zástupcovia a kontakty na nich. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala predmetný materiál na vedomie s tým, že v prípade 

potreby o nich bude občanov informovať. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

K bodu č. 4 

                  Informácia o zbierke obnoseného šatstva, kuchynských potrieb a menších 

kusov nábytku – zbierka sa uskutočnila v dňoch 8. a 9.4.2016 v priestoroch garáže miestneho 

úradu. Možno konštatovať, že sa vyzbieralo dostatočné množstvo vecí, ale je potrebné 

kriticky upozorniť, že zlyhal odvoz tejto zbierky o celý týždeň. Pracovníci miestneho úradu sa 

nemohli dostať k pracovným nástrojom, takže v budúcnosti bude potrebné lepšie zabezpečiť 

odvoz ihneď po ukončení zbierky.  

Predsedníčka komisie poďakovala všetkým, ktorí sa na organizovaní zbierky akýmkoľvek 

spôsobom podieľali. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 5 

                  R.S. – vyžiadanie stanoviska – tajomníčka komisie informovala, že na písomné 

dožiadanie ohľadom postupu vyšetrovania prípadu R.S., ktoré bolo zaslané na ORPZ 

Bratislava IV riaditeľovi mjr. Šulhaňovi, tento telefonicky oznámil, že spis č. ORP-

570/2/VYS-B4-2014 bol postúpený na ORPZ, na odbor kriminálnej polície vyšetrovateľke 

O.P.  O prípadnom postupe alebo aspoň čiastočnom výsledku však nevedel nič povedať. 

Oddelenie sociálno-právnej ochrany, ktoré sme tiež písomne požiadali o podanie správy, ani 

do dnešného dňa nezaslalo žiadne stanovisko. 

Dňa 20.4.2016 sa dostavila na miestny úrad p. M.S., matka R. Oznámila, že dcéra má 

pridelenú inú kurátorku p. P., ktorá však s ňou komunikuje veľmi odmerane, vyhovára sa, že 

má veľa roboty a uvádza len, že R. je stále pod ochranou DD. Ešte v roku 2015 bola matka 

predvolaná na ORPZ, kde si mala prečítať spis, ktorý vtedy podpísala, ale nevie čo v ňom 

bolo napísané. Od tej doby nemá žiadne nové informácie. 

R., jej matka aj stará matka a teta, ktoré žijú v spoločnej domácnosti vo veľkom rodinnom 

dome v Záhorskej Bystrici, si želajú, aby sa  vrátila domov, kde má zabezpečené bývanie, 

stravovanie a všetko ostatné k spokojnému životu. Pokiaľ sa týka učňovskej školy, matka 

zisťovala, že je možný prestup do Bratislavy, kde by si učňovku dokončila. 

Podľa informácie p. S. aj DD Topoľčany žiadal vyjadrenie od kurátorky ohľadom 

pokračovania vyšetrovania polície, ale nedostali žiadnu odpoveď. 
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Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia zobrala informácie na vedomie s tým, že písomne vyžiada 

stanovisko k prípadu R.S. od kurátorky p. P. a tiež od  vyšetrovateľky p. O.P. z odboru 

kriminálnej polície. 

      Hlasovanie: 

      Za 7 

 

      K bodu č. 6 

                         R ô z n e  

- Informácia o úmrtí p. L. – predsedníčka komisie informovala, že zomrela p. L., ktorej bola 

poskytovaná materiálna pomoc. V súčasnosti zostal v domácnosti syn J., 59 ročný. Je chorý, 

nie je schopný sa zamestnať, je evidovaný na úrade práce. Predsedníčka komisie požiada 

MUDr. Olexovú, obvodnú lekárku, aby sa pokúsila vybaviť mu invalidný dôchodok. 

- Upozornenie  Mgr. Marciša  na osoby, ktoré občanom navrhujú zmenu dodávateľa energií 

/plyn, elektrina/ za výhodných podmienok. Podľa neho ide o podvodníkov, ktorí chcú získať 

od občanov osobné údaje a následne ich zneužiť. Pán Marciš pracuje v SPP a ponúka 

obyvateľom ZB, najmä starším, pomoc pri vybavovaní dodávateľa energií. Na najbližšom 

stretnutí členov KD ich s touto problematikou oboznámi. 

- Ponuka Denného centra opatrovateľka v ZB – v súčasnej dobe sú dve voľné miesta 

v dennom stacionári na Tatranskej ul. Komisia v prípade potreby ponúkne službu obyvateľom 

ZB. 

- Dobrovoľná zbierka – návrh p. Marciša, aby komisia pri stretnutiach občanov ZB napr. na 

hody zorganizovala Dobrovoľnú zbierku pre sociálne slabšie rodiny, napr. na úhradu letných 

táborov pre deti. Komisia zobrala návrh na vedomie s tým, že je potrebné zistiť ktorá 

inštitúcia vydá povolenie na organizovanie finančnej zbierky. 

 

 

 

 

                                
  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


