
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 10.10.2011 

 

 

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

Mišovská, 

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová, služobná cesta 

Hostia:  MUDr. Olexová, Ing. Vojtaššák      

                            

Program:  

1. Informácia o ordinačných hodinách MUDr. Olexovej 

2. Rozpočet na rok 2012, návrh 

3. Klub dôchodcov, informácia o činnosti do konca roku 2011 

 

K bodu č. 1 

                   Informácia o ordinačných hodinách MUDr. Olexovej, obvodnej lekárky 

v Záhorskej Bystrici  – na podnet poslancov miestneho zastupiteľstva komisia sociálnych 

vecí a zdravotníctva pozvala MUDr. Olexovú, obvodnú lekárku pre dospelých v Záhorskej 

Bystrici na zasadnutie komisie. Počas rokovania MUDr. Olexová oboznámila komisiu so 

systémom  práce v ambulancii, ako je písanie receptov, platené služby počas ordinačných 

hodín, informovala o znižovaní počtu pacientov z dôvodu veľkej úmrtnosti, mladé rodiny 

majú svojich lekárov mimo Záhorskú Bystricu a o mnohých ďalších problémoch v oblasti 

zdravotníctva v Záhorskej Bystrici. Prisľúbila predĺžiť ordinačné hodiny v ambulancii 

nasledovne: 

- Pondelok, Streda a Piatok o 1 hodinu. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie.  Naďalej zostáva úlohou 

komisie získať do Záhorskej Bystrice detského lekára.     

                                                                         

K bodu č. 2 

                  Rozpočet na rok 2012 v sociálnej oblasti  –  komisia sa oboznámila s čerpaním 

rozpočtu do konca 3.štvrťroka 2011. Podklady boli doručené z finančnej učtárne. Schválený 

rozpočet nebol prekročený, s výnimkou v jedného prípadu o 50 €, čo bolo odôvodnené. 

Keďže neprišlo k prekročeniu rozpočtu komisia odporučila ponechať výšku výdavkov na 

jednotlivých položkách na úrovni roku 2011, prípadne zvýšiť v rámci celkovej sumy položku 

– opatrovateľská služba na 22000 € a znížiť sumu na príspevky pri narodení o 2000 €.  

Stanovisko komisie: 

                                Komisia súhlasila s návrhom rozpočtu na rok 2012 a poverila tajomníčku 

komisie, aby odovzdala písomnú požiadavku komisie na rozpočet na rok 2012 do finančnej 

učtárne. 

 

K bodu č. 3  

                   Činnosť klubu dôchodcov na konca roka 2011 –  predsedníčka KD p. Moková 

oboznámila komisiu: 

- so športovými aktivitami dňa 13.10. - turistika na Kačín 

- so zájazdom do Južných Čiech 16.10.  – 47, členov, Tábor – zámok Hluboká, cena 

184 € na účastníka, celú sumu hradia účastníci, organizátor Český červený kríž 

- divadelné predstavenie Charlieho teta dňa 31.10. -  44 osôb 

- oslava jubilantov 13.10. 
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- 11.12. Vianočné posedenie v spoločenskom dome, darčeková poukážka á 5€ na člena 

na nákup tovaru v TESCO Lamač. 

Stanovisko komisie: 

                         Komisia  zobrala informáciu na vedomie.  

 

 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 
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