
 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 11.9.2013 

 

 

 

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

Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová – chorá  

Hostia:                        Ing. Ožvoldová, prednostka – ospravedlnená 

 

 

Program:  

1. Žiadosť o zvýšenie príspevku za opatrovateľskú službu, stanovisko komisie 

 

K bodu č. 1 

                  Žiadosť Š. K. a R. K., bytom Čsl. tankistov  o zvýšenie  opakovaného 

príspevku na opatrovateľskú službu –  žiadateľom bol  od 3.4.2013  do 15.8.2013 

poskytovaný príspevok na opatrovateľskú službu v rozsahu 4 hodín denne a od 15.8.2013 

v rozsahu 6 hodín denne, t.j. 12 hodín spolu. Celkové finančné náklady sú denne 41,40 € pre 

oboch opatrovaných, mesačne 827 €. (Suma za 1 hodinu je 3,45 €). 

Po opätovnom posúdení zmluvným lekárom, na žiadosť p. O.M. dcéry žiadateľov, bol p. Š.K. 

zaradený do VI. stupňa odkázanosti s odporučením 24 hodinovej opatery druhou osobou. Pani 

R.K. bola preradená z III. stupňa do IV. stupňa odkázanosti, čo predstavuje rozsah 6 – 8 hodín 

terénnej opatrovateľskej služby. Pani O.M. požaduje zvýšenie počtu hodín opatrovania na 8 

hodín denne pre každého. 

 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia sa oboznámila so situáciou, s medicínskymi posudkami oboch 

žiadateľov a tiež so sociálnou situáciou v rodine a konštatovala, že nejde o sociálne odkázanú, 

osamelú rodinu, poukázala tiež na zákon o rodine, ktorý ukladá alimentačnú povinnosť deťom 

voči rodičom, keďže  Š.K. a R.K. majú dve dcéry a vnúčatá  a vo svojom stanovisku odporúča 

nasledovné: 

a) ponechať opakovaný príspevok pre oboch žiadateľov v súčasnom rozsahu, alebo 

b) zvýšiť počet hodín za opatrovanie p. Š.K. zo 6 na 8 a p. R.K.  znížiť zo 6 na 4 hodiny 

denne. 

Stanovisko komisia odôvodňuje tým, že rozpočet na opatrovateľskú službu na rok 2013 vo 

výške 25 000 € je vyčerpaný k 31.7.2013 vo výške 12 244,95 € a do konca roka je potrebné 

počítať aj s prípadným zvýšeným počtom opatrovaných.  V súčasnosti je zaslaná žiadosť 

o posúdenie zmluvnému lekárovi od žiadateľa p. P.H., bytom Čsl. tankistov. 

 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

 

                                              

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 
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