
 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 13.3.2013 

 

 

 

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

Ospravedlnení:            Mgr.Fumačová,  p. Moková 

Program:  

1. JPD, žiadosť 

2. Komunitný plán sociálnych služieb v B-ZB 

3. Rodina Grancová, informácia z návštevy 

4. Ponuka služieb „Náruč záchrany“ 

5. Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova, záznam z porady 

6. SKCH, informácia 

7. Romana Staňová, záškoláctvo, informácia 

 

K bodu č. 1 

                   Žiadosť p. Z. Dz. o JPD pre ŤZP dcéru A. – komisia sa oboznámila so žiadosťou, 

zobrala na vedomie, že p. Dz. ako vydatá nemá nárok na žiadne sociálne príspevky na 

invalidnú dcéru. Je v rozvodovom konaní, avšak súdne konanie sa neustále odkladá pre 

nedostavenie sa odporcu, otca dieťaťa, ktorý žije v Kanade. Na dcéru neprispieva. Žiadateľku 

s dcérou finančne podporujú rodičia. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia navrhuje poskytnúť žiadateľku JPD vo výške 150 € na úhradu 

ZUŠ pre dcéru A.Dz., ktorá je ťažko zdravotne postihnutá. 

 

K bodu č. 2 

                  Komunitný plán v sociálnej oblasti pre MČ B - ZB podľa zákona č. 448/2008 

Z.z. v platnom znení – tajomníčka komisie oboznámila  členky  s tým, že definitívna verzia 

predmetného dokumentu, ktorý vypracoval Mgr. Bartoš, IVS v spolupráci s komisiou 

sociálnych vecí a zdravotníctva a Farským úradom v Záhorskej Bystrici bude  predložená na 

schválenie miestnemu zastupiteľstvu v apríli 2013. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie:  

za 5 

 

K bodu č. 3 

                  Sociálna situácia v rodine G. na ul. Čsl. tankistov    –  komisia požiadala členku 

komisie MUDr. Cingelovú, aby spolu s dôstojným pánom Pokojným navštívili rodinu G. 

z dôvodu, že na komisiu prišiel podnet, že p. G. nevychádza z domu. A pravdepodobne sa 

o ňu nemá kto postarať ak je chorá. MUDr. Cingelová spolu s p. Pokojným p. G. navštívili  

a zistili, že pani nemá žiadne ťažkosti, dobre sa cíti a jej stav je uspokojivý. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu členky komisie MUDr. Cingelovej na 

vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 5 
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K bodu č. 4 

                  Ponuka sociálnych služieb – komisia obdržala ponuku sociálnych služieb 

v zariadení „Náruč záchrany“ v obci Dolčany v okrese Topoľčany – zariadenie ponúka 

celoročné ubytovanie pre seniorov s využívaním rôznych aktivít, ktoré umožňujú seniorom 

žiť naďalej plnohodnotným životom. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala žiadosť na vedomie.  

Hlasovanie: 

za 5   

 

K bodu č. 5 

                    Záznam z pracovného stretnutia v súvislosti s návrhom Koncepcie riešenia 

problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave – tajomníčka komisie 

oboznámila členky s predmetným záznamom zo stretnutia, ktorého sa zúčastnil i primátor hl. 

mesta Bratislavy p. Ftáčnik V prípade záujmu tajomníčka komisie obstará tento  dokument 

k nahliadnutiu. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

za 5 

 

K bodu č. 6 

                    Slovenská katolícka charita – Pôstna krabička pre Afriku – SKCH rozbieha 

zbierku Pôstna krabička pre Afriku. Výnos zbierky bude použitý na financovanie vzdelávania 

detí žijúcich v okolí centra Nepoškvrneného srdca Panny Márie a na výstavbu ubytovne pre 

chlapcov chorých na HIV/AIDS na severe Ugandy. SKCH prosí o propagáciu zbierky, napr. 

na webovej stránke mestskej časti. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia poveruje tajomníčku, aby zistila možnosť umiestnenia 

informácie o zbierke na internetovej stránke MČ B – ZB a aby žiadosť postúpila aj Farskému 

úradu v Záhorskej Bystrici. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

K bodu č. 7 

                   Informácia o sociálnej situácii v rodine S. – komisia sa na podnet starostu MČ 

zaoberala sociálnou situáciou v rodine S. V rodine žije 14 ročná R., žiačka 8. ročníka 

základnej školy. Žiačka vymeškala od októbra minulého roka cca 150 vyučovacích hodín, 

ktoré nemala ospravedlnené. Mestská časť na základe upozornenia školy zaslala oznámenie 

na ÚPSVR Bratislava IV, ktorý obratom začal správne konanie voči matke.  S rodinou začala 

konanie sociálna kurátorka p. Mišovičová. Po pohovoroch sa situácia v dochádzke do školy 

zlepšila, žiačka si opravila niektoré známky. Školskí pedagógovia sa jej venujú vo zvýšenej 

miere. Matka prisľúbila spolupracovať so školou, čo aj v súčasnej dobe robí. Finančná 

situácia v rodine je uspokojivá.  Doteraz nepožiadali o výpomoc. 
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Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie a poverila tajomníčku komisie, 

aby sledovala situáciu v rodine S. prostredníctvom školy a sociálnej kurátorky a priebežne 

oboznamovala komisiu v prípade, že nenastane zlepšenie. 

Hlasovanie: 

Za 5 

 

 

 

 

     Rokovanie komisie ukončila predsedníčka p. Martina Gašpáreková. 

 

                                  

             

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


