
 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 13.8.2014 

 

Prítomní:    Mgr. Fumačová, Mgr. Jurčeková,  Kubíková, Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:           Gašpáreková, Mudr. Cingelová 

Prítomná:                     p. P. 

Program:  

1. Žiadosť p. L.P. o pomoc pri riešení rodinného problému 

2. Zbierka použitého textilu – Diakonia Broumov 

3. Činnosť KD, článok do novín Naša Bystrica 

4. Ponuka sociálnych zariadení 

K bodu č. 1 

             Žiadosť p. L.P. o pomoc pri riešení rodinného problému – na miestny úrad sa 

obrátila p. L.P. a požiadala o pomoc pri riešení problému so svojou matkou p. J.A. Pani A. je 

86 ročná, žije sama v rodinnom dome, ktorého vlastníčkou je dcéra p. A.J., sestra p. P. 

Polovicu rodinného domu získala darom od svojej matky. Pani A. pre svoj vysoký vek už nie 

je schopná postarať sa o seba a o svoju domácnosť, cíti sa osamele a žiada, aby táto dcéra  sa 

o ňu starala. Táto si však s matkou nerozumie a majú spolu neustále nezhody vyústili tak, že 

vôbec matku navštevuje. Pani A. podala žiadosť o posúdenie odkázanosti na umiestnenie do 

zariadenia pre seniorov. Zo strany mestskej časti sú všetky písomnosti pripravené, len je 

potrebné vyplniť a podať žiadosť do zariadenia sociálnych služieb. 

Prítomná pani L.P. sa vyjadrila, že poskytuje matke takmer každodennú pomoc už cca 4 

roky, t.j. nakupuje, perie, varí pre matku. Sama je starobná dôchodkyňa, prekonala srdcový 

infarkt, má svoju rodinu (manžela) a nemôže tráviť s matkou ešte aj voľný čas, čo si však táto 

vyžaduje. Upozornila, že podľa jej názoru má sestra p. J. povinnosť starať sa o matku za to, že 

zobrala od nej dar v podobe poloviny rodinného domu. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia sa oboznámila s predmetom žiadosti a odporučila na základe 

žiadosti p. P. napísať úradný list p. J. a vyzvať ju, aby sa o matku postarala a vybavila jej 

umiestnenie do ZSS. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                 Zbierka použitého textilu – požiadavka Diakonie Broumov – tajomníčka 

komisie oboznámila s požiadavkou Diakonie Broumov o usporiadanie zbierky použitého 

textilu v termíne do 31.8.2014. Odvoz by sa uskutočnil od 1.9. do 5.9.2014. Občania môžu 

darovať oblečenie na zimu aj leto, pánske dámske aj detské, látky, perie, vankúše, deky, 

nepoškodenú obuv, domáce potreby – riad, poháre, elektroniku – žehličky, hodiny váhy, 

počítače. 

Stanovisko komisie: 

                              Komisia zobrala informáciu na vedomie a konštatovala, že zbierka sa 

v Záhorskej Bystrici uskutočnila cca pre dvomi rokmi a pravdepodobne by sa už nenazbieralo 

veľa materiálu aj z dôvodu, že  v obci sú umiestnené kontajnery spoločnosti Humana, takže 

občania priebežne obnosené veci odkladajú tam. 

Hlasovanie:  

Za 7 

 

K bodu č. 3 



 2 

                   Činnosť klubu dôchodcov – vedúca klubu dôchodcov p. Moková napísala pre 

najbližšie číslo časopisu Naša Bystrica článok o činnosti klubu v letnom období. Opísala dva 

zájazdy, jeden do Maďarska a jeden do Banskej Štiavnice. Ďalej akciu na Plácku – Varenie 

gulášu, ktorej sa zúčastnil aj starosta p. Krúpa a dôstojný pán Pokojný. Klub nadviazal aj 

spoluprácu s Neziskovou organizáciou opatrovateľka na Tatranskej ul., ktorej klienti sa tiež 

zúčastnili tohto podujatia. Článok dopĺňajú aj fotografie z podujatí. 

Stanovisko  komisie: 

                           Komisia zobrala  informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 

                   Ponuka zariadení pre seniorov – komisia obdržala ponuku zariadenia Jesénia 

Skalica, Zariadenie pre seniorov Skalica a zariadenia pre seniorov Druhý breh v Piešťanoch.  

Všetky zariadenia podľa propagačných materiálov ponúkajú ubytovanie, stravovanie, 

celodennú starostlivosť a príjemné prostredie. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie. V prípade záujmu poskytne 

sociálny referát podrobnejšie informácie, kontakty a telefónne čísla. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

 

 

 

 

                                            

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


