
 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 14.11.2011 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

Hostia: Ing. Krúpa, starosta 

  

Program:  

1. Rada bratislavských seniorov 

2. Vianočné posedenie s primátorom 

3. Štedrý večer so starostom 

4. Návrh rozpočtu na rok 2012 

5. Dodatok štatútu hl.m.SR Bratislavy 

6. Penzión pod Vežou, Piešťany 

 

K bodu č. 1 

                   Rada bratislavských seniorov – tajomníčka  komisie oboznámila komisiu 

s listom bratislavského primátora ohľadom nominácie člena zo Záhorskej Bystrice do novo 

vznikajúcej Rady bratislavských seniorov. 

Stanovisko komisie: 

                               Do rady bratislavských seniorov sa prihlásili p. Moková, predsedníčka KD 

a p. Mišovská, členka komisie.  O nominácii rozhodol žreb a komisia navrhne starostovi 

nominovať p. Mišovskú. 

                                                       

K bodu č. 2 

                  Vianočné posedenie s primátorom hl.m.SR Bratislavy –  tajomníčka komisie 

informovala o ponuke magistrátu hl.mesta nahlásiť obyvateľov zo Záhorskej Bystrice  

na Vianočné posedenie s primátorom, ktoré sa uskutoční 23.12.2011 o 12,00 v Primaciálnom 

paláci v Bratislave. 

Stanovisko komisie: 

                                   Komisia  navrhla, aby sa vianočného posedenia zúčastnili manželia 

Drahošovci  a manželia Pajanovci. Títo občania pracovali niekoľko rokov vo výbore Klubu 

dôchodcov v Záhorskej Bystrici a iste ocenia osobné pozvanie najvyššieho predstaviteľa 

mesta Bratislavy. Zoznam zašle tajomníčka komisie. 

 

K bodu č. 3  

                  Štedrovečerná večera so starostom Ing. Krúpom  –  tajomníčka oboznámila 

komisiu s plánovaných podujatím, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2011 o 15,00 hod. vo veľkej 

sále SD v Záhorskej Bystrici. Večeru pripraví Reštaurácia Corona. Pre zúčastnených, ktorým 

budú zaslané osobné pozvánky starostu, spolu s návratkou, budú  zakúpené darčeky (čajový 

keramický hrnček s čajom a prípadne sladkým dezertom). Komisia vytypovala cca 90 

občanov. 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia  zobrala informáciu na vedomie a členky prisľúbili v prípade 

potreby pomoc pri obsluhe zúčastnených občanov. Predsedníčka komisie p. Gašpáreková 

prisľúbila úpravu (zabalenie) darčekov sponzorsky. Tajomníčka komisie zistí, či je možné 

objednať keramické hrnčeky vyrobené v chránenej dielni  - Agentúra – 208 v potrebnom 

množstve. 
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K bodu č. 4 

                   Návrh rozpočtu na rok 2012  – tajomníčka komisie pripomenula pripravovaný 

zákon o minimálnej mzde zdravotníckeho personálu – zdravotných sestier. Je potrebné zistiť, 

či sa zvýšenie nebude týkať aj opatrovateliek v rámci opatrovateľskej služby, ktorú financuje 

mestská časť v súčasnej dobe pre 4 občanov. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  poverila tajomníčku komisie, aby zistila, či sa zvýšenie mzdy 

zdravotných sestier od nového roku bude vzťahovať aj na opatrovateľky. Potrebné informácie 

poskytne OS Venia. 

 

K bodu č. 5 

                    Návrh Dodatku štatútu hl.m.SR Bratislavy –  predmetný návrh dodatku štatútu 

je potrebné prijať z dôvodu nového zákona č. 551/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

Stanovisko komisie: 

                              Komisia zobrala návrh dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 

o sociálnych službách na vedomie bez pripomienok. 

 

K bodu č. 6 

                  Ponuka služieb – novo otvorená prevádzka Penzión pod Vežou v Piešťanoch 

ponúka ubytovanie pre seniorov. 

Stanovisko komisie: 

                   Komisia zobrala ponuku služieb pre seniorov v Penzióne pod Vežou v Piešťanoch 

na vedomie. 

                   

   

 

 

                    

                Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


