
 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 18.6.2012 

 

Prítomní:     Gašpáreková, ospravedlnená, MUDr. Cingelová, ospravedlnená,  

                    Mgr. Fumačová, ospravedlnená, Mgr. Jurčeková, Kubíková, Mišovská, Moková

  

Program:  

1. Žiadosť o JPD 

2. Daruj školské pomôcky, SKCH – informácia o zbierke 

3. Zbierka peria, paplónov, posteľnej bielizne – informácia o príprave 

 

K bodu č. 1 

                   Žiadosť o jednorazový finančný príspevok – na osobné potreby pre dieťa si 

podala p. M.F. ul. Donská ZB. Žiadateľka si v súčasnej dobe vybavuje invalidný dôchodok   

pre ochorenie chrbtice. Pre chorobu nemôže pracovať. Momentálne je jej jediným príjmom 

výživné na dcéru od bývalého manžela vo výške 120 € mesačne. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  sa oboznámila s o žiadosťou  a navrhla starostovi priznať 

žiadateľke JPD vo výške 100 € na nákup osobných alebo školských potrieb pre dcéru 

študentku. 

  

K bodu č. 2 

                    Daruj školské pomôcky – Slovenská katolícka charita – Mladá charita 

Bratislava organizuje dobročinnú akciu  pod názvom „Daruj školské pomôcky“.  Zbierajú 

školské pomôcky pre deti z chudobných rodín a pre deti z detských domovov, napr. 

peračníky, školské tašky, zošity, perá, farbičky, pravítka alebo iné užitočné veci do školy. 

Jedinou podmienkou je, aby boli funkčné a nie pokazené. Na akciu boli vytvorené centrá, 

ktoré zbierajú školské pomôcky. V  Bratislave je to Sklad Solidarity, Jasovská 6, v Petržalke, 

Bratislavská diecézna charita, Heydukova 14, Staré Mesto, Rodinné centrum Klbko, Lackova 

4, Karlova Ves a Predajňa sv. Vincenta de Paul, Tomášikova 8. Akcia trvá od 1.6. do 

30.6.2012. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia sa oboznámila s materiálom na organizovanie zbierky použitých, 

ale funkčných školských pomôcok a odporučila  postúpiť ponuku komisii školstva 

a informatiky a do Základnej školy, Hargašova 5. 

 

K bodu č. 3 

                  Zbierka peria, paplónov, posteľnej bielizne – tajomníčka komisie oboznámila 

členky, že zbierka  sa uskutoční so súhlasom starostu mestskej časti v dňoch 9. a 10. 8. 2012 

v čase od 9 do 12 hod. Zber sa uskutoční v garáži miestneho úradu zo zadnej strany budovy.  

Veci je potrebné priniesť zabalené do igelitových vriec alebo papierových krabíc. 

Odoberať veci budú p. Kubíková a p. Hasoň. Odvoz pre Bratislavu je určený v dňoch 13. – 

17.8.2012, dispečer Diakonie Broumov, zabezpečí odvoz. V najbližšom čísle časopisu Naša 

Bystrica bude uverejnený oznam o plánovanej akcii a začiatkom augusta oznam vyhlásime 

v miestnom rozhlase a plagátmi. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informácie o organizovaní zbierky peria na vedomie. 

 

                                                                                                          Zapísala: Kubíková 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


