
 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 22.9.2014 

 

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

Kubíková, Moková 

Ospravedlnená:           Mišovská 

Prizvaná:                     p. Klaudia Valušková 

Program:  

1. Informácia o činnosti Chránenej dielne a centra komunitného podnikania 

2. Informácia o zbere šatstva pre charitu 

3. Kurz opatrovania, ponuka 

4. Zariadenie soc. služieb Druhý breh, ponuka 

K bodu č. 1 

             Informácia o činnosti chránenej dielne, centra komunitného podnikania 

a AV Mobility –  zasadnutia komisie sa zúčastnila konateľka vyššie uvedeného centra p. 

Klaudia Valušková a oboznámila  členky komisie s jeho činnosťou.  Hlavným cieľom centra 

je  vytváranie aktivít pre handicapovaných občanov, zamestnávanie invalidných občanov, 

hľadanie práce nezamestnaným, pomoc pri rozbiehaní živností. Ďalej  v oblasti vzdelávania 

zabezpečovať rôzne kurzy, poradenstvo, v oblasti kultúry vybaviť návštevy divadelných 

predstavení a iných podujatí. V sekcii Zelená ženám poskytovať pomoc a poradenstvo najmä 

ženám na materskej dovolenke,   predvádzanie domácich výrobkov priamo v centre, výmena 

skúseností navzájom. V oblasti komunitného podnikania poskytovať výstavnú sieň na 

umiestnenie domácich výrobkov a ponúk služieb, prípadne sprostredkovanie predaja. Sekcia 

AV Mobility je zameraná na predvádzanie motorových vozidiel upravených pre 

handicapovaných občanov v spolupráci s automobilovými závodmi Škoda.  

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia navrhuje vytypovať podnikateľov a živnostníkov v ZB a pozvať 

ich na stretnutie priamo do centra, kde by boli oboznámení so všetkými aktivitami, ktoré 

centrum ponúka a to aj za účasti členov komisie. Tajomníčka písomne pozve vytypovaných 

občanov.  

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                 Zbierka použitého textilu, nábytku, elektrospotrebičov pre n.o. Služby 

Božieho milosrdenstva - Lackov – zbierka sa uskutoční 16. – 18.10.2014 v spolupráci 

sociálnej komisie pri Pastoračnej rade. Pomoc pri zbere prisľúbila členka komisie p. Moková 

+ členky KD.  Tajomníčka komisie zabezpečí vyhlasovanie v miestnom rozhlase. Starosta 

prisľúbil zabezpečiť miestnosť na zber (garáž miestneho úradu príp. garáž v hasičskej 

zbrojnici). 

Stanovisko komisie: 

                                Tajomníčka komisie  zabezpečí oznam do miestneho rozhlasu na 

propagáciu akcie. 

Hlasovanie:  

Za 6 

 

K bodu č. 3 

                   Kurz opatrovania – tajomníčka komisie oboznámila s ponukou  Kurzu 

opatrovania  v termíne 14.10.2014 do januára 2015, v Dúbravke, Bošaniho 2, cena 220 €.  



 2 

Stanovisko komisie: 

                           Komisia zobrala  informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 4 

                   Ponuka zariadení pre seniorov – komisia obdržala opätovne ponuku zariadenia 

pre seniorov Druhý breh v Piešťanoch. Akciová cena do konca roka 2014 je 750 € mesačne. 

Zariadenie poskytuje aj krátkodobé pobyty počas dovolenky rodinných príslušníkov. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie. V prípade záujmu poskytne 

sociálny referát podrobnejšie informácie, kontakty a telefónne čísla. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

 

 

 

 

                                            

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


