
 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 23.7.2014 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

 

Program:  

1. Požiadavka MČ na získanie zoznamu ŤZP občanov ZB 

2. Zoznam občanov poberajúcich hmotnú núdzu, informácia 

3. Dobrovoľníctvo seniorov, informácia 

4. IV. ročník letnej Bratislavskej univerzity seniorov, oboznámenie 

 

K bodu č. 1 

              Zoznam ťažko zdravotne postihnutých občanov Záhorskej Bystrice – 

tajomníčka komisie  oboznámila členky s požiadavkou starostu mestskej časti na získanie 

zoznamu ťažko zdravotne postihnutých občanov Záhorskej Bystrice za účelom prípadného 

poskytnutia finančných príspevkov. Pre splnenie úlohy tajomníčka komisie kontaktovala 

ÚPSVR – ústredie, odkiaľ nám bola doručená odpoveď, že ÚPSVR vedie evidenciu 

fyzických osôb ŤZP len podľa územných obvodov, nie podľa mestských častí. V stanovisku 

ďalej uvádzajú, že zamestnanci ústredia, ako aj všetci zamestnanci poskytujúci zdravotnú 

starostlivosť sú povinní v zmysle príslušného zákona zachovávať mlčanlivosť 

o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením úloh stanovených zákonmi. 

Informácie vo veciach kompenzácie poskytujú iba ak by bol ohrozený život alebo zdravie 

fyzickej osoby. Inak sa poskytujú  tieto informácie len s písomným súhlasom fyzickej osoby, 

ktorej sa informácia týka. Menný zoznam nie je taktiež možné poskytnúť podľa zákona číslo 

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia sa oboznámila so stanoviskom ÚPSVR a navrhuje, aby sa 

urobilo oznámenie napr. v časopise Naša Bystrica, aby sa občania ŤZP sami prihlásili na 

miestnom úrade. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                 Zoznam občanov poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi – tajomníčka 

komisie oboznámila so zoznamom občanov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici, 

poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi od ÚPASVaR so stavom k 6/2014. Ide o 9 občanov. 

Súrodencom B., Milan a Mária, Pútnická ul. bolo poskytnutých 10 kg cukru (cena za prvé 

miesto vo varení džemu v 6/2014). Ďalším občanom, ktorým sú poskytované JPP a bol im 

poskytnutý aj cukor sú: p. P. s bratom P.Š., p. L. so synom J., a p. M. G.,         všetci dostali 

po 10 kg. 

Stanovisko komisie: 

                              Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie:  

Za 7 
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K bodu č. 3 

                   Dobrovoľníctvo seniorov – komisia obdržala pracovný materiál  

„Dobrovoľníctvo – spôsob aktivity seniorov“ V rámci výmenného dobrovoľníckeho projektu 

je možné zúčastniť sa v čase od 22.9.2014 do 20.10.2014 práce v rôznych neziskových 

organizáciách zdravotného a sociálneho typu v českom meste Kadaň. V prípade záujmu 

seniorov poskytne kontakty sociálny referát miestneho úradu. 

Písomný materiál „Dobrovoľníctvo seniorov“ bude i predmetom rokovania Rady seniorov 

Bratislavy. 

Stanovisko  komisie: 

                           Komisia zobrala  informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 

                   IV. ročník letnej Bratislavskej univerzity seniorov – v roku 2014  sa letná 

univerzita uskutoční v čase od 5. do 19. augusta v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

v Bratislave. Vybraní slovenskí odborníci budú seniorom prednášať na témy informačné 

technológie, zdravie, etnológia a história. Prihlásiť sa možno na  pracovisku prvého kontaktu 

v budove magistrátu do 1.8.2014. Projekt je financovaný Mestom Bratislava a pre seniorov je 

zadarmo. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie. Plagát bol vyvesený na 

informačnej tabuli miestneho úradu. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

 

 

 

 

                                            

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


