
 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 24.6.2013 

 

 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:            

Program:  

1. Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám, magistrát 

hl.m.SR Bratislavy 

2. Letná bratislavská univerzita seniorov, magistrát hl.m.SR Bratislavy 

3. Nadácia Orange – Zelená pre seniorov, vyrozumenie 

4. Cukor, výhra starostu na „starostovskej džemovačke“ 

5. M.M., informácia k žiadosti o JPD 

 

K bodu č. 1 

                   Zásady poskytovania fin. príspevku mnohodetným rodinám –  Mestské 

zastupiteľstvo dňa 6.6.2013 schválilo Zásady poskytovania finančného príspevku 

mnohodetným rodinám. Príspevok sa poskytuje raz ročne vo výške 40 € na dieťa. Na základe 

žiadosti, po predložení rodných listov detí a účtovných dokladov preukazujúcich použitie fin. 

príspevku. Príspevok možno poskytnúť na ZUŠ, jazykové kurzy, centrá voľného času, na 

organizované výlety, denné tábory, školy v prírode, lyžiarske výcviky a predplatné cestovné 

lístky na MHD v Bratislave. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia sa oboznámila s predmetnými zásadami a konštatovala, že MČ 

B – ZB má  zčasti vo svojich Zásadách ošetrené poskytovanie príspevku mnohodetným 

rodinám, ale uvedené príspevky od magistrátu bude rodinám odporúčať. V súčasnej dobe 

však v ZB mnohodetné rodiny neevidujeme. Komisia poveruje tajomníčku, aby s možnosťou 

príspevku mnohodetným rodinám oboznámila riaditeľku ZŠ s MŠ. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                 Letná bratislavská univerzita seniorov – komisia  sa oboznámila s projektom III. 

ročníka Letnej bratislavskej univerzity seniorov, ktorá bude prebiehať v Zrkadlovej sieni 

Primaciálneho paláca od 6. do 15. augusta 2013. Poprední slovenskí umelci a historici 

zasvätia seniorov do tajov hudby, astronómie a histórie.  Prihlásiť sa je možné v kancelárii 

prvého kontaktu na magistráte hl.m.SR Bratislavy do 26.7.2013. Pre seniorov je projekt 

zadarmo. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala na vedomie informáciu o pripravovanom podujatí III. 

ročníka letnej Bratislavskej univerzity seniorov v auguste 2013. 

Hlasovanie:  

Za 7 

 

 

 

K bodu č. 3 
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                  Výzva Nadácie Orange „Zelená pre seniorov“   –  tajomníčka komisie 

oboznámila členky s tým, že do Nadácie Orange bol zaslaný projekt „25. výročie založenia 

Klubu dôchodcov v Záhorskej Bystrici“, so žiadosťou o dotáciu. Vzhľadom k veľkému počtu 

zaslaných projektov – 287 príslušná komisia vybrala 46 projektov v celkovej sume 60 000 €. 

Náš projekt nebol zo strany hodnotiacej komisie podporený. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

K bodu č. 4 

                  Kryštálový cukor – cena za obhájenie prvého miesta za varenie jahodového 

džemu na celomestskom podujatí v Medickej záhrade v Bratislave – džem za mestskú 

časť ZB varila p. Mária Mračnová, obyvateľka Záhorskej Bystrice, bývalá olympijská 

víťazka. Mestská časť sa umiestnila na prvom mieste a cena bola paleta kryštálového cukru. 

Starosta rozhodol v rámci solidarity 400 kg cukru odovzdať MČ Devín, pre obyvateľov 

postihnutých tohtoročnými povodňami. Ďalej každému členovi klubu dôchodcov    odovzdať 

1 kg a 100 kg  rozdeliť podľa návrhu sociálnej komisie. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia navrhuje 100 kg cukru rozdeliť nasledovne: 

- 10 kg p. Mračnová 

- 45 kg Pekáreň Kubaský 

- 10 kg Cirkevná MŠ 

- 10 kg MŠ, Hargašova 

- 10 kg  Materské centrum 

- 5 kg p. Púšová 

- 5 kg p. Grancová 

- 5 kg p. Lackovičov 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 5 

                  M.M., informácia k žiadosti o JPD – komisia sa na májovom zasadnutí zaoberala 

žiadosťou M.M. o JPD z dôvodu hľadania práce. Menovanému bolo navrhnuté, že finančnú 

podporu dostane, ak odpracuje v priznanej hodnote verejnoprospešné práce, s čím menovaný 

súhlasil. Keďže následne sa na miestny úrad nedostavil, jeho žiadosť bola zamietnutá. 

Dodatočne však matka žiadateľa priniesla potvrdenie o jeho hospitalizácii a bol s ňou spísaný 

záznam o situácii. Dňa 12.6.2013 sa osobne dostavil p. M.M. a po pohovore s prednostkou 

úradu mu bolo poskytnutých 50 € JPD v hotovosti s tým, že po ukončení práce neschopnosti 

sa dorieši kompenzácia príspevku verejnoprospešnými prácami menovaným. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu tajomníčky na vedomie. 

 

 

 

                                  

             

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 
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