
 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 25.1.2012 

 

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

Kubíková, Mišovská, Moková  

Program:  

1. Potravinová pomoc, informácia 

2. Finančný príspevok od anonymného darcu 

3. Ponuka Centra pre rodiny 

K bodu č. 1 

                   Potravinová pomoc – tajomníčka  komisie informovala, že na štátom vyhlásenú 

potravinovú pomoc najbiednejším obyvateľom sa prihlásilo 11 občanov Záhorskej Bystrice. 

Podľa najnovších informácií múku a cestoviny privezú v piatok 27.1.2012 do MČ BA – 

Dúbravka a pracovníci MČ BA – Záhorská Bystrica privezú potrebné množstvo do Záhorskej 

Bystrice a priamo rozvezú na jednotlivé adresy prihlásených. Komisia riešila jeden prípad, 

kedy výška dôchodku žiadateľky presahovala hranicu odkázanosti na potravinovú pomoc 

o 3,40 € a konštatovala, že tejto žiadateľke predmetná pomoc neprislúcha. 

Stanovisko komisie: 

                      Komisia  zobrala informáciu o termíne vybavenia žiadostí na potravinovú 

pomoc na vedomie  a súhlasila s tým, že v prípade prekročenia hranice odkázanosti t.j. 305 € 

potravinová pomoc žiadateľovi neprislúcha.                                                 

K bodu č. 2 

                  Finančný príspevok od anonymného darcu – tajomníčka komisie informovala, 

že starosta MČ p. Krúpa odbržal pre sociálnu komisiu sumu 500 € pre najbiednejšiu rodinu 

v Záhorskej Bystrici od darcu, ktorý nechcel byť menovaný. Komisia navrhla niektoré rodiny 

s deťmi, napr. rodina G., rodina B., rodina A., rodina L.. Navrhla tiež, aby tajomníčka komisie 

požiadala riaditeľku ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici o vytypovanie žiakov zo sociálne slabých 

rodín s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici. Týmto žiakom by mohla byť napr. uhradená 

strava v školskej jedálni. Ďalší návrh bol, ponechať celú sumu pre potreby Klubu dôchodcov 

v Záhorskej Bystrici, nakoľko táto organizácia poriada podujatia pre cca 320 občanov 

Záhorskej Bystrici, prevažne dôchodcov s pomerne nízkymi príjmami. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia uložila tajomníčke komisie, aby písomne požiadala riaditeľku 

školy o vytypovanie žiakov, ktorým by mohla byť poskytnutá finančná pomoc. V prípade, že 

takýto žiaci v našej škole nebudú, navrhne komisia starostovi, aby celá suma vo výške 500 € 

bola použitá na aktivity členov klubu dôchodcov. 

K bodu č. 3  

                   Ponuka služieb Centra pre rodiny  –  tajomníčka komisie oboznámila členky 

s ponukou Centra pre rodiny, ktoré aj v roku 2012 zameriava svoju činnosť na pomoc trom  

cieľovým skupinám: 

- rodinám, kde je rodič vo výkone trestu 

- rodinám s deťmi pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode rodičov 

- rodinám s deťmi s poruchami správania. 

Stanovisko komisie:  

                            Komisia  zobrala ponuku na vedomie. 

 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 


