
 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 28.4.2014 

 

 

 

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

Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová 

 

Program:  

1. Žiadosť o úhradu pobytu žiaka A.K. v DC 

2. Návrh na riešenie poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 

dôchodcov 

3. Žiadosť p. R.S. o JPD na osobné potreby 

4. Informácia o Škole správneho dýchania 

5. Ponuky zariadenia pre seniorov 

6. Návrh VZN o podmienkach poskytovania fin. prostriedkov na zabezpečenie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

7. Návšteva novobudovaného sociálneho zariadenia Gerion  

K bodu č. 1 

                   Žiadosť o opakovaný finančný príspevok p. S. na úhradu 3-mesačného 

pobytu  jej syna, žiaka 5. ročníka ZŠ v Záhorskej Bystrici  A.K. v DC na Slovinskej ul. v 

Bratislave – dňa  10.3.2014 matka žiaka p. S. požiadala o úhradu  3-mesačného pobytu vo 

výške po 77,70 € mesačne, pre syna A.K.  žiaka 5. ročníka  ZŠ v Záhorskej Bystrici. Žiak 

trvale neprospieva, nestačí ostatným spolužiakom, v 1. polroku mal 5 nedostatočných 

známok. Rodina má trvalý pobyt v DNV, avšak podľa z.č.544/2010 v platnom znení,  

postarať sa o svojich žiakov je povinnosťou zriaďovateľa školy, ktorú žiak navštevuje. 

Pedagogický zbor školy pobyt žiaka odporučil. Komisia sa žiadosťou zaoberala dňa  

10.3.2014  s tým, že žiadosť je potrebné doplniť o doklady preukazujúce hmotnú núdzu 

rodiny.  Pani S. žiadosť doplnila dňa 21.3.2014. Dňa 2.4.2014 starosta podpísal rozhodnutie 

o priznaní príspevku na 3-mesačný pobyt žiaka 5. ročníka našej základnej školy v DC na 

Slovinskej ul. vo výške  spolu 233,10 €. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia po prerokovaní predloženého materiálu dodatočne odporúča 

schváliť príspevok na úhradu 3-mesačného pobytu žiaka Základnej školy, Hargašova 5 

v Záhorskej Bystrici A.K. v Diagnostickom centre na Slovinskej ul. v Bratislave. Mesiac 

marec a apríl 2014 uhradila riaditeľka ZŠ Dr. Kaliariková, ktorej boli financie vo výške 

155,40 € refundované a mesiac máj bude uhradený na účet DC z prostriedkov MĆ ZB 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                 Návrh na riešenie stravovania nepracujúcich dôchodcov Záhorskej Bystrice  –  
Doterajší poskytovateľ stravovania  p. Rastislav Mečiar vypovedal zmluvu o poskytovaní 

stravovania v Pohostinstve U Iváka od 10.3.2014 z dôvodu pozastavenia živnosti.  Písomne 

boli oslovení dvaja potencionálni dodávatelia: Reštaurácia u Muchu a Hostinec Šrámek. Pán 

Hrdina prevádzkovateľ Hostinca Šrámek predložil kompletnú cenovú ponuku na jedlá, tak 

ako ich predáva aj iným zákazníkom. Prevádzkovateľ Reštaurácie U Muchu neposlal cenovú 

ponuku. Niekoľkí dôchodcovia odoberajú obedy od p. Polákovej v Neziskovej organizácii 
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opatrovateľka, na Tatranskej 34 a požiadali o posúdenie poskytovania príspevku od mestskej 

časti. 

 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia poverila tajomníčku komisie, aby zistila cenu obedov 

v zariadení OS u p. Polákovej na Tatranskej ul. Na najbližšom zasadnutí komisia opätovne 

posúdi, prípadne odporučí  niektorý subjekt, ktorý by mohol poskytovať stravovanie 

neopracujúcim dôchodcov zo Záhorskej Bystrice na základe uzatvorenej zmluvy. 

Hlasovanie:  

Za 6 

 

K bodu č. 3 

                   Žiadosť p. R.S. o JPD – o jednorazovú peňažnú dávku na osobné potreby 

z dôvodu sociálnej odkázanosti. Žiadateľka je slobodná, bez pracovného pomeru. Je invalidná 

dôchodkyňa s dôchodkom vo výške 238,40 € mesačne. 

Stanovisko  komisie:  

                                 Komisia odporučila starostovi priznať žiadateľke JPD vo výške 100 € na 

nákup osobných potrieb. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 4 

                  Škola správneho dýchania – tajomníčka komisie informovala o ponuke 

oddelenia sociálnych vecí magistrátu hl.m.SR Bratislavy o prednáškach pod názvom Škola 

správneho dýchania, prednášateľ p. Ľubomír Jakab. Prednášky sa uskutočnia v Primaciálnom 

paláci v dňoch 28.4. 5.5. 12.5. 18.5. 26.5.  a 2.6. vždy v pondelok o 17.00. Bezplatne. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že leták o prednáškach  

bude vyvesený na úradnej tabuli pre prípadných záujemcov. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č.5 

                   Ponuka novootvoreného zariadenia pre seniorov: 

Spoločnosť ATENA n.o. Stromová 4 Bratislava poskytuje domácu ošetrovateľskú 

starostlivosť. Kvalifikované zdravotné sestry a opatrovateľky poskytnú starostlivosť podľa 

požiadaviek klienta. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala uvedenú ponuku na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 6 

                  Návrh VZN o podmienkach poskytovania fin. prostriedkov na zabezpečenie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – predsedníčka komisie 

predložila návrh VZN, oboznámila členky komisie s jeho obsahom. Ide o deti s trvalým 

pobytom v Záhorskej Bystrici, umiestnené v detských domovoch, ktorým podľa predloženého 

VZN je MČ povinná  poskytovať nasledovné finančné príspevky: 

- príspevok  rodičom na dopravu do DD na návštevu dieťaťa 
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- príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa pri návrate z DD (nákup 

nábytku, opravu zariadení v domácnosti, vymaľovanie bytu a pod. 

- príspevok na tvorbu úspor dieťaťa. 

Stanovisko komisie: 
                               Komisie nemá k predloženému návrhu VZN o podmienkach poskytovania 

finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v MČ BA-Záhorská Bystrica žiadne pripomienky a odporúča miestnemu 

zastupiteľstvu VZN schváliť. 

Hlasovanie: 

Za  6 

 

K bodu č. 7 

                 Návšteva novobudovaného sociálneho zariadenia pre seniorov Gerion 

v Záhorskej Bystrici – členky komisie prijali pozvanie prevádzkovateľa zariadenia Mgr. 

Tomáša Lendela. Konštatovali, že zariadenie spĺňa všetky podmienky na pohodlné bývanie 22 

osôb v dvoj lôžkových izbách. Každá izba má sociálne zariadenie. V zariadení bude 

spoločenská miestnosť, kuchyňa, izba sestier. V najbližších dňoch bude kolaudácia a následne 

v krátkej dobe bude zariadenie otvorené. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia konštatovala, že sociálne zariadenie GERIUM je pripravené na 

poskytovanie veľmi pohodlného ubytovania seniorov, ktorí o to požiadajú. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

 

 

                                              

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


