
 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 28.8.2013 

 

 

 

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

Mišovská, Moková 

Ospravedlnená:           Mgr. Fumačová 

Hostia:                        Ing. Krúpa, starosta 

Program:  

1. Predvádzacie akcie, Eko Holding Slovakia – ponuka 

2. Pohoda seniorov, Galanta – ponuka služieb 

3. Festival filmov o zdraví – ponuka magistrátu 

4. Klub dôchodcov – stav príprav osláv 25. výročia založenia klubu, informuje  

      p. Moková, vedúca klubu 

5. Návrh na úpravu R, starosta  Ing. Krúpa 

K bodu č. 1 

                   Predvádzacie akcie –  Eko Holding Slovakia – uvedená spoločnosť zaslala 

ponuku na  zorganizovanie  premietania českého filmu Šmejdi, ktorý upozorňuje najmä 

starších občanov na predvádzacie akcie, ktorými lákajú rôzni predajcovia občanov na kúpu 

predražených tovarov. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia sa oboznámila s ponukou a konštatovala, že vzhľadom k tomu, 

že v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica nie je v prevádzke kino, pravdepodobne by  

naši starší občania neboli ochotní cestovať do inej mestskej časti, aby si predmetný film 

pozreli. Na najbližšom stretnutí starších občanov oboznámime s nebezpečenstvom predajných 

akcií. Tajomníčka komisie telefonicky preverí vo firme Eko Holding Slovakia možnosť 

premietnuť film v Záhorskej Bystrici v SD. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 2 

                 Pohoda seniorov Galanta – Domov sociálnych služieb – komisia  sa oboznámila 

s ponukou sociálnych služieb v tomto zariadení, ktoré disponuje 1-2 lôžkovými izbami, 

spoločenskou miestnosťou, jedálňou, kaplnkou. Každý deň organizujú spoločenské akcie pre 

klientov, výlety a pod. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala na vedomie ponuku ubytovania seniorov v zariadení 

sociálnych služieb Pohoda seniorov Galanta. V prípade záujmu zariadenie odporučíme. 

Hlasovanie:  

Za 6 

 

K bodu č. 3 

                  Festival filmov o zdraví – Magistrát hl. m. SR Bratislavy zaslal ponuku 

„Festivalu filmov o zdraví“- ide o 4-dňový festival filmov na témy: depresia, alergie, astma, 

srdcové zlyhanie, ale aj rozprávky o zdraví pre najmenších.  Súčasťou projektu sú besedy 

s odborníkmi, lekármi, meranie krvného tlaku, cukru v krvi, očného pozadia. Premietanie 

a sprievodné akcie sa uskutočnia v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 

v čase od 9. – 12.9.2013. Vstup na festival je voľný. Autorka projektu je Jarmila Rusinková. 
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Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala informáciu na vedomie s tým, že vedúca klubu 

dôchodcov p. Moková ju odovzdá členom výboru a požiada, aby s ňou oboznámili ostatných 

členov. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

K bodu č. 4 

                  Klub dôchodcov – stav príprav na oslavu 25. výročia jeho založenia – 

informovala vedúca KD p. Moková. Konštatovala, že v súčasnej dobe sú objednané hudobné 

súbory v rámci kultúrneho programu a to Jožka Černý s cimbalovou muzikou Gracia 

a Dychová hudba Váhovanka. Pozvánky pre členov a hostí sú pripravené na expedíciu. 

Starosta predloží zoznam oficiálnych hostí, ktorým budú zaslané pozvánky. Najbližšie 

stretnutie prípravného výboru sa uskutoční dňa 10.9.2013. 

Stanovisko  komisie: 

                                 Komisia zobrala informáciu o príprave osláv 25, výročia založenia KD 

na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 6 

 

K bodu č. 5 

                  Návrh na úpravu R v sociálnej oblasti – starosta MČ B – ZB Ing. Krúpa 

navrhol, aby komisia uznesením požiadala miestne zastupiteľstvo pri najbližšej úprave 

rozpočtu mestskej časti o zvýšenie dotácie pre sociálnu komisiu tak, ako to majú ostatné 

komisie, na čerpanie financií pri rôznych príležitostiach mimo plánované akcie. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala návrh starostu na vedomie a prijala nasledovné 

uznesenie: 

U z n e s e n i e  

 

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica 

ž i a d a  

miestne zastupiteľstvo, aby pri najbližšej úprave rozpočtu MČ odsúhlasilo zvýšenie dotácie 

pre komisiu sociálnych vecí a zdravotníctva o  1000 € na nasledovné výdavky komisie: 

- odmeny pre aktívnych členov výboru klubu dôchodcov 

- príspevky na kultúrne podujatia pre sociálne slabších členov klubu dôchodcov 

- príspevky na čiastočnú úhradu cestovných a pobytových nákladov na rekreácie pre 

sociálne slabších členov klubu dôchodcov a sociálne slabšie rodiny s deťmi 

- finančné odmeny pre občanov poskytujúcich mimoriadne služby v sociálnej oblasti 

iným osobám. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

                                              

 

Božena Kubíková                    Martina Gašpáreková 

Tajomníčka komisie                                                                  Predsedníčka komisie 
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