
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 31.8.2011 

 

Prítomní:   Gašpáreková, MUDr. Cingelová, Mgr. Fumačová,  Moková, Kubíková, 

Mišovská, 

Ospravedlnení:           Mgr. Jurčeková, chorá                                    

Program:  

1. Potravinová pomoc, informácia 

2. Krízové centrum, informácia 

3. Opatrovateľský kurz, cenová ponuka 

4. Správa o činnosti komisie za 1.polrok 2011 

K bodu č. 1 

                   Potravinová pomoc – informácia o európskom programe potravinovej pomoci 

o tom kto o predmetnú pomoc môže požiadať: 

- osoby na hranici životného minima 

- osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi 

- poberatelia dôchodku s výškou max. 305 €.  

Distribúcia bude prebiehať cez Slovenskú katolícku charitu, Kapitulská 18 Bratislava. 

V poslednom čísle časopisu Naša Bystrica bol uverejnený článok o spôsobe prihlasovania sa 

na potravinovú pomoc. 

Tajomníčka informovala, že doteraz sú prihlásené 2 osoby. Členky komisie navrhli viac túto 

pomoc propagovať, napr. cez miestny rozhlas. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu o potravinovej pomoci na vedomie.                                                                                  

K bodu č. 2 

                  Krízové centrum Budatínska 59/A Bratislava   –  tajomníčka komisie 

informovala o novootvorenom Krízovom centre v Bratislave, Budatínska 59/A, ktoré 

poskytuje služby deťom, jednotlivcom a rodinám v krízovej životnej situácii s trvalým 

pobytom v Bratislave, poskytuje odbornú pomoc na zvládanie krízy, psychologickej 

starostlivosti a poradenstva, vrátene ubytovania a stravy. Kontakt: Mgr. Marcela Gbelecová, 

tel 59356169. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie. 

K bodu č. 3  

                   Opatrovateľský kurz, cenová ponuka – tajomníčka komisie informovala 

o cenovej ponuke na kurz opatrovania od Miroslavy Lojanovej. 

Stanovisko komisie: 

                         Komisia  zobrala informáciu na vedomie s tým, že v súčasnej dobe túto 

ponuke nevyužije, nakoľko opatrovateľskú službu pre MČ Bratislava – Záhorská Bystrica 

vykonávajú dve neziskové organizácie. 

 

K bodu č. 4 

                   Správa o činnosti komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom 

zastupiteľstve v Bratislave -  Záhorskej Bystrici – tajomníčka komisie informovala, že na 

základe rámcového plánu činnosti miestneho zastupiteľstva vypracovala správu o činnosti 

komisie od začiatku roka 2011. Predsedníčka komisie p. Gašpáreková správu prednesie na 

rokovaní miestneho zastupiteľstva dňa 6.9.2011. 

Stanovisko komisie:   Komisia zobrala informáciu  na vedomie. 

                                                                                                      Zapísala: Kubíková 
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