
 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 7.12.2011 

 

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

Mišovská, Moková 

Ospravedlnené:           Mgr. Fumačová 

  

Program:  

1. JPD, žiadosti 

2. Potravinová pomoc, informácia 

3. Vianoce v klube dôchodcov, informácia 

4. Vianočná kvapka krvi, informácia 

 

K bodu č. 1 

                   Žiadosti o JPD – tajomníčka  komisie oboznámila komisiu s dvomi žiadosťami 

o jednorazovú finančnú výpomoc: 

- pani A.Š., bytom Jána Raka 4 požiadala o JPD z dôvodu zvýšených finančných 

nákladov na opravu múrov starého domu 

- pani A.G, bytom Prídavková 43 požiadala o JPD z dôvodu zvýšených nákladov na 

lieky v dôsledku choroby, pre ktorú je v invalidnom dôchodku. 

Stanovisko komisie: 

                                Komisia odporučila priznať JPD nasledovne:       

- p. A.Š poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 50 € na nákup osobných 

potrieb 

- p. A.G. poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 100 € na nákup osobných 

potrieb. 

                                                 

K bodu č. 2 

                  Potravinová pomoc – tajomníčka komisie informovala, že o potravinovú pomoc 

požiadalo 9 občanov – dôchodcov, s najnižšími dôchodkami t.j. do výšky 305 €.    Rodiny 

s nízkymi príjmami alebo poberajúce dávky v hmotnej núdzi o túto pomoc nežiadali.  

Slovenská katolícka charita, ktorá zabezpečuje distribúciu potravín v Bratislave, eviduje 

Záhorskú Bystricu a až  bude rozvoz aktuálny bude miestny úrad kontaktovať. Ešte stále je  

možno o potravinovú pomoc požiadať. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala uvedenú informáciu na vedomie. 

K bodu č. 3  

                   Informácia o vianočnom posedení členov klubu dôchodcov  –  tajomníčka 

a vedúca klubu dôchodcov p. Moková oboznámili komisiu s plánovaných podujatím, ktoré sa 

uskutoční dňa 11.12.2012 o 15,00 hod. vo veľkej sále SD v Záhorskej Bystrici. S umeleckým 

programom vystúpi p. Miro Dvorský a jeho klavírny doprovod. Namiesto občerstvenia 

členovia dostanú potravinové balíčky a balík mandarínok. S vianočným pozdravom vystúpi 

starosta MČ p. Krúpa. Výbor KD zabezpečí výzdobu miestnosti v spoločenskom dome 

v sobotu od 16 hod. Ozvučenie sály obstará p. Borák. 

Stanovisko komisie: 

                               Komisia  zobrala informáciu na vedomie. 

 

 

K bodu č. 4 



 2 

                   Informácia o odbere krvi  – dňa 7.12.2011 sa v spoločenskom dome v Záhorskej 

Bystrici uskutočnil bezpríspevkový odber krvi. Akciu zorganizoval Miestny odbor 

Slovenského červeného kríža v Záhorskej Bystrici v spolupráci s Národnou transfúznou 

stanicou. Odberu krvi sa zúčastnilo 20 občanov. Ako sprievodný program predsedníčka 

komisie p. Gašpáreková uskutočnila pre žiakov základnej školy kurz prvej pomoci. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  zobrala informáciu na vedomie. 

   

 

 

                    

                Zapísala: Kubíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


