
 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 11.5.2015 

 

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

                            Mgr. Marciš, Mišovská, Moková,  

Ospravedlnení:    JUDr. Treichelová 

Prizvaní:              Mgr. Robert Krett, n.o. Bystrický prameň 

                            Ing. Jana Liďáková, n.o. Bystrický prameň 

                            Ing. Jozef Krúpa, starosta – ospravedlnený  

Hosť:                   dôstojný pán Ľudovít Pokojný 

 

Program:  

1. Zoznámenie s členmi sociálnej komisie pri Pastoračnej rade v ZB 

2. Bystrický prameň, n.o. pripomienky poslancov MZ  

3. Oboznámenie so zmenou na pozícii predsedu KD v ZB 

4. Oboznámenie s projektom „Poradenské služby pre obete domáceho násilia“ 

5. Informácia o začatí odľahčovacej služby 

6. Návrh na odmenu členom doterajšieho výboru KD v ZB 

 

K bodu č. 1 

                       Zoznámenie s členmi sociálnej komisie pri Pastoračnej  rade Farnosti sv. 

Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici – predsedníčka komisie MUDr. Cingelová navrhla 

uskutočniť spoločné zasadnutie sociálnych komisií za účelom zoznámenia sa členov 

a výmeny skúseností a návrhov na ďalšiu činnosť a spoluprácu v oblasti sociálnej pomoci 

našim občanom. Komisie prijali spoločné závery spočívajúce vo vzájomnom oboznamovaní 

sa s problematikou obyvateľov Záhorskej Bystrice  v sociálnej oblasti, s cieľom týmto ľuďom 

poskytnúť primeranú pomoc, či finančnú alebo materiálnu. Koordinátorom tejto  práce bude 

MUDr. Cingelová, ktorá vedie obe komisie. 

      Správca farnosti p. Pokojný poinformoval členov komisií o účasti na kongrese v Ríme, kde 

vystúpil s príspevkom na tému „Práca s mládežou“.  Zo ZB sa zúčastnilo 7 delegátov. 

      V ďalšom príspevku navrhol spoločný postup pri využívaní možností čerpania financií 

z európskych fondov na budovanie sociálnych zariadení v ZB. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia  prijala komuniké, v ktorom odsúhlasila na nastávajúce obdobie 

spoločný postup Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve 

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a Sociálnej komisie pri Pastoračnej rade 

Farnosti sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici pri vyhľadávaní sociálne odkázaných 

jednotlivcov a rodín a navrhovaní spôsobu pomoci týmto osobám. Koordinátorku činnosti 

medzi komisiami bude MUDr. Dagmar Cingelová. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                   Bystrický prameň n.o. – pripomienky poslancov MZ zo dňa 28.4.2015 – 

v uvedený deň sa uskutočnilo rokovania MZ, na ktoré boli pozvaní zástupcovie n.o. BP, ktorí 

sa z účasti na zasadnutí ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie. Na rokovaní MZ bola 

prerokovaná správa o činnosti n.o. BP za rok 2014. Po prerokovaní predmetnej správy 

poslanci prijali uznesenie, v ktorom uložili konateľom n.o. BP doplniť správu o nasledovné 

informácie: 
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- uviesť príjmy n.o. za rok 2014 

- vyčísliť náklady na sociálny taxík za rok 2014 

- uverejňovať na internetovej stránke n.o. BP výročné správy a výsledky hospodárenia 

- uverejniť na internetovej stránke n.o. BP Štatút n.o. 

Termín opätovného predloženia správy: jún 2015 

Prítomní  zástupcovia  n.o. BP Mgr. Krett a Ing. Liďáková  informovali, že v súčasnej dobe 

dokončujú  materiál na propagáciu činností n.o. BP, s ktorým oboznámia verejnosť na 

najbližšom stretnutí seniorov v júni 2015 a pripravia  informačný leták do časopisu Naša 

Bystrica. Pracovníčka chránenej dielne hľadá kontakty na remeselníkov a živnostníkov zo ZB 

do evidencie pre prípadnú pomoc občanom /kosenie, požičiavanie zdrav. pomôcok, rôzne 

opravy atď./. Zdôraznili, že naďalej zostáva prioritnou činnosťou prevádzka sociálneho 

taxíka, ktorý je plne využívaní staršími občanmi. 

Stanovisko  komisie: 

                                       Komisia sa oboznámila s uznesením poslancov MZ a predsedníčka 

komisie oboznámila konateľov n.o. BP s predmetným uznesením s tým, že po doplnení 

správy o činnosti za rok 2014 bude opätovne predložená na rokovanie MZ v júni 2015. 

      Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 3 

               Oboznámenie so zmenou na pozícii predsedu Klubu dôchodcov v ZB – na 

poslednej VČS OZ Klub dôchodcov v Záhorskej Bystrici bola členmi výkonného výboru 

zvolená za predsedníčku p. Viera Marošová, ktorá vystriedala dlhoročnú predsedníčku p. 

Ľudmilu Mokovú. Táto sa dobrovoľne funkcie vzdala pre vysoký vek. Jej dlhoročné 

skúsenosti však bude klub využívať naďalej, nakoľko sa stala čestnou predsedníčkou klubu.  

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 

                  Oboznámenie s projektom „Poradenské služby pre obete domáceho násilia“ – 
Magistrát hl.m.SR Bratislavy zaslal komisii materiály vydané Alianciou žien SR s podporou 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Fóra pre pomoc starším, ktoré sú zamerané na 

problém domáceho násilia starších občanov a zrakovo postihnutých osôb. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala predmetné materiály na vedomie s tým, že v prípade, že 

sa o takomto násilí dozvie, túto pomoc odporučí. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 5 

                   Informácia o začatí odľahčovacej služby – tajomníčka komisie informovala, že 

od 1.6.2015 môžu obyvatelia ZB využívať sociálnu službu – odľahčovaciu službu. Predmetnú 

službu bude zabezpečovať pre mestskú časť sociálne zariadenie GERION. Návrh zmluvy je 

vypracovaný a predložený na schválenie starostovi. Taktiež je vypracovaný návrh zmluvy pre 

klientov, ktorí budú službu využívať. Cena za službu je 1,67 €/hod., pričom klient uhradí 0,50 

€/hod. 

Stanovisko komisie: 

                                  Komisia zobrala informáciu na vedomie. 



 3 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 6 

                   Návrh na odmenu členom doterajšieho výboru KD – tajomníčka komisie 

navrhla na podnet starostu mestskej časti, aby z rozpočtu sociálnej komisie na rok 2015 bola 

poskytnutá odmena vo výške 50 €/člen, spolu suma 600 €. Navrhla zakúpiť pre nich 

darčekové poukážky v uvedenej hodnote. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia odporučila starostovi schváliť odmenu vo výške 600 € pre  

členov doterajšieho výboru OZ Klub dôchodcov v ZB. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

     Vo voľnej rozprave sa komisie vzájomne oboznámili s aktuálnou sociálnou situáciou 

niektorých sledovaných rodín a navrhli ďalší postup na potenciálne zlepšenie ich situácie. 

 

     Predsedníčka komisie MUDr. Cingelová  vyhodnotila spoločné zasadnutie oboch 

sociálnych komisií ako stretnutie, ktoré splnilo účel, z ktorého vzišli veľmi podnetné návrhy 

a riešenia pre ďalšie  obdobie. 

 

 

 

 

                                            

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 
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