
 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 9.2.2015 

 

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

                            Mgr. Marciš, Mišovská, Moková, JUDr. Treichelová 

Ospravedlnená:   Mgr. Fumačová 

Hostia:                Ing. Krúpa, starosta 

 

Program:  

1. Návrh rozpočtu na sociálne služby a zdravotníctvo na rok 2015 

2. Žiadosť NO Bystrický prameň o dotáciu  

3. Žiadosť NO Vénia o zvýšenie platieb za opatrovateľské služby 

4. Ponuka za zbierku použitého textilu 

5. Informácia o zriadení Centra pre rodiny v kríze 

6. Informácia o možnosti zakúpenia mobilného asistenta ELA 

7. Informácia o pediatrickej ambulancii v ZB 

 

Za tajomníčku  komisie bola schválená  p. Božena Kubíková , pracovníčka sociálneho 

referátu miestneho úradu. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 1 

             Návrh rozpočtu na sociálne služby a zdravotníctvo na rok 2015 – členovia 

komisie obdržali písomný materiál požiadaviek na rozpočet s uvedením R na rok 2014, 

čerpania v roku 2014 a návrh na rok 2015, podľa jednotlivých oblastí poskytovania 

finančných príspevkov. Predsedníčka komisie navrhla zvýšiť v rámci opatrovateľskej služby 

zvýšiť rozpočet o 5000 € na odľahčovaciu službu. Komisia pripraví návrh dodatku VZN 

o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci zo dňa 15.6.2010 o poskytovaní odľahčovacej 

služby. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia po prerokovaní  zobrala navrhnutý rozpočet na vedomie 

a odporučila miestnemu zastupiteľstvu jeho schválenie. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 2 

                 Žiadosť NO Bystrický prameň o dotáciu – n.o. BP má schválenú prevádzku 

chránenej dielne, na ktorú potrebuje finančné prostriedky, ktoré však doposiaľ na účet  

organizácie neprišli. V žiadosti je uvedená suma na prevádzku od februára do apríla v čiastke 

7.042 €. Vzhľadom k tomu, že v roku 2014 bola NO poskytnutá dotácia vo výške 15 000 €, 

komisia odporúča schváliť dotáciu v rovnakej výške. I na rok 2015. Tajomníčka komisie 

pripomenula, že NO Bystrický prameň bola založená spoločne s mestskou časťou a farnosťou 

v Záhorskej Bystrici, takže v zmysle platných finančných pravidiel, mestská časť môže NO 

poskytnúť dotáciu na činnosť. 
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Stanovisko komisie: 

                               Komisia po prerokovaní žiadosti NO Bystrický prameň navrhuje, aby 

miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo v rozpočte na rok 2015 dotáciu v navrhovanej výške. 

Tajomníčka komisie upozorní finančnú učtáreň, aby odoslala na účet NO Bystrický prameň 

sumu 7500 €, t.j. polovicu navrhovanej sumy do 15.3.2015. 

Hlasovanie:  

Za 7 

 

K bodu č. 3 

                   Žiadosť NO Vénia o zvýšenie poplatku za poskytované opatrovateľské 

služby. NO Vénia v súčasnej dobe poskytuje OS len jednému občanovi 8 hod. denne za sumu 

4,75 €/hod. Klient si z tejto sumy platí 1,30 €. V žiadosti je uvedené, že od roku 2010 sa suma 

za poskytovanie OS nezvýšila, pričom minimálna mzda sa už odvtedy zvýšila 3x a to o 28 €.  

Požadujú zvýšenie na 5,50 €/hod. t.j. 0,80 €/hod. od 1.1.2015. Prítomný starosta odporučil 

žiadosti vyhovieť, vzhľadom k tomu, že nie je predpoklad enormného zvýšenia klientov 

z radov našich občanov. 

Stanovisko  komisie: 

                            Komisia po prerokovaní žiadosti navrhuje, aby starosta uzatvoril dodatok 

k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby s NO Vénia zo dňa 29.12.2009 čl. 4 a to od 

1.1.2015.  

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 4 

                  Ponuka na zorganizovanie zbierky použitého textilu –  akciu organizuje 

Diakonia Broumov na Morave v termíne 9.3. – 13.3.2015. Občania môžu darovať oblečenie, 

lôžkoviny, látky, domáce potreby, nepoškodenú obuv, elektroniku. Predsedníčka komisie 

informovala, že sociálna komisia pri FPR v Záhorskej Bystrici organizuje v dňoch 20.3. 

21.3.2015 zbierku šatstva v spolupráci s n.o. Služby Božieho milosrdenstva. Navrhla 

a súčasne požiadala, aby zbierka bola organizovaná aj v spolupráci s mestskou časťou 

Záhorská Bystrica s možnosťou  odovzdávať  šatstvo v garáži miestneho úradu.  

Stanovisko komisie:  

                                 Komisia zobrala informáciu  na vedomie  s tým, že zbierka pre Diakoniu 

Broumov sa môže uskutočniť koncom roka.  

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 5 

                  Informácia o zriadení Centra pre rodiny v kríze – komisia obdržala z BSK 

žiadosť o spoluprácu s novozriadeným Centrom pre rodiny v kríze. Centrum poskytuje pomoc 

cieľovým skupinám: 

- rodina, v ktorej rodič alebo dieťa je po výkone trestu 

- rodina  s deťmi pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode 

- rodina s deťmi s poruchami správania a s poruchami pozornosti sprevádzané 

hyperaktivitou a poruchami vnímania. 

Odbornú prácu s cieľovými skupinami zrealizujú nasledovné neštátne subjekty: 

- Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov 

- Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom 

- Občianske združenie Detský fond SR. 
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Koordinačnú  činnosť v plnom rozsahu bude vykonávať oddelenie sociálnej pomoci Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

     V súvislosti s prerokovávaním tejto informácie predsedníčka komisie upozornila na 

hrozivú situácii v rodine G., ktorú pravidelne navštevuje. Pani H.G., 82 ročná žena, žije 

v nevhodných podmienkach bez tepla a jedla. V dome žije jej vnuk s maloletým dieťaťom 7 

ročným chlapcom, ktorý po 1. polroku v 1. ročníku ZŠ v ZB bol preradený do špeciálnej 

školy na Dolinského ul. v Dúbravke. 

Stanovisko komisie: 

                                 Komisia zobrala na vedomie informáciu o vytvorení Centra pre rodiny 

v kríze a ich  služby bude rodinám odporúčať. 

K situácii v rodine G. zaujala nasledovné stanovisko: 

- MUDr. Cingelová požiada obvodnú lekárku MUDr. Olexovú, aby navštívila p. Helenu 

Grancovú a po stanovení diagnóz a psychiatrickom vyšetrení sociálny referát začne 

proces vybavovania umiestnenia do zariadenia pre seniorov, prípadne do zariadenia 

opatrovateľskej služby. 

- Pracovníčka sociálneho referátu zabezpečí donášku obedov pre p. H.G. z denného 

stacionára na Tatranskej ulici 

- predvolá p. M. G., ktorá sa stará o chorého manžela, chorú matku a novorodenca 

svojej dcéry a následne zabezpečí finančnú výpomoc, 

- poinformuje mestskú časť Vrakuňa, kde má maloleté dieťa P.G. trvalý pobyt a požiada 

o riešenie zlej situácie cestou sociálneho odboru miestneho úradu vo Vrakuni. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 6 

                  Informácia o možnosti zakúpenia mobilného asistenta ELA – komisia obdržala 

ponuku firmy Family Care s.r.o. na odkúpenie elektronického lokalizačného zariadenia ELA. 

Ide o malú elektronickú krabičku, ktorá obsahuje núdzové tlačidlo, ktoré po stlačení spustí 

alarm na pulte pomoci. Je vhodný pre dlhodobo chorých, imobilných alebo telesne 

postihnutých ľudí. Cena prístroja je 249 € a paušál za služby 19,90 € mesačne. Firma ponúka 

pri zakúpení 4  prístrojov  cenu 200 € za kus.  

Stanovisko komisie: 

                 Komisia zobrala ponuku na vedomie. V súčasnosti je na trhu mobilných operátorov 

telefón s obdobným tlačidlom na prvú pomoc v nepomerne nižšej cene (29 €), takže o prístroj 

ELA nebude záujem. 

Hlasovanie: 

Za 7 

 

K bodu č. 7 

                  Informácia o pediatrickej ambulancii MUDr. Michala Csádera – MUDr. 

Cingelová oboznámila komisiu, že z osobných kontaktov s občanmi sa dozvedela, že MUDr. 

Csáder odmieta pacientov s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici s odôvodnením, že jeho 

obvod je v DNV a pacienti zo Záhorskej Bystrice majú svoj lekársky odvod v Lamači. Túto 

informáciu dostala od obyvateľky ZB aj tajomníčka komisie.  
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Stanovisko komisie: 

                                Komisia predvolá MUDr. Csádera na zasadnutie komisie v 3/2015 

a požiada ho o vysvetlenie, nakoľko má zato, že ambulancia mu bola prenajatá v priestoroch 

zdravotného strediska, s nízkym nájomným, patriaceho do vlastníctva mestskej časti práve 

preto, aby pacienti zo Záhorskej Bystrice nemuseli navštevovať lekára mimo ZB. 

 

 

Hlasovanie: 

Za 7  

 

 

 

 

 

                                            

  Božena Kubíková                 MUDr. Dagmar Cingelová PhD. 

Tajomníčka komisie                                                                     Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


