
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MZ m. č. Bratislava – Staré Mesto 
 

Zápisnica č. 5 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 25.5.2011 

 
Prítomní:   RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová,  

      Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., 
        

Prizvaní: PhDr. Tatiana Rosová, Ing. Ján Krta, Ing. Mgr. Marta Mikulková, Ing. Oliver Paradeiser 
Hostia: PhDr. Viera Záhorcová 
 
Program: 

1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
2) Prezentácia predstaviteľky Agentúry podporovaného zamestnávania n.o. o činnosti 

organizácie  
3) Detské jasle – úhrady 
4) Rôzne 

 
Začiatok rokovania o 17.00 
Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a  rodinu (ďalej len KOSO) M. Ležovič privítal 
prítomných a viedol rokovanie komisie.   
 
K bodu 1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
Predseda M. Ležovič 
• Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Ospravedlnil neúčasť poslanca MUDr. Mareka   

Čambala PhD. Vzápätí podal návrh na rozšírenie programu KOSO o nový bod č. 2 v programe KOSO 
– Hospodárenie Seniorcentra a nový bod č. 5 – Dotácie. Prítomní poslanci KOSO jeho návrh bez 
pripomienok jednomyseľne prijali.  
 
K bodu 2) Hospodárenie Seniorcentra (doplnený bod programu) 
• Predseda KOSO M. Ležovič navrhol poslancom prijať uznesenie o kontrole hospodárenia 

v Seniorcentre. 
Uznesenie 29/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu ukladá miestnemu kontrolórovi vykonať 
hĺbkovú kontrolu finan čného hospodárenia za obdobie od 1. januára 2008 do 31.decembra 2010.  
Hlasovanie: Prítomní:  3 Za: 3  Proti: 0              Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3) Prezentácia činnosti Agentúry podporovaného zamestnávania n.o. 
• Predstaviteľka Agentúry podporovaného zamestnávania n.o. PhDr. Viera Záhorcová  

prezentovala poslancom činnosť agentúry, ktorá poskytuje služby špecializovaného sociálneho 
poradenstva, služby podporovaného zamestnávania, poskytuje poradenstvo v oblasti zamestnanosti pre 
občanov znevýhodnených na trhu práce, občanov sociálne odkázaných, prednostne pre občanov so 
zdravotným postihnutí a dlhodobo nezamestnaných, ktorým chce pomôcť pri získavaní zamestnania 
a jeho udržania.  Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. má záujem o prenájom nebytových 
priestorov na Heydukovej ul. č. 25, ktorý patrí mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
• Poslanci  

V diskusii sa prítomní poslanci zaujímali o počet klientov agentúry, ktorí majú trvalý pobyt v Starom 
Meste, o počet zdravotne postihnutých klientov z celkového počtu klientov, zaujímali sa o dopravu, 
spôsob parkovania  a aj o spôsob využitia priestorov  v Komunitnom centre na Heydukovej č. 25. 
P. Záhorcová uviedla, že viac ako polovica ich klientov je zo Starého Mesta, väčšina klientov je so 
zdravotným postihnutím. Uvedomujú si bariéry pri vchode do budovy a ich priestorov, ale klientom 
pri vstupe vedia pomôcť vlastnými silami, rovnako si vedia zabezpečiť parkovanie.   
 
 



Uznesenie 30/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
nájom nebytového priestoru na Heydukovej ul. č. 25 pre Agentúru podporovaného 
zamestnávania n.o. 
Hlasovanie: Prítomní:  3 Za: 3  Proti: 0              Zdržal sa: 0  

 
K bodu 4) Detské jasle 
• Predseda komisie p. Ležovič vyzval vedúcu oddelenia sociálnych vecí Mgr. M. Mikulkovú, 

aby  oboznámila poslancov s návrhmi na úpravu úhrad za služby poskytované v detských jasliach 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.  
• Vedúca oddelenia sociálnych vecí p.Mikulková predložila poslancom výdavky v detských 

jasliach za rok 2010 prepočítané na mesiac a jedno dieťa, sumu za stravu na jedno dieťa v jasliach  
v roku 2010, sumu, ktorú uhrádzali za dieťa rodičia s trvalým pobytom v Starom Meste a sumu, ktorú 
uhrádzali za dieťa rodičia bez trvalého pobytu v Starom Meste. Informovala ich o rozpočte detských 
jaslí na rok 2011 a o sume štátneho príspevku na starostlivosť o dieťa do 31.12.2010 a od 1.1.2011. 
Poslancom tiež predložila 5 návrhov na úpravu úhrad za služby poskytované v detských jasliach od 
1. septembra 2011. 
Uznesenie 31/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
úpravu úhrad za služby poskytované v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. septembra 2011 nasledovne: 

1. suma úhrady za služby poskytované v detských jasliach je 
- v sume 340 EUR na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu 
- v sume 238 EUR na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného pobytu 
- v sume 2 EUR na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. nepravidelného 

krátkodobého pobytu 
- vo výške 50% príslušnej mesačnej úhrady  v prípade neprítomnosti dieťaťa za celý 

kalendárny mesiac 
-  v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo  výške 50% z príslušnej sumy 

úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo výške 25% z príslušnej mesačnej sumy úhrady. 
Predmetná úprava sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa narodili súčasne tri a viac detí, 
vzhľadom na možnosť využitia opatrovateľskej služby do dovŕšenia troch rokov veku 
dieťaťa v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,  

2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, ktorým sú poskytované služby v detských jasliach: 

a) vo výške 20% z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach alebo 
b) vo výške 50% z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach, ak 

preukázaný príjem rodiny (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok súm 
životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z.  o životnom minime 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

c) vo výške 50% z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach pre 
deti, ktoré dovŕšili tri roky veku, 

3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 1,50 EUR /deň/dieťa 
a v sume 1,25/poldeň/dieťa. Suma stravného sa bude každoročne zvyšovať  o  3% od 1.1. 
nasledujúceho roku. 
Hlasovanie: Prítomní:  3 Za: 3  Proti: 0              Zdržal sa: 0  

 
 
K bodu 5) Dotácie 

Uznesenie 32/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu  odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  v  roku 2011 pre Bratislavskú 
arcidiecéznu charitu, so sídlom na Heydukovej ul. č. 14 v Bratislave v sume 300 EUR. 

 
 



 
 
Hlasovanie: Prítomní:  3 Za: 3  Proti: 0              Zdržal sa: 0  

 
K bodu 6) Rôzne 
Uznesenie 33/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu  vyslovuje nespokojnosť s nesplnením 
uznesenia čl. 24/2011 a  opätovne žiadajú prednostu miestneho úradu mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto predložiť písomný materiál o projekte Sociálny taxík v termíne do 21. júna 2011.  
• Poslanci v diskusii požiadali vedúcu oddelenia sociálnych vecí M. Mikulkovú pripraviť 

písomný materiál o službách poskytovaných organizáciou Samaritán n.o.  
 
 
 
Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
rokovanie.   
Ukončenie rokovania o 19,15 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka 
02/59 246 397 
0911 828 347 
 
 
Rozdeľovník: 

- RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH - predseda komisie  
- členovia komisie KOSO 
- PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
- Ing. Ján Krta -  zástupca starostky 
- MUDr. Peter Osuský, CSc.  – zástupca starostky  
- Mgr. Sven Šovčík - prednosta 
- Ing. Oliver Paradeiser, hlavný kontrolór 
- Ing. Paulína Schmidtová -  ref.. organizačný 
- Mgr. Marta Mikulková - vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Žiadateľ Účel dotácie Požadovaná 
dotácia 

Návrh na dotáciu v 
r. 2011 

Bratislavská 
arcidiecézna charita 
Heydukova 14 
81108 Bratislava 1 

1) Projekt „doma je doma“ 
2) Opatrovateľská služba . 
opatrovanie seniorov v domácom 
prostredí 
 

5 500 EUR 300 EUR  


