
Z á p i s nic a č . 20/2012 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zd ravotníctvo a rodinu M iestn eho 

zastupiteľs tva m estskej časti Bratis lava-Staré Mes to, 

konanej dľía 11.1 0.2012 

Prítomní: RNDr.M~rio Ležov i č, PhD .. MPH , MUDr. I-laika Lcžov ičov~ , 

Doc. RNDr. Iva n Have rlík. CSc .. 
[,l'izvaní: Ing. J~n Krta, Mgr.Vi e ra JaŠkov~ . Mgl.Ph Dr. Ste fan Jaška 
Ospravedlnení: MUDr. Marek Čambal. PhD 

PI'ogram: 
I . Otvorenie 
2. 

o 
J . 

Detské jas le-upresne nie počtu detí prijat)'ch, neprijatýc h k 30.9.201 2. špcc i fikovať podľa 
veku. 
Denné centr~-tabuľka obsaden ia denných centi er j ednotli vými klubmi , presný časový rozvrh 
denného centra na každ)' de lí, na každ)' kl ub aj cudz ie kl uby a kapac ita k lubov . 

4. Dopad nového z~ kona na naš ich klie ntov Seniorcentra SM -konkrétne fin a nč né dopady, kto ré 
sa týkajú Zariadenia pre senio rov. Zariad enia opatrovate rskej s lužby, Opatrovate rskej s lužby 
a Denného centra. 

5. Vyhodnotenie pre pravnej s lužby k 30.8 .2012 
6. In formác ia O reali zác ii in ves ti čného zá meru v)/slavb) zari adenia sociá ll1)ch služieb mestskej 

časti Bratis lava-Staré Mesto. ul. K Železnej studienke. Brat is lava 
7. Rôzne 
8. Ukončenie 

Zač i a tok rokovani a o 15.00 hod . 
K bodu 1) Otvo renic 

Rokova nie kom isie zaháj il pred seda komi sie pre soc iá lne vecí. zd ravotníc tvo a rodinu RNDr. M. 
Ležov i č, PhD .. MPH . Pri víta l prítomnýc h a ospravedlnil pána pos la nca MUDr. Mareka Čamba l a. 
PhD. 

K bodu 2) Detské jasle-upresnenie počtu deti prijat)'ch , neprijatý ch k 30.9.2012, š pecifikovať 
podl'a veku. 
Predseda komi s ie poďakova l za pripravený prchrad . Zaujímal sa. č i bo li všetky sta romestské deti 
prijaté. Pani Mgr. Jašková informova la, že v prvom rade sÍl prij íma né deti zo Staré ho mesta až pOlom 
detí z in)'ch mestsk)'c h častí. Obsad enos!' jas lí j e na 100%. Pani pos lan ky"a Ležov i čov~ prejavila 
spokojnos!' s taburkou. kto r~ podra j ej s lov má dobrú v)'povednú hodnotu . 
Pán Mgr. PhDr. Ja ška vedúc i odd. maj etkové ho a investi čného info rmoval , že v prie behu mesiaca 
bude ma!' po nuku na rozš íren ie jas lí na Čajkovského 2. Pýta l sa poslancov. č i je po tre bn é rozš írova!' 
jas le, keďje 13 detí z inej mestskej časti . Pani poslanc i usúdili . že v tomto čase nie j e potrebné rozširi!' 
jas le. Pani Mgr.Jašková oznámi la pos lancom, že kjanuáru 20 13 pripravy pre hl'ad () naplnc nosti j as lí. 

K bodu 3) Denné centni-tabu!'l", obsadenia d ennýc h cen tier jednotlivými klubmi, presn)' 
časový rozvrh denného centra na každi' "elI , na každ)' klnb aj cudzie kluby a kapacita klubov. 
Predseda ko mi s ie a poslanc i prija li prehl'ad o denn)'c h centrác h, požadujú vša k do budúcej komi s ie 
prehrad rozp í sať do klas ické ho ško lské ho rozvrhu . Predseda kom is ie poskyto l vzor tabul·ky. Pani 
poslankYlla Ležov ičova znova požiada la, aby komi s ia bola in formova ná dopredu , keď sa budú 
presúvať kluby do denn)'c h centier. Požiada la vedúcu odde le n ia soc iá lnych vec i a riadite l'ku 
Seniorcentra S M o vysvetle nie. prečo bo l K lub di abeti kov presunutý z den né ho cel1l ra Ka radž ičo\ a I 
do denné ho centra na Záhre bskú 9 a prečo ten istý klub od konca júna do se ptembra Illu se i byť 
v in)'c h priestoroch . Pani Mg r. Jašková vysvetlila, že presun do de nn ého centra na Zá hre bskú 9 bo l 
uskutoč nen)' za býva lej vedúcej pani iVl ikul kovej . V denno m centre Záhrebská 9 pri kont role 
hygienikom bolo zistené nevyhovujúce soc iálne za riadenie a nariadená v)'1l1 ena. Pre potreby klubu bo l 
nevyhovuj úc i aj kuc hy nsk)' kút. bo lo potre bné vyma l'ovať . Denné centrá sú v le tní'ch mesiacoch 



zatvorené, preto sa mestská časť rozhod la pre rekonštrukciu denllého centra vyu žiť tento čas. 

Rekonštrukč né práce však trvali do septembra, dlhšie ako sa predpoklada lo. Od prvého septembra bol 
na dverách denného centra vyvesený oznam s ospraved lnením za nedodrža nie termínu otvorenia. 
Denn é centrum zača lo s aktivi lam i v po lov ici seplembra. Pani poslankyiía Ležov ičová požiadala o 
informáciu o masážnych postel iach ktoré boli za kúpené do dellllcho centra na Karad ž ičov ll I 
a Zá hrabskil 9 do novembrovej komisie (ktoré sa bez odboníka nedajil používat'). 

K bodu 4) Dopad nového zá kona na našich klientov Seniorcentra SM-konli rétne fina nčné 

dopady, ktoré sa tj'kajú Zariadenia pre seniorov, Za riad enia opatrovate!'skej služb)', 
Opatrovatcl'sl{cj služby a Denného ce ntra . 
Poslanci zobra li na vedom ie predložený taburkov)' prehrad. Predseda komisie p. Lcžov i č na 
novembrové zasadani e komisie požaduje predlož il" ešte podrobnej šiu tabullu na Zariadenie pre 
sen iorov a Zari adeni e opatrovate rskej služby o ildaje: 

- počet klientov, ktorí platia celú úhradu z vlastnýc h zd rojov, na ktorých neplatí 
alimentačnú povinllosť, 

-poče t klientov kto ri napíňajú alimentačnú povinnost'. 
Žiada o informác iu (v č ís lach ), korkým klientom poskytujeme rozvážanie stra v) a ko rk)'1ll kli entom 
poskytujeme zl'avlI na stravu. 

K bodu 5) Vyhodnotenie prepravnej služb)' k 30.9.2012 
Predseda komi sie vyjad ril spokojnos!" s predl ožen)'m vyhodnotením prepravnej služby. Prehrad 
o nák ladoch a v)'davkoch sp lnil jeho oča kávania . Požiadal o pred loženi e takého prchradu 
o prepravn",j s lužbe za ce lý rok (od 1.10.20 II do 3 I .1 0.20 12) do novembro\ ej kom isie. 

Uznesenie Č. 30/2012 
Sociálna komisia žiada prednostu o vysvetlenie: "AI{o môžeme deklarovat\ že nás prepravná 
služba stojí 150 Eur mesačne - pod!'a tlačovej sprílv)', ked' priemerné celkové ",Udady na 
jeden mesiac sú v sume 2 063,09 EUR. Informáciu predloIiI' clo novembr'ovej komisie. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 1'roli:O Zdrža l sa: O 

Uznesenie Č. 31/2012 
Sociálna komisia žiada 
13.hodiny. 
Hlasovanie: Prítomní : 3 

prednostu O vysvet lenie, prečo prcpravná služba funguje len do 

Za: 3 Prot i:O Zdrža l Sit: O 

Pani poslank)'lla Ležov i čovc1 informova la, že rad Maltézskyc h rytierov zatia l" nemá au lo. akonáhle ho 
bude mať, tak poč íta s prepravnou službou pre Staré Mesto. 

K bodu č . 6) lnforlllácia o realizácii in vestičn ého zá meru vi/stavby zariaden ia sociú ln yc h služieb 
mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej stud ienke, Bratislavll 
Pán Mgr.PhDr. Jaška vedúci oddelenia majetkového a in vestičného predloži l komisii materiál. 
v ktorom sú v časovom harmonograme uvedené doteraz vykonané procesné úkony s lJ vis iace 
s rea li zác ioll in ves ti čného zá meru. Informova l komisiu. že 4. 10.201 2 sa uskutočnilo I. Zasadnuti e 
v)'bcrovej komisie, ktorá pos lldila a schvá lila návrh súfažll)'ch podmienok a návrh zmilI vy s vcrejn)'111 
obstarávate l'om. V priebehu najbli žš ích d"í bude vyhlásená súfaž na kOlllplemú projektovú 
dokumentáciu. Do konca roka bude vybraný v)'ťazn)' projekt. Druhá etapa bude s úťaž na dodávatel'a. 

K bod u 7) Rôzne 
Uznesen ie Č. 32/2012 
Komisia pre sociálne vecí zdravotníctvo a rodinu odporúča miest nemu zastupiteľstvu schválit ' 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratis lava-Staré Mesto v roku 2012 pre jednotliví'ch 
žiadatel'ov v takto navrhova ni/ch sumách : 
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Z iadosť zo dňa Z ia da tcl' lIUče l dotácie Požadova n;í Komisia 
2/C icl'ová skupin a dot ác ia SZR 
3fPočet č le n ov/kl. m .č. BA-SM Náv rh na 

dotáciu v 
r. 2012 

Občnnia so špeciá lnymi potreba mi-ZT P 
12.9.2012 Au tis t ic l.:t! , .. entrum I/ Projekt ,. MuzikOIerapia 
Štatutár: Andreas 11 .0. v Autistickolll centre Andreas" 
Ing. Kateri na Ga landov<í 7 pre detí a mlad)/ch rudí 
Nakládalová 81 I 06 Bratis lava I s poruchou autistického spektra 345 € 200 € 
I. 21 Ciel'ová sk-upina deti 

a mladý ľudia s autizmom 
3/40 deti z MČ SM 

Z nevj'hod nené s kup in y 
21.9.201 2 Depau l S love nsko I /Zabezpečen i e prev<idzky 
Štatutár: 11.0. Útulku sv. Lujzy de Mari liac 
Ing.Mgr.Juraj Banit Previtdzka Útu lok 2/ poskytovanie 
2. S\'.Lujzy de nízkoprahov)/ch s luž ieb, 

3.000 € O Ma rilIa c poskytovan ie ce lodennej 
Kap it ulská 18 stm·tos tlivos ti chOJ")tm 
814 14 Bratislava I bezdomovcom 

3/ 14 klientov z MČ SM 
5.1 0.2012 OZ Odysc us 1/ Projekt .. CI1I'átl sa sám" 
Štat utár: Ukrajinská IO zni ~ovanie škôd II už ívate rov 
PhDr.Katarina 831 02 Bratis la va 3 droga prostitujúcich žien 3.643.25 € O J irešová 21 terénna soc iálna pľl:lca 
3. 3/ 21 klientov z MČ SNI za I 

polrok 2012 
Osob itná pomoc 
10.tO.20 12 Rodin né ('entnllll I. Projekt .. Moja obrúbená 
Štatlltár: Prešporl\O\'o ozprávka" na zak úpen ie 
Ing.Mgr.Lenka Zachova 16/ 1 1 ozvučovacej techniky 
Černáková 811 03 Bralis lava 1 a potrebn)' materiál 400 € 200 € 
4. 2, sociálny rozvoj detí 

predškolského veku 
31 návšteva centra 30 rodín 
denne z MČ SM 

HIllsova nie: Pl'ítomní : 3 Za :3 P l'oli : O Zdl'ža l sa: O 

Sociá lna komisia prerokova la Návrh koncepc ie riešell iél problematiky rudí bez domova v hlavnom 
mesle SR Bralislave. 

Uznesen ie Č. 33/20 12 

Komisia pre sociálne vecí zdmvotních'O a rodinu nes úhlas í s prioritami na 1'01<)' 2012 až 

2015 "Návr'hu koncepcie l'Íešenia problematiky ľudí bez domova v hl. meste SR 
Brat is lave". Male riál ž iada pr'edložiť na roko va ni e do mi es tn eho zast upiteľs l va na 

23.10.201 2. 

H lasovan ie : Prítomní: 3 Za: 3 P rot i: O Zdl'ža l sa: O 
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K bodu 8) Ukončen ie 

Predseda komi s ie doďakova l prítomn)'m za "časť a ukonč il rokovani e O 17.00 hod. 

Nasleduj"ce termíny ko mis ie sÍl : 
28.11.201 2 0 16:00 
5. 12.201 2 0 16:00 

-L. __ ...... . . 
r~--

Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapi sovateľka 
02/59246393 , 09 11 107543 

Rozde l'ovnik: 

RN Dr. Mári o Ležov i č, PhD .. MP H 

RN Dr. M ário Ležov i č , PhD.,M PH - predseda komisie 
Č l e novia komis ie KOSO 
Ph Dr. Tatiana Rasová - starostka 
Ing. Ján KIla - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovč ík - prednosta 
Ing. Oli ver Paradeiser - hlavný kontrolór 
Mgr. Viera Jašková - ved úca oddelenia soc iálnych veci a r i adit e ľk a Scniorccnl ra SNI 
Ing. Paulína Schmidtová - referát o rgan i začný 
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