
• 

Z á P i s nic a č.21/2012 
zo zasadnutia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 28.11.2012 

Pritomni: RNDr.Mário Ležovič, PhD., MPH. MU Dr. Ha lka Ležov iéová, 
Doc. RN Dr. Ivan Haverlík, CSc .. 

Prizvani: Ing. Ján Krta, Mgr. Viera Jašková. Ing. Július Papán 

Ospravedlnení: MUDr. Marek Čamba l , PhD 

Program: 
I. Otvoren ic 
2. Kontrola uznesen í 
3. Rozpočet 

4. Rôzne 
5. U kon čeni e 

Zač i atok rokovania o 16,30 h 

K bodu I) Oh'OI'enie 

Rokova ni e komi sie zaháj il predseda komi s ie pre sociá lne vec í, zdravotn íctvo a rod inu RNDr. M. 
Ležov ič , PhD.,MPH . Pri v íta l prítomných a ospravedlnil pána pos lanca MUDr. Mareka Čamba l a . 
PhD, ktorý j e služobne v zahrani č i. 

K bodu 2) Kontrola uznesení 

Predseda komis ie konštatova l, že nebo li splnené uzneseni a č. 30/2012 a 31 /2012 z 20. rokovan ia 
ko mi sie zo dlla 11 .10.2012. ktoré mal vysvetliť býva lý prednosta Mgr. Sven Šovč i k. 

K bodu 3) Rozpočet 

Pán Ing.Jídius Papán vedúc i oddelenia finančného informova l pos lancov o príprave rozpočtu na 
rok 20 13. Spo lu s vedúcou odd eleni a sociálnych vec i a riadite rkou Seniorcentra SM Mgr. V ierou 
Jaškovo u prec hádza li po ložku po po ložke a upravova li na reá ln e náklady ta k. aby bo li pri ehrad né 
a kontro lovate l'né. Na tvorbe rozpočtu pre detské jas le sa spo lu podie l'a li obid ve vedúce detských jasli. 
Upozornil , že všetky po ložky sú transparentne a priehl'adne vyčís l en é a z toho titu lu nic j e možne 
porovnávať z rozpočtom z roku 2012. Vedúc i oddeleni a finančného oznámil pos lancom. že dostan ú 
k rozpočtu materiál aj s komentárOIll . 

Poslanci zobrali rozpočet na vedomie. Prejavili spo kojnosť a vcrnli kl adne hodnotili 
nastavenie nového režimu z ktorého vyplýva, že finančné toky ktoré súv isia z dctskými j as l'ami budú 
zjednotené a kontro lova tel'né prostredníctvom soc iá ln eho odde leni a miestneho Íl radu ( fin ančné toky 
ncpôjdu eez viacero oddc ieni miestncho Ílradu tak. ako to bo lo doteraz). 

K bodu 4) Rôzne 

Predseda komi sie a pos lanci vyj adrili spokojnosť s poskytnutým roc nym prehradoln prepravnej 
služby. In fo rmác iu v tab urkáeh O konkrét nych finančnýc h dopadoch ktoré sa týkaj li Za riadenia pre 
seniorov, Zariadeni e opatrovate rskej služby, Opatrovate l'skej slu žby a Denného centra zhodnotili na 
vysokej "rovni . 



Sociúlna komisia schválila žiadosť o poskytnutie sociúlnej pomoci pre pani Eriku I-Iahnovú 
Mgr.Art., bytom Radlinské ho 34, ktorá sa ocitla v náhlej núdzi spôsobenej nezavineným 
finančným zaľúením a odIIO"učila Iloskytnút' finančnú pomoc vo výške 75 €. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 I"'oti : O Zdržal sa: O 

Pani pos lankyiia Ležov ičová sa pýta la, akým spôsobom sa za bezpcčuj e sta rostl ivosť o psyc hi cky 
a fyz icky vývoj klienta v Sc ni oreentre SM. Pani Mgr. Jašková vysvetlil a akým spôsobom postupuj ú 
a ako predchádzajÍlnlltenej integrácii kli enta. čo poslanci hodnotili \J ermi pozit ívne. 

Predseda komisie žiada na decembrové zasadanie komisie: 

• opätovne rozpísať do klasického ško lského rozvrhu (pod l'a prcdl oženého vzoru) obsadenie 
dennýc h ccntier j ednotl ivými klubmi . presný časový rozvrh dcnného centra ka každý dc.i, na 
každý klu b aj cudz ic kluby a ka pac itu klu bov. 

• inronnác ie k poduja tiu "Vi an očná večera" - kedy sa bude konať, ko ľko I\.dí j e pozvaných, 
7 akých zdroj ov je fin ancovaná. 

K bodu S) Ukončenie 

Predseda komi sie doďakova l prítomným za účasť a ukonč il rokovanie o 17.30 hod. 

Zapísala: Mgr. Mária Mrázovú. zapi sovatel'ka 
02/59 2~6 393, 0911 107543 

Rozderovnik: 

RN Dr. 

RNDr. Mário Ležov i č, PhD.,MPH - predseda komisie 
Č l enovia komis ie KOSO 
PhDr. TaLiana Rosová - sLarostka 
Ing. Ján Kľla - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský. CSc. - zástupca staros tky 
Mgr. Kam il HOl11ol'a - prednosta 
Ing_ Oliver Paradeiser - hlavný kO!llrolôr 
Mgr. Viera Jašková - vedúca odde leni a sociálnych vec i a riaditerka Seniorcentra SM 
Ing. Paulína Schmidtová - refenít organi začný 
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