
Z á p i s II i c a Č 32/2013 
zo zasadnntia komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu Miestneho 

zastupitel'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
konanej dňa 4.12.2013 

Prítomní: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Lcžovičová, 
doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., doc. MUDr. Marek Čambal, PhD. 

Prizvaný: Ing. Štefan Šutara 

Začiatok rokovania o l6,30 II 

Program: 
1 . Otvorenie 
2. Rozpočet 

3 .M.ateriály do zastupiteľstva 
4. Rôzlle 
5. Ukončenie 

K bodu 1) Otvorenie 

Zasadanie komisie zahájil predseda komisie pre sociálne vecí, zdravotníctvo a rodinu RNDr. M. 
Ležovič, PhD.,MPH. 

K bodu 2) Rozpočet 
Predseda komisie konštatoval, že v navrhnutom rozpočte pre Seniorcentrum SM na rok 2014 

sú rozdiely v jednotlivých položkách. Niektoré položky sú navýšené, iné znížené. Požiadal vedúcu 
oddelenia sociálnych vecí a riaditeľku Seniorcentra SM o vysvetlenie. 

P. Mgr. JaškovÍ\ - rozpočet pre Seniorcentrum SM je na rok 2014 nastavený reálne, podľa 
skutočností z roku 2013, čo potvrdil aj p. Ing. Šutara, vedúci referátu rozpočtu. Pán Šutara informoval 
poslancov, že rozpočet sa môže v priebehu roka podľa potreby navýšiť. Pani JaškovÍl zdôraznila, že 
pod Seniorcentrurn SM patrí zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, 
opatrovateľská služba, denný stacionár. Na toto zariadenie je jeden balík pei\azí, ktorý podľa potreby 
prerozdelL 

Znížený rozpočet v Zariadení opatrovateľskej služby je z dôvodu nenaplnenia kapacity. Na 
stránke Seniorcentraje inzerát, že sú voľné kapacity. Z dôvodu, že sa dováŽIl strava, vznikla úspora. 
Poslanci sa pýtali p. riaditeľky Seniorcentra SM, či by nepotrebovala navýšiť rozpočet, načo bolo 
povedané, že ona viac pei\azí nepotrebuje, čo sa poslancom zdá dosť zvláštne, hlavne po nedávnej 
medializácii na margo· starostlivosti o klientov domova pre seniorov Seniorcentra SM. Poslanci 
vyslovili obavy, že ked' sa zníži, rozpočet, či to nevyvolá ďalšiu fluktuáciu. Ďalej poslanci navrhli, či 
sa z ušetrených pe-ňazí nemôžu ZV)/š.iť platy - ulOtivačné - pre pOm,OCll)' personáL Pani ,Mgr . .rašková 
odpovedala, že zamestnanci sú odmeňovaní podľa zák. č.553!2003. Manažérky každý mesiac 
navrhujú osobné ohodnotenie. Komisia opakovane žiadala a žiada finančné ohodnotenie 
pracovníkov, neúspešne. 

Poslanci sa opakovane dopytovali na Jllozofiu rozpočtu, Scniorcentra, odpovede sa nedočkali 
a arogantné správanie sa vedúcej oddelenia podnietilo predčasné ukončenie komisie. 



K bodu 3) Materiály IIa zastupiteľstvo 

Pani poslanky6a MUDr. Ležovičová chcela vedieť, ako je to S realizáciou investičného zámeru 
výstavby nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov na ul. K železnej studienke. Pani Mgr. 
Jašková informovala, že je urobená kompletná projektová dokumentácia. 

K bodu 4) Rôzne 

V bode rôzne sa nič nepreberalo. 

K bodu 7) Ukončenie 

Predseda komisie pocl'akoval prítomným za účasť. poprial všetkým pekné vianočné sviatky a ukončil 
rokovanie o 17,35 h. 

Zapísala: Mgr.Mária Mrázová, zapisovateľka 
02í59 246 393, 0911 107543 

Rozdeľovník: 

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH 
Predseda komisie 

RNDr. Mário Ležovič. PhD.,MPH -- predseda komisie 
(:Jenovia komisie KOSO 
PhDr. Tatiana Rosová - starostka 
Ing. Ján Klia - zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, CSc. - zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homol'a - pre.dnosta 
Ing. Oliver Paradeiser - miestny kontrolór 
Mgr. Viera Jašková - vedúca oddelenia sociálnych veci a riaditeľka Seniorcen1ra SM 
Ing. Paullna Schmidtová - referát organizačný 
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