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

Zápisnica č. 6 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 22. 6. 2011 

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

    MUDr. Marek Čambal, PhD., Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 
        

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Marta Mikulková,  
Hostia: Mgr. Ján Komara 
 
Program: 

1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
2) Sociálny taxík 
3) Rôzne 

 
Začiatok rokovania o 16.30 hod. 
• Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a  rodinu (ďalej len KOSO) M. Ležovič  

privítal prítomných a viedol rokovanie komisie.   
• O účasť na rokovaní komisie požiadala poradkyňa starostky Zuzana Stanová. Poradkyňa  

starostky na zasadnutie komisie nebola pozvaná, preto dal predseda komisie o jej prítomnosti na rokovaní 
komisie hlasovať.  
 
Uznesenie 34/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu nesúhlasí s účasťou Z. Stanovej, poradkyne 
starostky, na svojom rokovaní. 
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 3  Proti: 0              Zdržal sa: 1  
 
K bodu 1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
Predseda M. Ležovič 
• Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  

 
K bodu 2) Sociálny taxík 
•   Pracovný materiál v písomnej forme predložili poslancom vedúca oddelenia sociálnych vecí     

M. Mikulková a  J. Komara z kancelárie prednostu úradu. Na vypracovaní dokumentu spolupracovali 
s referátom právnych služieb a pohľadávok. 
 
Predseda M. Ležovič 
• Uviedol, že členovia komisie majú záujem na vytvorení služby „sociálny taxík“. 

 
Poslanci  
• V diskusii sa poslanci zhodli, že táto služba nebude určená len pre občanov zdravotne  

znevýhodnených, ale pre všetkých obyvateľov mestskej časti, ktorí ju budú potrebovať a že je to 
nadštandardná služba, ktorá nebude zriadená za účelom tvorby zisku.  
• Dohodli sa na pracovnom označení služby – Staromestská prepravná služba.  
• V diskusii sa poslanci zaoberali otázkou bezpečnosti prepravovaných občanov a ochrany vodičov,  

dodržiavaním hygieny v motorových vozidlách, úhradou za poskytovanú službu, uvažovali o rôznych 
účeloch využitia Staromestskej prepravnej služby. 
• Vzhľadom na účel služby, dodržanie hygienických predpisov, otázky bezpečnosti a poistenia  

klientov i vodičov, časovú náročnosť, poslanci navrhovali  získať informácie od už existujúcich 
prepravných služieb, prípadne od firiem poskytujúcich prepravnú službu.  
• Po ukončení diskusie poslanci konštatovali, že Staromestská prepravná služba by mala byť zatiaľ  

určená len na prepravu občanov do zdravotníckych zariadení na území Bratislavy a späť. 
• Poslanci požiadali vedúcu oddelenia sociálnych vecí a rodiny M. Mikulkovú, aby na júlové  



rokovanie komisie pripravila písomný materiál o viacerých poskytovateľoch prepravnej služby so 
zameraním najmä na finančnú náročnosť a spôsob úhrady za poskytovanú službu, na spôsob objednávania 
klientov, na hodiny, kedy je služba počas dňa poskytovaná. Predložený materiál bude slúžiť na 
vypracovanie zámeru na založenie Staromestskej prepravnej služby, ktorý bude predložený na 
septembrové rokovanie zastupiteľstva. 
 
Uznesenie 35/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu navrhuje miestnemu zastupiteľstvu zabezpečiť 
Staromestskú prepravnú službu prostredníctvom sprostredkovateľa na skúšobnú dobu 6 mesiacov. 
Po uplynutí 6 mesiacov bude vyhodnotené jej využitie, nákladovosť a potreba služby v mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto.  
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie 36/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto o preverenie možností financovania Staromestskej prepravnej služby 
využitím eurofondov, grantových programov, dotácií ministerstiev, prípadne iných zdrojov.  
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3) Rôzne 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 
• Informovala poslancov o zámere zriadiť v zrekonštruovanom priestore na Javorinskej ulici 

materskú školu a o zámere využívať priestory v Ekoiuvente na Búdkovej ceste pre občanov mestskej časti  
Staré Mesto. 
 
Predseda M. Ležovič 
• Vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor na účasť verejnosti a neposlancov na rokovaní  

komisie.  
• Poslanci sa v rozprave jednomyseľne zhodli na tom, že verejnosť a neposlancov budú na 

zasadnutia komisie pozývať podľa aktuálnej potreby vyplývajúcej z programu rokovania komisie. 
Odborné stanoviská potrebné pri rozhodovaní si poslanci zabezpečujú individuálne. Zodpovednosť za 
rozhodovanie je na zvolených poslancoch. Poslanci vyjadrili nesúhlas s rozširovaním počtu členov 
komisie o neposlancov.  
 
Uznesenie 37/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu nesúhlasí s účasťou nečlenov komisie na rokovaní 
komisie. Účasť nečlenov komisie na jej zasadnutí  je možná až po schválení členmi komisie, alebo 
v prípade pozvania predsedom komisie k prerokovávanej problematike. 
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
Poslanec M.Čambal 
• Na jeho návrh sa členovia komisie jednomyseľne uzniesli na vyhlásení k zámerom zriaďovateľa  

 v Nemocnici Staré Mesto. 
 
Uznesenie 38/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu podporuje v plnom rozsahu zachovanie, následnú 
rekonštrukciu a perspektívne aj rozšírenie Univerzitnej nemocnice Bratislava - Nemocnice Staré 
Mesto na Mickiewiczovej ulici o poliklinickú časť a protestuje proti zámerom jej zriaďovateľa o 
redukciu lôžok, kliník i samotnej nemocnice. 
Náš postoj vychádza z reality Starého Mesta, ktorá je už dnes v neprospech jeho obyvateľov, ktorí 
sú nútení cestovať za základnou zdravotnou starostlivosťou do iných mestských častí, čo najmä pre 
starých a imobilných spoluobčanov predstavuje značný problém. 
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
 



Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič poďakoval prítomným za účasť 
a ukončil rokovanie.   
 
Nasledujúce rokovanie komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu bude druhý júlový týždeň. 
 
Ukončenie rokovania o 18.30 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 

 
 
 
 


