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

Zápisnica č. 7 
zo zasadania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu zo dňa 20.7. 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) Seniorcentrum 
4) Samaritán 
5) Rôzne 

 
Začiatok rokovania o 16.30 hod. 
• Predseda Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a  rodinu M. Ležovič privítal prítomných  

a viedol rokovanie komisie.   
 
K bodu 1) Kontrola uznášaniaschopnosti  
Predseda M. Ležovič 
• Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  

 
K bodu 2) Sociálny taxík 
Vedúca oddelenia M. Mikulková 
• Vedúca oddelenia sociálnych vecí Mgr. Mikulková predložila poslancom písomný materiál  

o sociálnom taxíku – prepravnej službe, ktorú poskytujú niektoré organizácie. Vedúca oddelenia 
prezentovala spôsob fungovania prepravnej služby aj v niektorých obciach. Upozornila poslancov na fakt, 
že finančné prostriedky na sociálny taxík v nie sú vyčlenené v rozpočte mestskej časti.  
Poslanec I. Haverlík 
• Nie je za to, aby mestská časť zriaďovala inštitúciu, ktorá by sa zaoberala prepravnou 

službou. Je za to, aby sme občanom iba dali možnosť ad hoc - občan zavolá, zistí, či je v tejto chvíli voľné 
auto a či ho môže použiť na prepravu do zdravotníckeho zariadenia. Navrhol, aby sa napríklad nastavili 
kritéria, ktoré určia, kto bude oprávnený službu využívať, vydá sa časovo obmedzená karta, za ktorú sa 
bude platiť manipulačný poplatok a s ktorou bude občan preukazovať oprávnenosť využívať auto 
miestneho úradu. 
Poslankyňa H. Ležovičová 
• Konštatovala, že komisia pre sociálne veci chce pomôcť tým občanom, ktorí si dopravu  

nemôžu zabezpečiť sami a ktorí nepoberajú príspevky na prepravu od úradu práce. Pripomenula, že služba 
by mala zatiaľ zabezpečovať dopravu len do zdravotníckych zariadení a späť na území Bratislavy. 
S návrhom poslanca I. Haverlíka nesúhlasí, lebo podľa nej to nie je skutočná pomoc občanom, aby sa 
mohli spoľahnúť, aby mali istotu, že sa odvezú k lekárovi a po vyšetrení aj späť domov.  
Poslanec M. Čambal 
• Zdôraznil, že je nutné určiť cieľovú skupinu, ktorej bude služba určená. 

 
Uznesenie 39/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto 

a) preveriť, či Veľvyslanectvo zvrchovaného rádu maltézskych rytierov a Mikroregión  
Pridunajsko sú schopné poskytnúť mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prepravnú službu  a za 
akých podmienok, 



b) navrhnúť postup a pravidlá dopravnej pomoci seniorom mestskej časti Bratislava – Staré  
Mesto tak, aby boli využité existujúce dopravné kapacity miestneho úradu a prevádzka 
poskytovania dopravnej pomoci bola v kompetencii Kancelárie prednostu miestneho úradu. 
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3) Seniorcentrum 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 
• Informovala poslancov o osobne preverených skutočnostiach v jednotlivých zariadeniach 

Seniorcentra. Informovala o zámeroch premiestniť administratívu v zariadení pre seniorov do iných 
priestorov a o úvahách zriadiť špecializované  zariadenie pre klientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.  
Poslanci 
• V diskusii konštatovali pozitívne i negatívne stránky konkrétnych zariadení. Žiadali, aby boli  

 vyvedené dôsledky za nedostatky zistené v zariadeniach Seniorcentra.  Uvažovali nad možnosťou zrušiť 
právnu subjektivitu Seniorcentra. 
 
Uznesenie 40/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto zabezpečiť prevod nehnuteľnosti na Maróthyho ul. č 4 v Bratislave,   
v ktorej sídli zariadenie opatrovateľskej služby, do vlastníctva mestskej časti.  
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie 41/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto pripraviť kritéria výberového konania, navrhnúť zloženie výberovej 
komisie na miesto riaditeľa, riaditeľky Seniorcentra a materiál predložiť na septembrové 
rokovanie miestneho zastupiteľstva.  
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4) Samaritán 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková  
• Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková predstavila organizáciu poskytujúcu službu  

domáceho tiesňového volania. Poslanci dostali k dispozícii písomný materiál so základnými informáciami 
o organizácii Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ďalej len ASSR), o spôsobe zavedenia služby 
a o technických riešeniach, o cieľovej skupine a o prínosoch služby pre občanov mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto. Informovala o návrhu zmluvy na spoluprácu medzi ASSR a miestnym úradom mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, ktorý poslanci dostali v písomnej forme. ASSR poskytne prístroj 
domáceho tiesňového volania pre 20 klientov mestskej časti. V prípade kompatibility poskytne mestská 
časť vlastné prístroje ďalším 10 klientom.  
Poslanci 
• V diskusii poslanci jednomyseľne podporili projekt domáceho tiesňového volania. Inštalačný  

poplatok navrhli hradiť z rozpočtu mestskej časti a mesačný poplatok v sume 8,90 EUR si bude platiť 
samostatne každý klient. 
 
Uznesenie 42/2011  
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu podporuje realizáciu projektu domáceho 
tiesňového volania Asociácie samaritánov Slovenskej republiky v spolupráci s miestnym úradom 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  pre občanov miestnej časti Bratislava – Staré Mesto. 
Poplatok za inštaláciu prístroja domáceho tiesňového volania Neat NEO a materiálu potrebného na 
inštaláciu v sume 25,90 EUR zaplatí za klientov mestská časť Bratislava – Staré Mesto.  
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 
 
 
 



K bodu 5) Rôzne 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 
• Informovala poslancov o Rodinných skupinových konferenciách (ďalej len RSK), ktoré 

organizuje Úsmev ako dar.  Cieľom konferencií je pomôcť rodinám s deťmi tak, aby riešením problémov 
v rodine nebolo odobratie dieťaťa z rodiny.  Informovala poslancov o záujme mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto využiť takúto formu pomoci rodinám. 
Poslanci 
• Privítali možnosť zúčastniť sa na projekte Rodinných skupinových konferencií. 
• V diskusii sa poslanci zhodli na nevyhnutnosti zabezpečiť parkovanie pre poslancov, ktorí si na  

miestnom úrade plnia poslanecké povinnosti. Za vhodné považujú použiť poslanecké preukazy na 
vyhradených parkovacích miestach v blízkosti miestneho úradu.  
 
Uznesenie 43 /2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotáciu v sume 400 EUR pre organizáciu Úsmev ako dar na uskutočnenie projektu RSK. 
Hlasovanie: Prítomní:  4 Za: 4  Proti: 0              Zdržal sa: 0 

 
 
Uznesenie 44 /2011 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto zabezpečiť v tesnej blízkosti miestneho úradu parkovanie pre  poslancov 
počas  výkonu poslaneckého mandátu na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto,  
s využitím poslaneckých preukazov.   
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.   
Poslanci sa zhodli na tom, že ďalšie rokovanie komisie bude v Zariadení pre seniorov na 
Podjavorinskej ulici.  
 
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 
- Mgr. Marta Mikulková - vedúca oddelenia sociálnych vecí 
- Ing. Paulína Schmidtová -  ref.. organizačný 

 

Žiadateľ 1/Účel dotácie 
2/Cieľová skupina 
3/Počet členov/kl. m.č.BA-SM 

Požadovaná 
dotácia 

Návrh na dotáciu 
v r. 2011 

Úsmev ako dar 
Ševčenkova 21 

851 01 Bratislava 

1/ Rodinné skupinové konferencie 
2/ Deti a ich rodiny z MČ BA - SM 
3/ 2 rodiny z MČ  BA - SM 

945 € 400 € 



 
 
 


