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

Zápisnica č, 12 
zo zasadania komisie p,'e sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

zo dňa 31.1.2012 

Prítomní: RNDI'. Mário Ležovič, PhD., MPH, MUDr. Halka Ležovičová, MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 

Prizvaní: Ing. Ján I<.J1a, Mgr. Mat1a Mikulková, Mgr. Viera Jašková, Ing. Oliver Pradeiser 

Program: 
l) Otvorenie 
2) Dotácie na sociálnu oblasť 
3) Cenník služieb pre Seniorcentrum 
4) Správa miestneho kontrolóra o uskutočnenej kontrole v Seniorcentre 
5) Rôzne 
6) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 17.00 hod. 

K bodu 1) Otvorenie 
Predseda M. Ležovič 

o Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič konštatoval, že komisia 
pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu je uznášaniaschopná. 

K bodu 2) Dotácie na sociálnu oblasť 
o Poslanci mali vopred k dispozícii písomné žiadosti o dotácie podľa VZN m.č. Bratislava - Staré 

Mesto Č. 2/2009 
Predseda M. Ležovič 

• Predniesol poslancom návrhy konkrétnych súm pre jednotlivých žiadateľov o dotácie. 
• Infonnoval poslancov, že nevyjadrí podporu žiadostiam o dotácie, ktorých cieľovou skupinou 

budú ľudia bez domova, prípadne ľudia so závislosťami vzhľadom na to, že v rozpočte mestskej časti bola 
schválená suma 4 000 EUR pre OZ Vagus, ktorého náplňou je terénna práca s ľuďmi bez domova. 

• Požiadalo dôslednú kontrolu využitia dotácií na určený účel. 
o Navrhol, aby poslat1ci o všetkých žiadostiach o dotáciu hlasovali v celku. Poslanci jeho návrh 

jednomyseľne prijali. 
PoslankYlla H. Ležovičová 

• Opätovne tlmočila poďakovanie OZ Charity Blumentál, ktoré vd'aka minuloročnej dotácii 
zorganizovalo letný tábor pre deti zo sociálne slabých rodín. Tábor hodnotili všetci zúčastnení 
mimoriadne pozitívne. 

• Pripomenula, že cez schválený rozpočet bola vyjadrená podpora jednému občianskemu združeniu, 
teraz sa porovnateľná suma z dotácií rozdeľuje medzi 9 ďalších žiadateľov. 

• Požiadala, aby žiadosti všetkých organizácií, ktoré budú žiadať o finančnú podporu, prešli 
rokovaniami sociálnej komisie, včítane žiadosti OZ Vagus. 
Poslanec L Haverlík 

• Konštatoval, že celková suma na dotácie za sociálnu oblasť na rok 2012 sÍl v sumc 6 000 EUR. 
o Tnfonnoval sa o počty členov u jednotlivých žiadateľov aj so spresnením počtu členov s trvalým 

pobytom v Starom Meste. 
Poslanec M. Čambal 

• Požiada! o viac informácií o činnosti Klubu dôchodcov "Pokoj a dobro". 

Uznesenie 1/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporílča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bl'8tislava - Staré Mesto v roku 2012 pre jednotlivých žiadateľov 
v takto navrhovaných sumách: 
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žiadosť zo dňa Žiadateľ 1) Účel dotácie Požadovaná Návrh 1<050 na 
Štatutár 2) Ciel'ová skupina dotácia dotáciu v sume 

3) Počet členov z BA- SM 
5.1.2012 Združenie zdravotne 1) rehabilitácie členov, rekondičné 600 EUR 100 EUR 
Helena Ternényová postihnutých občanov pobyty, odborné prednášky, účasť 
Rustaveliho 5 v SR - ZO 11llPO) na kultúrnych akciách 
831 06 Bratislava MKC Gaštanová 19 2} ob(:ania so zdravotným 

811 04 Bratislava postihnutím 
3) 62 členov z BA- SM 

12.1.201.2 F-CHO Združenie na l)klubová a vzdelávacia činnosť, 500 EUR 300 EUR 
Eva Srnánková pomoc ľuďom víkend zdravia, plavecký víkend, 
Zrínskeho 11 s mentálnym divadelné predstavenie, mikulášske 
811 03 Bratislava postihnutím posedenie 

2) mladí ľudia s mentálnym 
postihnutím 
3) 16 členov z BA- SM 

18.1.2012 Bratislavský spolok l)sociálno-rehabilita{;ný projekt 300 EUR 300 EUR 
Stanislav Čulen nepočujúcich 1930 starostlivosti o nepočujÚCich 
Haanova 10 Haanova 10 občanov 

85223 Bratislava 85223 Bratislava 2) nepočujúci ob{:ania 
3)29 

16.1.2012 Katolícka jednota 1) finančná podpora aktivít 700 EUR 700 EUR 
RNDr. Katarína mesta Bratislavy Katolíckej jednoty B/\ - SM a klubu 
Holubánska Pobočka KJ Staré dôchodcov Katolíckej jednoty BA--

Klenová 13 Mesto - klub SM 
83101 Bratislava dôchodcov 2) seniori, sociálne odkázaní, 

Cukrová 6 bezdomovci, chori 
811 08 Bratislava 3) 12 členov z BA-SM 

12.1.2.012 Združenie l} aktivizácia staršej populácie, 700 FUR 700 FUR 

Ing. Vojta.ššák Ivan kresťanských seniorov riešenie osamelosti a nepotrebnosti 
Slovenska staršej generácie, akt.ívna st.aroba, 
Žabotovtl 7. lačleňovanie seniorov do 
Bratislava spoločnosti 

2} seniori 

-- 3) 41 členov z BA-SM _ __:-----
~700 EUR --C---700É~-11.1.2012 OZ Charita Blurnentál 1) klubové stretnutia, zájazdy, pľae, 

Ing. Helena Grigerová Bratislava spoločenské akcie, návštevy výstav, 
Robotnícka 9 Vazovova 8 múzei, návštevy chorých 
831 03 Bratislava 81107 Bratislava 2)starí, osamelí, chorí 

3) 23 členov z BA- SM 

18.1.2012 Okresná organizácia l)kultúrno-poznávacie zájazdy 500 EUR ~C--- JOO F~-~ 

Mária Hájková Jednoty dôchodcov 2.}seniori 
Drotátrska cesta 37 BA-SM 3) 
811 02 Bratislava Radlinského 51 

Bratislava 
1) návštevy chorých, návštevy .~-

-~-.~~. ~~--

18.1.2012 Klub dôchodcov: 800 EUR JOO EUR 

Ing. arch. Damián "Pokoj a dobro" v domovoch hodcov, 
Berec Františkánska 2 2) seniori, chorí, 
Klincová 21 81101 Bratislava 3}17členov z BA-SM 
82108 Bratislava 

13.1.2012 OZ Charita Blumentál l)letný tábor detí 5001,UR 600 EUR 

Ing. Helena Grigerová Bratislava 2)rodiny s deťmi 
Robotnkka 9 Vazovova 8 3) predpokladaná ú(:asť cca lS detí 

831 03 Bratislava 81107 Bratislava zoSM 
--------~-

SPOLU 4200 EUR 
~~---~~-~ ---- -------

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zd I'žal sa: O 

K bodu 4) Správa miestneho kontrolóra o uskutočnenej kon/role ]I Sen;ol'centre 
• Poslanci dostali písomný materiál z kontroly vykonanej v súlade s uznesením č. 29/2011, ktorým 

komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu uložila miestnemu kontrolórovi vykonať 
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híbkovú kontrolu finančného hospodárenia v Seniorcentre za obdobie od l. januára 2008 do 31.decembra 
2010. 
Predseda M. Ležovič 

• Vyzval miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Ing. O. Paradeisera, aby 
informoval poslancov o výsledkoch uskutočnenej kontroly. 
Miestny kontrolór Ing. O. Paradeiser 

• V úvode informoval poslancov o vykonaní kontroly od začiatku existencie rozpočtovej 
organizácie Seniorcentrum, t. j. od l. júla 2008 do 31. decembra 20 l O. 

• Informoval poslancov, že z hľadiska minulosti je možné vyvodiť zodpovednosť a z hľadiska 
budúcnosti prijať opatrenia, aby sa zistené nedostatky neopakovali. Informoval poslancov o možnosti 
uskutočniť následnú finančnú kontrolu. 

• Informoval poslancov aj o tom, že správa bola prerokovaná so súčasnou riaditeľkou Seniorcentra. 
Poslanec M. Čambal 

• Pripomenul, že poslanci v minulosti opakovane upozoriíovali na situáciu v Seniorcentre. 
Opakovane sa nachádzali nedostatky, ale neuskutočnili sa žiadne opatrenia. 

• Informoval sa, či zistené skutočnosti za kontrolované obdobie nie sú dostačujúce na trestné 
oznámenie, či neprišlo k porušeniu pracovnej disciplíny a interných predpisov vtedajšieho vedenia 
Seniorcentra. 

• Vyjadril počudovanie nad množstvom vína spotrebovaného v zariadení pre seniorov, nad rôznymi 
cenami za tú istú značku vína. Navrhol, aby údržbárske práce vykonávala údržbárska slmpina z miestneho 
úradu mestskej časti namiesto externých firiem. 
Poslankyňa H. Ležovičová 

• Konštatovala, že v minulosti, napriek tomu, že žiadala informácie, nikdy nedostala uspokojujúce 
odpovede napr. aká bola uhradená suma za polohovateľné postele. 
Poslanec I. Haverlík 

• Navrhoval, aby súčasná riaditeľka Seniorcentra spolu s miestnym kontrolól'Om pripravili návrh 
opatrení na odstránenie, prípadne zabránenie opakovaniu zistených nedostatkov. 

Uznesenie 2/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poveruje prednostu miestneho Ílradu na základe 
záverov uvedených v Správe o vykonaní híbkovej kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej 
OJ-ganizácii Scniorccntrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 

a) pdjať opatrenia na odstránenie zistených uedostatkov, 
b) vyvodiť Iwnkrétnu osobnÍI, prípadne trestnoprávnu zodpovednost' za zistené nedostatky 

a za možné porušenie pracovného poriadku, pracovnej disciplíny_ 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3) Cenník služieb pre Seniorcentrum 
Predseda M. Ležovič 

• Požiadal o predloženie materiálov, ktoré sú predmetom rokovania komisie v písomnej forme 
a vopred všetkým členom. 
Mgr. V. Jašková, povercná riadením Seniorcentra Staré McstQ 

• Poslancom dala k dispozícii písomné návrhy úhrad v zariadení pre seniorov, v zariadení 
opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a za služby poskytované terénnou opatrovateľskou službou. 

• Informovala poslancov o poskytovaných službách a o súčasných cenách za tieto služby. Spresnila 
poslancom povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb vyplývajúce zo zákona NR SR Č. 448/2008 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

• Konštatovala, že zariadenie pre seniorov spÍiía požadované európske normy. 

Uznesenie 3/2012 
J(omisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu súhlasí s návrhom upraviť sHlny za úhrady 

a) v zariadení pre seniorov: zvýšenie o 7% u jednotlivých položiek tvoriacich celkovú sumu za 
posl<ytované služby, 
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b) v zariadení opatrovateľskej slnžby: zvysenie 010 % u jednotlivých položiek tvoriacich 
celkovú sumu za poskytované služby, 

c) za terénnu opatrovateľskú službu: suma 2 EUR za hodinu poskytovanébo úkonu. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 4/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinn žiada o prešetrenie okolností, za ktorých došlo 
k zníženiu kapacíty v zariadení pre seniorov na Podjavorinsl<ej ulici č. 6 o 5 miest. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 5) Rôzne 
Vedúca sociálneho oddelenia M. Mikulková 

• Predložila poslancom písomné dispozícii informácie o akciách pre seniorov plánovaných na 
obdobie február, marec a apríl 2012, termíny koncertov pre seniorov v Zkradlovej sieni Primaciálneho 
paláca a informáciu o Sociálno- psychologickej poradni. 
Poslankyiía H. Ležovičová 

• Požiadala, aby poslanci komisie dostali informácie aj o témach, ktoré budú prednášané na 
Akadémiach staromestského seniora. 
Poslanci 

• V diskusii vyjadrili požiadavku doplniť projekt Sociálno-psychologickej poradne o právneho 
garanta. 
Predseda M. Ležovič 

• Navrhol poslancom komisie verejne sa ospravedlniť bývalej vedúcej opatrovateľských služieb 
a zariadení v Seniorcentre Staré Mesto Mgr. Soni Schwantzerovej za nepravdivé informácie a ohovárania 
a navrhol ospravedlnenie doručiť p.Mgr. Soni Schwantzerovej. 

Uznescnie 5/2012 
KOlnisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedolnie projekt Sociálno-
psychologickej poradne s doplnením o právneho garanta v poradenskom tíme. 
IDasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 6/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu sa aj za miestny úrad mestskej časti Bratislava
Staré Mesto ospravedlňuje Mgr. Soni Schwantzerovej, bývalej vedúccj opatrovateľsl<ých služieb 
a zadadení v Seniorcentre Staré Mesto za nepravdivé informácie, lži a ohováraoia, ktoré boli oa 
verejnosti šírené a spájané s jej osobou v minulom roku bez vedomia komisie. Komisia pre sociálne 
veci, zdravotníctvo a )'odinu jej vyjadruje pod'akovanie za jej ()lhoročnú prácu pre Staromešťanov. 
Hlasovanic: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 7/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu súhlasí s poskytnutím peňažnej pomoci p. Eve 
Hojsíkovej v snme 500 EUR na úhradu výdavkov spojených s pohrebom dcéry ap. Vladimírovi 
Malílwvi v sume 67 EUR na zakúpenie potrebných liekov. 
Hlasovanie: Pl'Ítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 6) Ukončenie 

Predseda M. Ležovič 
• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu poďakoval prítomným za účasť 

a ukonči I rokovan ie. 
Ukončenie rokovania o 19.30 hod. 

__ -'-:";r~";~ 
~,~ !~ 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovateľka, 02/59 246 397, 0911 828347 

4 


