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

Zápisnica Č. 13 
zo zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

zo [Iňa 7.2.2012 

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

Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. MaJia Mikulková, Mgr. Štefan Jaška, PhDr. 

PrograJl1: 
I) Otvorenie 
2) Dotácie na sociálnu oblasť 
3) Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie zastupiteľstva 
4) Rôzne 
5) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 

K bodu J) Otvorenie 
Predseda M. Ležovič 

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

K bodu 2) Dotácie na sociálnu oblasť 
Uznesenie 812012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča luiestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 2012 pre jednotliv)'ch žiadatel'ov 
v takto navrhovaných sumách: 

Žiadosť zo dňa Žiadate!' 1) účel dotácie Požadovaná Návrh 
Štatutár 2) cieľová skupina dotácia KOSO 

3)Počet členov z BA -SM -1----------
3.2.2012 Slovenský zväz 1) Sociálna a humanitná činnosť 
Štatutár: telesne postihnutých 2) integrácia zdravotne postihnutých 
Emilia Fábiková ZO 127 členov do spoločnosti 320 E ISOE 

Staré Mesto 3) 66 členovia z MČ SM 
821 05 Bratislava 1 

3.2.2012. Slovenský zväz l)na činnosť, aktivity a podujatia 
Štatutár: telesne postihnutých 2)rekondícia a rehabilitácia 
Emília Fábiková ZO 127 3) 66 členov zo SM 600 E O 

Staré Mesto 
821 05 Bratislava l 

----

1.2.2012 Senior klnb l) na činnosť a aktivity klubu 
Štatutár: Kalvária 2) prednášková a osvetová činnosť, 
Mgr.František Na Kalvárii 10 kultúrne radlU atia 700 EC 700 € 
Kryštof 811 04 Bratislava 3) 38 členov zo SM 

- . __ ._-------

30.1.2012 Bľatislavsl(á 1) Pastoračné centrum Quo Vadis -
Štatutár: arcidiecézna charita "Aktívne aj v seniu" 
PhDr. Katarína Heydukova 14 2) stretnutia, prednášky, kultúrne 800 E 700 € 
Rašlová 811 08 Bratislava I podujatia 

--_. . _3) 19 členov zo SM 
-- -----\-----

30.1.2012 Bratislavská I) opatmvatel'ská služba "Doma le 
Štatutár: arcidiecézna charita doma" ~ 9050 € O 
PhDr. Katarína Heydukova 14 2) opatrovRllle selUOTOV 
Rašlová 811 08 Bratislava 1 3) 4 opatrov~ni zo S~ ____ ._-

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 
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K bodu 3) Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie zastupiteľstva 
Pri prerokovávaní tohto bodu bol prítomný Mgr. Štefan Jaška, PhDr., vedúci oddelenia majetkového 

a investičného miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Odpovedal na otázky 
a pripomienky poslancov kjednotlivÝm bodom programu 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré 
bude 14.2.2012. 

Poslanci 
• V diskusii sa zamerali na predložený investičný zámer vÝstavby zariadenia sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Mgr. Štefan Jaška, PhDr., vedúci oddelenia majetkového a investičného 

• Predstavil poslancom dve alternatívy miesta vÝstavby nového objektu pre zariadenie sociálnych 
služieb - l. na Dobšinského ulici a 2. na Ceste na Červený most spolu s ich prednosťami a nedostatkami. 
Informoval poslancov a zdôvodnil im odporúčanie oddelenia majetkového a investičného k umiestneniu 
stavby na pozemkoch Cesta na Červený most. 

• Konštatoval, že v súčasnosti sú možnosti, pri zabezpečení finančných zdrojov, realizovať stavbu 
vobdobí 16- 18 mesiacov. 
Poslanec M. Čambal 

• Kl'iticky sa vyjadril k nedostatku kontinuity v problematike riešenia vÝstavby zariadenia 
poskytujúceho sociálne služby Staromešťanom. 

• Pripomenul, že už v minulých volebných obdobiach sa poslanci a členovia komisie podrobne 
venovali vÝberu vhodnej lokality a absolvovali množstvo odborných diskusií o najvhodnejšom riešení. 
Bývalí poslanci urobili aj konečné rozhodnutie o výstavbe na Dobšinského ulici a boli urobené aj 
potrebné a konkrétne opatrenia na výstavbu. 

• Zdôraznil, že na začiatku minulého roku na rokovaní komisie predstavila starostka poslancom 
zámer vybudovať zariadenie poskytujúce sociálne služby na Ceste na Červený most. 

• Konštatoval, že starostka sa tiež vyjadrila, že sa zariadenie nebude stavať, pretože politicky z toho 
nič nebude mať. 
Uviedol, že vo vtedajšej diskusii sa poslanci s navrhovaným riešením nestotožňovali. 

• Zdôraznil, že v súčasnosti je akútny nedostatok lôžok v ZOS, potrebných je minimálne 60-70 
miest. 

• Vyjadril podozrenie, že ide o klasický scenár - dostali sme pozemok na Dobšinského, my ho 
predáme a neskôr sa nájdu aj miesta na parkovanie, ktoré sú teraz prekážkou pri vÝstavbe na 
Dobšinského. 

• Žiadal o objektívne, konkrétne zdôvodnenie nedostatkov pre vÝstavbu na Dobšinského spolu 
s finančným krytie jej realizácie. 

• Vyzval prítomných prijať konečné a konkrétne vyriešenie vÝstavby zariadenia. 
Poslankyňa H. Ležovičová 

• Konštatovala, že každý starosta má svoj "pamätník" - p. Čiernik - jasle na Javorinskej ul., 
p. Petrek - zariadenie so sociálnymi službami na Dobšinského ul., súčasné vedenie hude mať "pamätník" 
na Ceste na Červený most. 

• Kritizovala, že sa ide cestou "po nás potopa". Mestská časť si berie na plecia obrovský kolos, keď 
chce súčasne riešiť aj priestory pre zariadenie pre seniorov (ďalej len ZS), aj priestory pre zariadenie 
opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), aj mijonmé byty. Nevidí ako nevyhnutné súčasne stavať aj ZS, aj 
ZOS. Bolo by možné postaviť ZOS na Dobšinského a ZS na Ceste na Červený most. 

• Vyjadrila zásadný nesúhlas so znižovaním počtu lôžok v ZOS. Pritom v ZOS je všeobecne 
najkritickejšia situácia - nedostatok lôžok, priestory. ZS na Podjavorinskej 6 sa postupne rekonštruuje, 
modernizuje. Nie je možné riešiť všetko naraz, súčasne. Súrne, nevyhnutné je riešiť ZOS - najvhodnejšie 
a nejefektívnejšie je dostať všetky súčasné 3 ZOS pod jednu strechu. 

• Vyslovila obavy, že zase sa nič nevybuduje, že všetko ostane len v úvahách a na papieri. Obáva 
sa, že sme zbytočne zaplatili cca 50 000 EUR za projekt na Dobšinského ul. a že sa bude znova platiť 
d'alších cca 50 000 EUR za projekt na Ceste na Červený most. 

• Pripomenula, že vÝstavba na Dobšinského ul. sa nezačala skôr kvôli tomu, že predchádzajúce 
vedenie magistrátu nechcelo uskutočniť prevod nehnuteľnosti zo svojho vlastníctva do vlastníctva našej 
mestskej časti. ZdôvodIlovali to tým, že ak sa staneme vlastníkom, nehnuteľnosť neskôr predáme. Zdá sa 
jej, že sa to nakoniec aj tak stane. 

2 



• Uviedla, že v prípade výstavby na Dobšinského ul., získa mestská časť 3 voľné priestory, 
v ktorých sú teraz umiestnené ZOS. 

• Konštatovala, že financie na výstavbu zariadenia na Dobšinského ul. sú vyčlenené vo fonde 
rozvoja bývania. 

• Upozornila, že v prípade, ak na konci volebného obdobia nebude postavené nové ZOS, vyvodí 
z toho dôsledky. 

Uznesenie 9/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rQ(linu podporuje urýchlené riešenie výstavby 
zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov. 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 4) Rôzne 
M. Mikulková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

• Uviedla poslancom žiadosť bývalých spolužiakov -seniorov, absolventov jedenásťročnej strednej 
školy P. Jilemnického z r. 1955 o možnosť využívať priestory Klubu dôchodcov na Karadžičovej ul. na 
vzájomné stretávanie sa. 

• Informovala poslancov o priebehu rozdávania potravinovej pomoci, ktoré bolo v diíoch 30.1. -
1.2.2012. Na základe výzvy programu potravinovej pomoci sa na oddelenie sociálnych vecí prihlásilo 
215 odkázaných občanov. Potravinovú pomoc v skutočnosti prevzalo 192 klientov, ktorí si vyzdvihli 
3 840 kg hladkej múky a 3 840 kg bezvaječných cestovín. Neprevzatá potravinová pomoc bola vrátená 
Slovenskej katolíckej charite. Akcia prebehla bez problémov. 
J. Krta, zástujlca starostky 

• Informoval poslancov o občianskom združení AkSen, ktorého členom Llmožníli vYLlžívať 
priestory v K1Llbe dôchodcov na Gaštanovej], každý utorok a štvltok od 9.00 do 12.00 hod. 

Uznesenie 10/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rmlinu podporuje al<tivitu bývali'ch spolužiakov, 
absolventov jedenást'ročnej strednej školy P. Jilemnického a súhlasÍ s využitím priestorov Klubu 
dôchodcov na Karadžičovej ul. pre ich stretnutia. 
Hlasovanie: Prítomuí: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 11/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu belie nn vedomie 

a) informáciu vedúcej oddelenia sociálnych vecí o priebehu programu potravinovej pomoci 
v mestske.i časti Bratislava - Staré Mesto, 

b) ioformáciu o stretávaní sa členov Aksen centra v Klube dôchodcov na Gaštanovej L 
Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 5) Ukončenie 

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

a ukončil rokovanie. 
Ukončenie rokovania o 19.30 hod. 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovate1'ka, 02/59 246 397, 0911 828 347 
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