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

Zápisnica č, 14 
zo zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

zo dňa 6.3.2012 

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

Ospravedlnený: MUDr. Marek Čambal, PhD. 
Prizvaní: Ing. Ján Krta, Mgr. Marta Mikulková, Mgr. Ján Kornara, Mgr. Viera Jašková - ospravedlnená 

Program: 
l) Otvorenie 
2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úbrad za 

poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto 

3) Dotácie na sociálnu oblasť 
4) Rozpočet sociálneho oddelenia na rok 2012 
5) Rôzne 
6) Zakončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 

K bodu l) Otvorenie 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič privítal prítomných 
a ospravedlnil neprítomnosť p. poslanca Čambala na rokovaní komisie. Navrhol doplniť do programu bod 
Č. 3 Dotácie na sociálnu oblasť, s čím prítomní poslanci jednomyseľne súhlasili. 

K bodu 2) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za 
poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
(ďalej len nariadenie) 
Poslanci dostali vopred predložený návrh nariadenia. S prítomnými Mgr. M. Mikulkovou 
a Mgr. J. Komarom, ktorí spolupracovali pri tvorbe nariadenia, konzultovali formálnu stránku návrhu 
a dohodli sa na formálnych úpravách textu. 

Uznesenie 12/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 
a)súhlasí s predložeuým uávrhom Všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia 
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto so zapracovanými formálnymi úpravami a 
b) odporúča miestnemn zastupiteľstvu schváliť uavrhované nariadenie. 

K bodu 3) Dotácie na sociálnu oblasť 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Informoval poslancov, že z celkovej sumy 6 000 EUR určenej na dotácie pre sociálnu oblasť, 
ktorá bola schválená v rozpočte mestskej časti na rok 20 12, je ešte k dispozícii suma 250 EUR. 

Uznesenie 13/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
dotácie z rozpočtu mestskej častí Bratíslava - Staré Mesto v roku 2012 pre jednotlivých žiadateľov 
v takto navrhovaných sumách: 
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Žiadost' zo dňa Ziadateľ 1) účel dotácie 
Štatutár 2) cieľová skupina 

3)počet členov z BA -SM 
14.2.2012 Zväz diabetikov II zvýšiť záujem diabetikov dôchodcov 
Štatutár: Slovenska 1,2,3 o edukácie 
Anna Lazarová Vlčkova26 2/ pokračovať s verejným meranlm 

811 04 Bratislava I glykémie 
3/20 členov z mestskej časti BA- SM 

10.2.2012. Klub Venuša-Liga IIna projekt Návrat do života, psycho-
Štatutár: proti rakovine sociálna pomoc ženám 
MUDr.Eva Brestová 6 2/ rekondícia a rehabilitácia 
Siracká Dr.Cs. 821 02 Bratislava 2 3/22 členov z mestskej časti BA - SM 

. Hlasovame: PrItomní: 3 Za: 3 ProtI: O v Zdrzal sa: O 

K bodu 4) Rozpočet sociálneho oddelenia na rok 2012 
Predseda komisie M. Ležovič 

Požadovaná Návrh 
dotácia KOSO 

240 € 100 € 

476 € 150 € 

• Predstavil poslancom svoj návrh - uskutočniť zmeny v schválenom rozpočte na rok 2012. 
Vzhľadom na nepomer medzi množstvom žiadostí na dotácie v sociálnej oblasti a schválenou sumou na 
dotácie na celý rok, ktorá bola 6 000 EUR, je neprimerané, aby suma 4 000 EUR bola určená len pre 
jednu organizáciu. Navrhol poslancom, aby suma 4 000 EUR pôvodne schválená pre OZ Vagus, bola 
presunutá do dotácií na sociálnu oblasť. Pre OZ Vagus tak budú platiť rovnaké podmienky ako pre 
ostatných žiadateľov o dotácie - OZ podá žiadosť o dotáciu, ktorá bude prerokovávaná a schválená 
v komisii a následne v miestnom zastupiteľstve. 
Poslankyňa H. Ležovičová 

• Pripomenula prítomným, koho a aké aktivity už poslanci nielen prostredníctvom dotácií 
podporujú. Cielene je podporované zariadenie Domov sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici, ktoré slúži ako 
denné centrum pre bezdomovcov. Pripája sa k názoru, že suma 4 000 EUR je pre jeden typ organizácie 
vysoká. Nespomína si, aby v minulosti bola schválená dotácia v takej sume jednej organizácii. Súhlasí 
s tým, aby aj pre OZ Vagus platili rovnaké podmienky ako pre ostatných žiadateľov - je nutné podať 
žiadosť o dotáciu, ktorá bude predložená komisii a neskôr zastupiteľstvu. 
Poslanec L Haverlík 

• Vyjadril súhlas so zrovnoprávnenim OZ Vagus a ostatných žiadateľov o dotácie. 
VedÚca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 

• Podala poslancom informáciu o LPSI Bratislavy a Akadémie vzdelávania a LPSI Staré Mesto 
n.o. v likvidácii. Informovala, že obe organizácie sa v roku 2010 uchádzali o podporu grantu 
prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. LPSI Staré Mesto podporu grantu v hodnote 80 000 EUR 
nezískalo, úspešné bolo LPSI Bratislava. LP SI Bratislava organizovalo na jeseň 20 II školenia a tréningy, 
ktorých sa zúčastnili všetci pracovníci oddelenia sociálnych vecí. Na Území Bratislavy existuje ešte tretie 
OZ Marginal- LPSI Bratislava. OZ Marginal- LPSI Bratislava organizovalo v spolupráci s p. Sergejom 
Karom z OZ Vagus stretnutia, ktoré sa uskutočňovali so súhlasom starostky v priestoroch Klubu 
dôchodcov na Karadžičovej ul. 

• Konštatovala, že zástupcova OZ Vagus p. S. Kara a P. Adam spolupracujú s Vysokou školou 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 
Poslanci 

• V diskusii vyjadrili záujem podporovať aktivity OZ Vagus. 

Uznesenie 14/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada prednostu Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto predložiť návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto na rok 2012 tak, ahy suma 4000 EUR z programu 8.3, oddiel 10.7.0, položka 642 001 -
príspevok OZ Vagus, bola presunutá do dotácií pre sociálnu oblasť, ktoré tým budú navýšené 
o sumu 4000 EUR. Zmenu rozpočtu žiada komisia predložit' na marcové rokovanie miestneho 
zastupiteľstva. 
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K bodu 5) Rôzne 
Vedúca oddelenia sociálnych vecí M. Mikulková 

o Informovala poslancov o splnení uznesenia č. 512012 o doplnení projektu Sociálno
psychologickej poradne o právneho garanta. Právnym garantom bude doc. JUDr. Jana Vallová, PhD .. 
Názov poradne bude Sociálna, psychologická a právna poradňa. Garantom za oblasť sociálnu je 
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD .. Za oblasť psychologickú bude garantom doc. PhDr. Judita Stempelová, 
PhD .. 

o Informovala poslancov o pripravovanom zverejnení telefónnych kontaktov a o spôsobe 
poskytovania poradenstva. V prípade potreby sa témy poradne bndú flexibilne prispôsobovať potrebám 
a záujmom klientov. 

o Pripomenula, že mestská časť do projektu prispela len poskytnutím priestorov. 
o Informovala poslancov o úspešnom priebehu projektu Akadémia staromestského seniora. 

Poslankvňa H. Ležovičová 
• Požiadala vedúcu oddelenia sociálnych vecí o predloženie informácie o spôsobe fungovania 

poradne na júnové rokovanie komisie. 
o Ocenila organizovanie a priebeh prednášok v rámci projektu Akadémia staromestského seniora. 

Tlmočila prítomným pozitívne ohlasy medzi seniormi na kvalitu prednášok. Konštatovala, že tento 
úspešný projekt bude podporovať aj v budúcnosti. 

o Navrhla prítomným opätovne spropagovať poskytovanie prepravnej služby občanom Starého 
Mesta. 

o Požiadala vedúcu oddelenia sociálnych vecí o predloženie predbežného návrhu, ako by bolo 
možné poskytovať prepravnú službu prostredníctvom iného dodávateľa. 

Uznesenie 15/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) žiada prednostn miestneho úradn mestskej časti zabezpečit' opätovnú medializáciu 
prepravnej služby pre občanov Starého Mesta 

b) pozitívne hodnotí predbežné štatistické spracovanie doterajšieho fungovania prepravnej 
slnžby. 

Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Ukončenie rokovania o 19.00hod. 

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

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 veci 
Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 
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