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

Zápisnica Č. 15 
zo zasadania komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

zo dňa 12.4.2012 

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

Ospravedlnený: 
Prizvaní: Ing. Ján Krta, , Ing. Pavol Baxa, Mgr. Marta Mikulková 
Program: 

l) Otvorenie 
2) Informácia o postupe v realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Cesta na Červený most 
3) Vyhodnotenie prepravnej služby 
4) Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie zastupiteľstva 
5) Rôzne 
6) Ukončenie 

Začiatok rokovania o 16.30 hod. 
Členom komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu boli v úvode rokovania komisie písomne 
predložené materiály: analýza dopadu zákona Č. 62/2012 na rozpočet Seniorcentra Staré Mesto, novela 
zákona Č. 448/2008, kópia právoplatného rozhodnutia ObÚ BA o vymazaní LPSI Bratislava - Staré 
Mesto n.o. v likvidácii, žiadosti o dotácie, štatistika prepravnej služby, zoznam s akciami pre seniorov. 

K bodu 1) Otvorenie 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu M. Ležovič privítal prítomných. 
Privítal poslanca P. Baxu, člena komisie pre nakladanie s majetkom a fmancie. 

• Poslanci jednomyseľne súhlasili s prezentovaním informácie o postupe v realizácii 
zariadenia sociálnych služieb, ktorú zaradili ako nový bod Č. 2 v programe zasadania komisie. 

K bodu 2) Informácia o postupe v realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Cesta na Červený most 
Poslanec P .Baxa 

• Informoval poslancov o súhlasnom vyjadrení vlastníka pozemkov, na ktorých sa plánuje výstavba 
zariadenia. V súvislosti s kapacitou uviedol, že sa uvažuje o kapacite 100-1l0 lôžok. Predstavil 
poslancom úvahy o ukončení prevádzky ZOS v doterajších priestoroch (bytových) a o ich presťahovaní 
do novovybudovaného zariadenia. Nie je zrejmé, ako postupovať s priestormi na Maróthyho. Jeho názor 
je, aby sa priestor zrekonštruoval a rozhodlo o jeho najvýhodnejšom využívaní, aby sa celkový počet 
lôžok nového zariadenia takým postupom zvýšilo lôžka v zariadení na Maróthyho, na cca 120 lôžok. 
Informoval o zámeroch zrušiť prevádzku zariadenia pre seniorov na Podjavorinskej bez náhrady, to 
znamená, že sa celá doterajšia prevádzka tiež presťahuje a budova bude odpredaná. 

• Vyjadril potrebu ujasniť si, ako znie vecná objednávka. Dohodnúť sa, či ostane Podjavorinská 
a či sa na Marótbyho sa vybuduje napríklad nejaké denné centrum? 

• Konštatoval, že rezidenčné služby sú veľmi nákladné. Snahou by malo byť udržať klienta čo 
najdlhšie doma, poskytovať mu komfortné služby prostredníctvom terénnej opatrovateľskej služby a až 
nakoniec mu poskytnúť pobytové zariadenie. Podľa neho je odvážne povedať, aké miesta a koľko lôžok 
potrebujeme. 

• Pri rozhodovaní musíme poznať náklady na udržanie klienta v domácnosti, aké sú náklady na 
tiesňové volanie, na stravu, na opatrovateľky? 

• Uviedol, že výstavba zariadenia s dlhodobým aj krátkodobým pobytom je rovnako fmančne 
náročná. 

• V súvislosti so špecializovaným zariadením (pre klientov trpiacich Alzheimerovou chorobou) by 
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navrhol iniciovať rokovania napríklad s mestom, ktoré také zariadenie už k dispozícii má, pretože náklady 
na výstavbu nového pravdepodobne presahujú možnosti mestskej časti, on osobne by nebol za to, aby 
špecializované zariadenie bolo súčasťou nášho novovybudovaného zariadenia sociálnych služieb. 

• Navrhol, aby sa najprv pripravila prognóza potrieb sociálnych služieb a demografického vývoja. 
Následne sa určí potrebná, "pružná" kapacita pre ZOS a ZS s tým, že problematiku rušenia 
a presťahovania ZS na Podjavorinskej treba zatiaľ nechať otvorenú. Až potom sa sociálna komisia 
dohodne na vecnom zadaní pre architekta a projektanta. 

• Uviedol, že si nevie predstaviť rokovanie o investičnom zámere výstavby zariadenia sociálnych 
služieb bez vedomia a účasti sociálnej komisie. 

Predseda komisie M. Ležovič 
• Kriticky konštatoval, že sociálna komisia nemá o správe o postupe investičného zámeru žiadne 

informácie, nemá k dispozícii žiadne podklady. 
• Kritizoval fakt, že v prezentovanej informácii o realizácii investičného zámeru je už na apríl 

naplánovaná príprava podkladov pre projektovú dokumentáciu pre účely konania stavebného úradu, 
napriek tomu, že nie sú ujasnené zásadné pripomienky. 

• Dôrazne vyjadril nespokojnosť s obchádzaním sociálnej komisie, ktorá nemá žiadne informácie 
o veciach, ktoré sa v súvislosti so zariadením dejú. 

Zástupca starostky J. Krta 
• Informoval poslancov, o jeho pracovnom stretnutí s vedúcou oddelenia sociálnych vecí 

M. Mikulkovou, na ktorom navrhli zvýšiť pôvodne predpokladanú kapacitu lôžok v novom zariadení zo 
cca 100 lôžok na 120 postelí. 

• Uviedol, že je potrebná oprava strechy na Podjavorinskej v hodnote cca 100 000 EUR. 

Poslanec M. Čambal 
• Podfajeho slov "ide sa niečo budovať a nevie sa presne, čo." Uviedol, že dnešná kapacita 

sociálnych služieb v Starom Meste je nedostatočná. Konštatoval, že ideme investovať do niečoho, čo 
vlastne nerieši počet, nezvýši kapacitu poskytovaných služieb. Taký postup je zlý a nezmyselný. 

• Kritizoval, že ani predseda sociálnej komisie, ani nikto zjej členov dokument, o ktorom hovoril 
poslanec Baxa, ani len nevidel. Zdôraznil, že stále nie je jasné, čo chceme a kam smerujeme. 

• Požiadal vedúcu oddelenia sociálnych vecí o predloženie analýzy s aktuálnym stavom. 
poskytovaných sociálnych služieb a so zámerom, aký chce mestská časť v budúcnosti dosiahnuť. 

• Kriticky hodnotil nedodanie takej analýzy skôr, ešte pred diskusiou o kapacite zariadenia. 
• Konštatoval, že sa ide rušiť zariadenie, ktoré je funkčné, prešlo revíziou, úpravami, kontrolami, 

ktoré má k dispozícii 65 lôžok a nie je jasné, čo sa vlastue postaví. 
• Navrhol zachovať zariadenie pre seniorov na Podjavorinskej a súčasne aj postaviť nové. 
• Kritizoval cielené, neustále obchádzanie sociálnej komisie nielen v prípade zariadenia sociálnych 

služieb, ale aj v prípade prepravnej služby. 

Poslankyňa H. Ležovičová 
• Cieľom nového zariadenia by malo byť, okrem iného, dostať všetky ZOS pod jednu strechu, aby 

všetky poskytované služby boli dostupné denne každému klientovi. Podporila myšlienku zachovať 
priestory na Maróthyho na vhodný účel so zameraním na sociálne služby. 

• Upozornila poslancov na potrebu uvažovať aj nad ležiacimi pacientmi s diagnostikovanou 
Alzheimerovou chorobou, ktorí by mohli byť umiestuení v klasickom zariadení. 

• Pripomenula, že v minulom volebnom období sa projekt výstavby na Dobšinského pripravoval 
2,5 roka. Robil sa na základe analýz, bol jasný aktuálny stav a cieľ, ktorý sa mal dosiahnuť, všetci vedeli, 
koľko peňazí je k dispozícii, aká suma je potrebná a odkiaľ sa zoberie. 

• Teší sa, že sa niečo deje vo veci výstavby zariadenia, ale obáva sa, že do konca volebného 
obdobia sa stihne urobiť len to, čo sa urobilo v minulom volebnom období a nič sa nezrealizuje. 

Poslanec L Haverlík 
• Navrhol, aby sociálna komisia požiadala o varianty očakávaní od projektu. Aby poskytoval 
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potrebné _služby a aj aby sa zachovala prevádzka na Maróthyho a zariadenie pre seniorov na 
Podjavorinskej. 

o Podľa neho je potrebné vedieť, či chceme nové zariadenie sociálnych služieb preto, aby sa 
rozšírilo poskytovanie služieb a počet vybavených klientov, alebo sa všetko doterajšie zruší a presťahuje 
sa do novovybudovaného zariadenia so zachovaním doterajšej kapacity. 

o Položil aj ďalšiu otázku, o zabezpečení projektu financiami. 

Vedúca oddelenia sociálnych služieb M. Mikulková 
o Uviedla, že predpokladaný počet 100 lôžok v novovybudovanom zariadení navrhol vedúci 

oddelenia majetkového a investičného. Tento počet prehodnocovala spolu so zástupcom starostky 
J. Krtom a navrhli upraviť počet lôžok na 120. 

o Informovala poslancovopredrokovaní hygienických aj architektonických podmienok, kritérií 
a noriem pri výstavbe tohto zariadenia s kompetentnými. 

o Na otázku poslankyne H. Ležovičovej uviedla, že žiadosti o terénnu opatrovateľskú službu 
a dovoz stravy sú vybavované do jedného mesiaca. 

Uznesenie 16/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada v termíne do 12. mája 2012 písomne 

a) predložiť analýzn a prognózu potrieb poskytovaných sociálnych služieb v mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto s ohl'adom na demografický vývoj, 
b) predložiť variantný návrh počtu lôžok pre jednotlivé služby, ktoré budú poskytované 

v plánovanom zariadení sociálnych služieb, vypracovaný na základe analýzy a prognózy 
podl'a písm. a), 

c) predložiť zoznam verejných a neverejných poskytovatel'ov sociálnych služieb, s uvedením 
rozsahu a typu poskytovaných služieb, s dôrazom na uspokojovanie potrieb klíentov 
s demenciou rôznej etiológie. 

Hlasovanie: Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 3) Vyhodnotenie prepravnej služby 
Vedúca oddelenia sociálnych služieb M. Mikulková 

o Prečítala poslancom materiálo situácii v poskytovaní prepravnej služby v jednotlivých mestských 
častiach Bratislavy a o aktivitách registrovaných neverejných poskytovateľov prepravnej služby. 

Predseda komisie M. Ležovič 
o Vyjadril nespokojnosť s predloženou informáciou a pripomenul, že komisia pre sociálne veci 

žiadala o kompletnú informáciu, s uvedením presných, skutočných výdavkov, ktoré mestská časť 

investuje do fungovania prepravnej služby. Nadväzne na to, žiadali poslanci informáciu o nákladoch, 
ktoré by musela mestská časť vynaložiť v prípade, že si poskytovanie prepravnej služby objedná u iného 
poskytovateľa. 

Poslanec M. Čambal 
o Konkretizoval, že žiadali predložiť reálne náklady, kde bude uvedená cena za spotrebu paliva, 

oleja, za umývanie a údržbu auta, cena za amortizáciu, cestnú daň, suma za poistenie auta, vodiča, 
prepravovaných osôb, servisné služby, servisné prehliadky, mzdy kompetentných pracovníkov ... 

Poslankyňa H. Ležovičová 
o Opätovne zdôraznila záujem na poskytovaní prepravnej služby, ale nie v réžii miestneho úradu. 
o Požiadala o informáciu, aké sú náklady a aký je účel prepravnej služby, ktorú poskytuje 

Seniorcentmm. 

Uznesenie 17/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada v termíne do 12. mája 2012 písomne 

d) predložiť informáciu o ekonomicky oprávnených nákladoch vynaložených na prepravnú 
slnžbn podl'a jednotlivých mesiacov za obdobie od 1. októbra 2011 do 31. marca 2012, 
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e) informácin o spôsobe vynzlVania prepravnej služby, ktorú prevádzkuje Seniorcentrum 
Staré Mesto, so štatistikou počtu klientov, skutočného účelu a oprávnenýcb nákladov. 

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

Uznesenie 18/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu dôrazne žiada o včasné predkladanie všetkých 
materiálov, ktoré majú byt' predmetom rokovania komisie, najneskôr päť dni pred rokovaním 
komisie prostredníctvom e-mailu alebo v písomnej podobe. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

K bodu 4) Rôzne 
Predseda komisie M. Ležovič 

• Informoval poslancov o údajne veľkých a neoprávnených rozdieloch v platoch sestier 
v Semiorcentre Staré Mesto. 

• Žiadal o informáciu, aké sú v súčasnosti úhrady v Seniorcentre vzhľadom na fakt, že komisiou 
schválený návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb nebol na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložený. 

• Konštatoval, že hoci členovia komisie upozorňovali na dôsledky novely zákona č. 448/2008 
o sociálnych službách týkajúcej sa uhrádzania 50% ekonomicky oprávnených nákladov klientmi, zvolil 
miestny úrad nesprávny postup. Pozornosť bola venovaná VZN o zvýšení poplatkov za poskytované 
služby, ktoré nakoniec ani nebolo predmetom rokovania zastupiteľstva. Teraz sa musíme opäť zaoberať 
tvorbou nového znenia VZN v súlade so zákonom, čím sme stratili čas. 

• Vyjadril pochybnosť, či sa do zákonom stanoveného termínu 30.6.2012 zvládne proces prípravy 
a schválenia VZN podľa platného, novelizovaného zákona o sociálnych službách. Kritizoval fakt, že 
miestny úrad neakceptuje návrhy komisie pre sociálne veci. Ak by sa brali do úvahy pripomienky členov 
komisie, mohlo byť VZN o oprávnených nákladoch dávno hotové. 

Poslanec M. Čambal 
• Vyjadril nespokojnosť s predloženou analýzou o dopade zákona č. 62/2012 o minimálnych 

mzdových nárokoch sestier na rozpočet Seniorcentra Staré Mesto. Upozornil na rozdiel medzi 
ošetrovateľskou službou a v úkonoch zdravotnej sestry. 

• Rozhorčenie vyjadril nad pôsobením agentúry ošetrovateľskej starostlivosti v rozpočtovej 
organizácii mestskej časti. 

• Kritizoval obchádzanie komisie pre sociálne veci, nedoručovanie materiálov určených na 
rokovanie komisie. Nesúhlasí, aby poslanci dostali podklady až v priebehu rokovania. 

• 
Vedúca oddelenia sociálnych služieb M. Mikulková 

• Uviedla, že v priebehu budúceho týždňa bude ukončená analýza o udržateľnosti poskytovania 
služieb v zariadeniach Seniorcentra 

Uznesenie 19/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

a) žiada v termíne do 12. mája 2012 predložiť podrobnú informácin o mzdových podmienkach 
všetkých zamestnancov v Seniorcentl'e Staré Mesto, s rozdelením na obdobie do 31.3.2012 
a obdobie od 1.4.2012, vo forme tabul'ky s konkrétnymi platmi, ku ktorým žiada uviesť 
dosiahnuté vzdelanie, zaradenie do kategórie, vek, počet rokov praxe, osobné ohodnotenie. 
K výške platov nemá byť pri radené meno, ani iný identifikačný íldaj. 

b) Žiada v termíne do 12. mája 2012 písomné zdôvodnenie pôsobenia ADOS Slnečnica 
v Seniorcentre Staré Mesto, s dôrazom na zmysel, formn, spôsob a financovanie ňou 
poskytovaných služieb. 

c) Upozorňuje na nezákonnosť podkladov Seniorcentra v zozname výkonov poskytovaných 
sestrou. Podl'a platnej vyhlášky MZ SR, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 
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ošetrovatel'skej praxe poskytovanej sestrou, musí byť zdravotná sestra lekárom písomne 
poverená na intravenóznu aplikáciu liekov a parenterálnej výživy. 

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

Uznesenie 20/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu žiada v termíue do 12. mája 2012 predložiť 
informáciu o možnostiach a rozsahu kontroly rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, 
právnických osôb založených mestskou čast'ou a právnických osôb s vkladom mestskej časti 

z hl'adiska miestneho úradu a z hl'adiska miestneho zastupitel'stva. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 21/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu berie na vedomie 

a) správu o vymazaní LPSI Bratislava - Staré Mesto n.o. v likvidácii z registra neziskových 
organizácií, 

b) informáciu o akciách pripravených pre staromestských seniorov na mesiace apríl - jún 
2012. 

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

Uznesenie 22/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinn konštatuje, že z dôvodu neakceptovania jej 
uznesenia č. 14/2012 zo dúa 6.3.2012 o zmene v rozpočte mestskej časti starostkou mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto, nie sú v položke dotácie na sociálnu oblasť žiadne peniaze. Dornčené 
žiadosti o dotácie bndú evidované v zozname žiadatel'ov a vybavené po prípadnej zmene v položke 
dotácie na sociáInn oblast'. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: 3 Proti: O Zdržal sa: O 

Uznesenie 23/2012 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinn súhlasí s jej rozšírením oneposlancov. 
Hlasovanie: Prítomní: 3 Za: O Proti: 3 Zdržal sa: O 

Podl'a výsledku hlasovania komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu nesúhlasÍ s jej rozšírením 
oneposlancov. 

Predpokladaný termín ďalšieho rokovanie komisie je 17.5.2012. 
Ukončenie rokovania o 19.30 hod. 

Rozdel'ovník: 
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 MíkuIková - vedúca oddelenia sociáínych vecí 
Ing. Paulína Schmidtová - ref. organizačný 

Zapísala: Bibiána Guldanová, zapisovatel'ka, 02/59 246 397, 091 I 828347 

/ 
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