
Zápisnica č . 4/2019 
z 4. rokovania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva m . č. bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 23.4.201 9 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedn íčka komisie 
Mgr. Tomáč Dentico, člen komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD. , č lenka komisie 
MUDr. Halka Ležovičová , členka komisie 
Mgr. Martina Uličná , zástupkyňa starostky, členka komisie 

RNDr. Mário Ležovič, PhD. , MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
Mgr. et Mgr. Marek Machata, poradca starostky 

Ospravedlnení: 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 

Program: 
1. Prejednanie materiálov sociálneho oddelenia predkladaných na miestne zastup iteľstvo dňa 

28.5.2019 - návrh dodatku č.1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania dôchodcov. 

2. Prejednanie pridelenia dotácií v sociálnej oblasti za rok 2019 
3. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu výpomoc občianke p. Mikuličovej 
4. Prejednanie materiálov zaslaných vedúcim oddelenia členom KOSO (štatistiky Seniorcentra 

SM) 
5. Programové priority v sociálnej oblasti v súčasnom volebnom období 
6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia 
7. Rôzne 

K bodu 1 - Návrh dodatku č.1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania dôchodcov 

p. Hitková navrhla zvýšenie príspevku oproti predkladanému na 2,50 eura 
Uzneseníe č.25/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
Odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dodatok č.1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov s výškou príspevku 2,50 eura. 
Prítomní: 5 Za: 2 Proti: O Zdržali sa: 3 
návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny 

Uznesenie č.26/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č . Bratislava-Staré Mesto 
Odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dodatok č.1 k Zásadám o poskytovan í finančného príspevku na 
zabezpečenie spo ločného stravovan ia dôchodcov s výškou príspevku 2,00 eura. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 
návrh získal súhlas potrebnej väčšiny 

K bodu 2 - Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť (podľa 
VZN č. 12/2017) 

Bod bol doplnení oproti pôvodnému programu o žiadosť Autistického centra Andreas n.o 

Uznesenie č .27/2019 
Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu MsZ m. č . Bratislava-Staré Mesto 
Odporúča 
miestnemu zastup iteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 
2019 v sume 300,- eur žiadateľovi Združenie zdravotne postihnutých občanov Z03, Jeseniova 51, 
83 101 Bratislava. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 
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Uznesenie č.28/2019 
Komisia pre sociá lne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
Odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 
2019 v sume 500,- eur žiadateľovi Bratislavská arcidiecézna charita, Kras inského 6, 82104 

Bratislava. 
Prítomní: 5 Za:5 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č.29/2019 
Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
Odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 
2019 v sume 600,- eur žiadateľovi Autistické centrum Andreas n.o. , Galandova 7, 81106 Bratislava 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 

Ziadosť zo Ziadatel' Názov 1/Učel dotácie 
dňa projektu 2/Cieľová 

štatutár 
skupina 
3/Počet 
členov/kl. 
m.č.BA-SM 

25.3.2019 Združenie Rehabilitácie 1 )doprava do 
Kvetoslava zdravotne v termálnych termálneho 
Javorská postihnutých kúpeľ och kúpaliska, 

občanov - kultúrne 
Z03 podujatia 

2)zdravotne 
postihnutí 
3)10/10 

28.3.2019 Bratislavská Senior- živá 1 )klub seniorov 
PhDr. Boris Arcidiecézna kniha minulosti v Starom Meste 
Hrdý charita (pravidelné 

stretávanie sa 
seniorov) 
2)senior 
3)cca 
60/neudáva 

17.04.2019 Autistické Autisti-artisti 1 )arteterapia 
Ing. Katerina centrum v roku 2019 mladých ľudí 
Nakládalová Andreas n.o. s poruchou 

autistického 
spektra 
2)ľudia 
s poruchou 
autistického 
spektra 
3)cca 
62/neudáva 

K bodu 3 - Žiadosť o mimoriadnu sociálnu výpomoc 
Uznesenie č.30/2019 

Požadovaná 
dotácia 

500,- eur 

600,- eur 

670,- eur 

Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
poskytnutie príspevku v čase náhlej núdze p. Miku ličovej Dagmar v sume 200,- eur. 

Návrh 
KOSO 
na sumu 
dotácie 

300,- eur 

500,- eur 

600,- eur 

Prítomní: 5 Za: 3 Proti: O Zdržali sa: 2 
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K bodu 4 - Prerokovanie materiálov (štatistík) Seniorcentra SM 
p. riaditeľ Alex predniesol a okomentoval a vysvetlil niektoré vybrané body štatistík Seniorcentra SM 
a reagoval na otázky členov komisie. 

K bodu 5 - programové priority v sociálnej oblasti v súčasnom volebnom období 
p.Satinská poďakovala p.Uličnej za spracovanie materiálu a požiadala ostatných členov aby sa vyjadrili. 
Vedúci sociálneho oddelenia predniesol návrh na doplnenie priorít v sociá lnej oblasti v bode 3 a to o 
Finančný príspevok na voľnočasové aktivity pre staromestské deti do 3 rokov veku ( počas poberania 
rodičovského príspevku matky/otca na d ieťa), ktoré nenavštevujú staromestské Zariadenia starostlivosti 
o deti do 3 rokov (detské jasle). 

Uznesenie č.31/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
doplniť v bode 3 priorít v sociálnej oblasti o Finančný príspevok na voľnočasové aktivity pre 
staromestské deti do 3 rokov veku (počas poberania rodičovského príspevku matky/otca na 
dieťa), ktoré nenavštevujú staromestské Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (detské jasle). 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 

Dokument je prílohou tejto zápisnice. 

Uznesenie č.32/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m . č. Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
doplnené predložené programové priority v sociálnej oblasti v súčasnom volebnom období. 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 6 - Správa o činnosti sociálneho oddelenia 
Vedúci oddelenia sociálnych vecí informoval o súčasnom stave poskytovania pomoci v Sociálnej 
výdajni a s aktuálnym znížením množstva tovaru dodávaného zo strany zmluvného partnera TESCO 
na základe auditu , ktorý bol vykonaný v danej spoločnosti. Následne boli oslovení ďalší dodávatelia. 
Ôalej informoval o personálnych zmenách na sociálnom oddelení. 

K bodu 7 - Rôzne 
Sociálna komisia sa zoberala pomocou rodine Mardiakovcov, ktorým sa narodili trojičky. Poslankyňa 
Satinská navrhla vyhradiť parkovacie miesto na štetinovej ulici. Návrh nezískal podporu členov 
komisie. Členovia komisie navrhli finančný príspevok 1000,-eur. 

Uznesenie č.33/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
navrhuje 
finančnú pomoc rodine Mardiakovcov, ktorím sa narodili trojčatá v sume 1000,- eur. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Mgr. Machata informoval o záujme o.z. Vagus informovať o svojej činnosti na sociálnej komisii. 
Uznesenie č.33/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
aby na najbližšiu komisiu prišlo odprezentovať svoju činnosť OZ VAGUS. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 04.06.2019 o 17:00 
• 10.09.2019 o 17:00 

Príloha: 
Staromestský program - časť: sociálna oblasť 

Zapísal: RNDr. Mária Ležovič, PhD., MPH 
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MUDr. Viera Satinská 

predsedníčka komisie 



Programové priority v sociá lnej oblasti 

Staré Mesto čelí viacerým výzvam súvisiacim s demografickým vývojom, výrazne narastá počet ľudí 

v seniorskom veku, má najvyšší podiel seniorov v rámci Bratislavy. Tieto zmeny majú vplyv na vyššie 

nároky verejnosti, zvyšujú sa požiadavky na dostupnejšie sociálne služby. 

1. Udržateľnosť sociálnych služieb a aktivít pre seniorov 

• Pokračovať v dobre zavedených službách, poskytovať služby rých lo, zrozumiteľne 

a najvhodnejším spôsobom 

• Poskytovať služby tam, kde je to pre seniora subjektívne najvhodnejšie, prioritne 

v jeho domácom prostredí, dôraz presunúť z koncentrácie v zariadeniach na terénnu 

opatrovateľskú službu 

2. Zlepšovať technický stav a vybavenosť budov, areálov, infraštruktúry sociálnych služieb 

• Realizácia výstavby nového zariadenia opatrovateľskej služby 

• Podpora voľnočasových aktivít seniorov a športových aktivít pre seniorov vo väzbe 

na zelené plochy, integrácia sociálnych služieb s inými vhodnými službami 

poskytovanými mestskou časťou 

• Podpora projektov na prekonávanie generačných hraníc a na vtiahnutie najmä 

osamelých seniorov do života komunity 

• Zabezpečiť a aspoň jeden externý automatický defibrilátor na verejne dostupné 

miesto 

3. Podpora rodín s deťmi 

• Snaha o rozširovanie kapacity materských škôl a jaslí pre narastajúci dopyt 

• Zachovanie adresnej finančnej podpory pre staromestské deti s ambíciou čo 

najjednoduchšieho korektného vybavenia finančnej pomoci 

• Fi nančný príspevok na voľnočasové aktivity pre staromestské deti do 3 rokov veku 

(počas poberania rodičovského príspevku matky/otca na dieťa), ktoré nenavštevujú 

staromestské Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (detské jasle). 

4. Podpora ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí ocitnutých v kríze 

• Audit priechodnosti a bezbariérovosti chodníkov, verejných priestorov, následne 

v rámci finančného krytia realizovať opatrenia na vytvorenie a umožnenie čo 

najplynulejšieho a pohodlného pohybu jednak pre mamičky s kočíkm i alebo 

ľuďmi so zdravotným znevýhodnením 

• Spolupráca s občianskymi združeniami so špecia lizovaným sociálnym 

poradenstvom a terénnej sociálnej práci pre ľudí ocitnutých v kríze, po prípade 

pre ľudí bez domova 

5. Iniciovať zmenu, novelu zákona spolu s Vyhláškou o požiadavkách na zariadenia spoločného 

stravovania, aby uvarené nezjedené jedlo z školských jedální nekonči l o po 2 hodinách 

nespotrebované v pomyjach, ale mohlo byť posunuté iným sociálne odkázaným skupinám 

ľudí (nízko prahové centra, útulky pre ľudí bez domova) 


