
Zápisnica č. 5/2019 
z 5. rokovania Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva m.č. Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 4.6.2019 

Prítomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
Mgr. Tomáč Dentico, člen komisie 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
MUDr. Halka Ležovičová , členka komisie 
Mgr. Martina Uličná , zástupkyňa starostky, členka komisie 

Mgr. et Mgr. Marek Machata, poverený riadením oddelenia sociálnych vecí, poradca starostky 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
JUDr. Michal Sygút 

Ospravedlnení: 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 

Program: 

1. Návrh VZN o školskom, režijnom poplatku a dotácii na stravu (oddelenie školstva) 
2. Návrh VZN o úhradách za sociálne služby 
3. Prezentácia činnosti OZ Vagus, OZ Stopa 
4. Výber neposlancov do sociálnej komisie 
5. Prejednanie Staromestského programu pre sociálnu oblasť 
6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia 
7. Rôzne 

Predsedníčka sociálnej komisie p. Satinská privítala všetkých prítomných. Hneď na úvod oboznámila 
poslancov so zmenami na oddelení sociálnych vecí a privítala nového povereného vedúceho 
sociálneho oddelenia, p. Mgr. et. Mgr. Mareka Machatu. 

K bodu 1 - Návrh VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť 
školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných 
nákladov v zariadení školského stravovania 

Návrh VZN predstavil vedúci oddelenia školstva p. JUDr. Michal Sygút, ktorý by upravil VZN č. 5/2012. 

Členovia komisie diskutovali k návrhu. 
p. Kleinert žiada o finančnú analýzu. 
p. Uličná žiada zvážiť sociálne aspekty pre rodiny s malými deťmi. Navrhuje, aby režijný poplatok ostal 
na pôvodných 0,50 €. 
p. Ležovičová žiada, aby v MŠ bol režijný poplatok viazaný na vydaný obed. 

K bodu 2 - Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Návrh VZN predstavil riaditeľ Seniorcentra SM p. PhDr. Matej Alex. Oboznámil poslancov so zmenami 
v platbách. 
Taktiež navrhol zmeniť účinnosť VZN od 1. septembra 2019, aby mal dostatok času na 
odkomunikovanie zmien s klientami a ich rod.príslušníkmi, a preroben ie všetkých zmlúv. Osobne nie je 
za zvyšovanie cien. 

p. Uličná upozornila pána riaditeľa na zjednotenie termínu „klient" v zmysle zákona 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách na „prij ímateľ sociálnej služby" . 
Taktiež ju zaujímalo, z čoho vychádzali pri výpočtoch. 
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Bola výrazne proti zvyšovaniu aj za opatrovateľskú službu. 

p. Machata hovoril o nezvyšovaní cien od r.2016. Spomenul aj nárast EON, išlo by o vrátenie cien za 
služby z r.2012. Znamenalo by to nárast o cca 234 OOO €, čo by malo pozitívny dopad na rozpočet SM. 
Poukázal na potrebu reflektovať na rozdiel medzi EON v minulých rokoch a teraz. Taktiež bol ochotný 
zodpovedať na akékoľvek otázky zo strany poslancov. 

p. Dentico sa zaujímal, akým algoritmom dospeli k sumám v návrhu VZN. 

Členovia komisie akceptovali návrh pána Machatu, že mu písomne zašlú pripomienky a otázky k VZN. 

K bodu 3 - Prezentácia činnosti OZ Vagus 

Ing. Alexandra Kárová -výkonná riaditeľka prezentovala činnosť OZ Vagus. Vagus pracuje s ľuďmi bez 
domova. Poskytujú služby ako je ošetrenie, poskytovanie oblečenia , v prípade mrazov rozdávajú ľuďom 
deky, v prípade potreby zabezpečujú aj transport do nocľahárne , vykonávajú rozhovory s ľuďm i 
a poskytujú základné a špecializované sociálne poradenstvo. Pani Kárová porozprávala aj o činnosti 
nízkoprahového denného centra Domec. 

K bodu 3a - Prezentácia činnosti OZ STOPA 

Činnosť OZ STOPA od prezentoval pán Mgr. Pavol Sabela. Ide o najvyššiu prahovú službu, ktorej cieľom 
je formou pracovnej terapie pomáhať ľudom bez domova. 

K bodu 4 - Výber neposlancov do sociálnej komisie 

Prihlášku za člena KOSO poslalo 8 uchádzačov. 

Po diskusii členov komisie boli v prvom kole výberu vyradené 3 uchádzačky: 
Ing. Alžbeta Pichňová 
PhDr. Andrea Luptáková 
Mgr. Vladislava Chalupová, MPH 

Materiály, ktoré zaslali ostatní uchádzači, pošle predsedníčka komisie mailom ostatným členom 
komisie. 
Ide o uchádzačov : Mgr. Iva Hložková 

Bc. Bibiána Guldanová 
PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. 
Mgr. Sergej Kára 
Dušan Martinčok 

Uznesenie č.34/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

za neposlanca do sociálnej komisie p. Dušana Martinčoka 
Prítomní: 5 Za: 5 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 5 - Prejednanie definitívneho Staromestského programu pre sociálnu oblasť 

Bod č. 5 sa odkladá do budúcej komisie. 

K bodu 6 - Správa o činnosti sociálneho oddelenia 

Poverený vedúci oddelenia sociálnych vecí p. Machata informoval prítomných o výsledkoch výberového 
konania na pozíciu vedúceho odd. sociálnych vecí. 
Oznámil poslancom personálne zmeny na oddelení - odchod odbornej referentky p. Bc. Bibiany 
Guldanovej. V blízkej budúcnosti budú prebiehať ešte nastavenia módu oddelenia. 
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K bodu 7 - Rôzne 

Uznesenie č . 35/2019 
Komisia pre sociálne veci , zdravotníctvo a rodinu MsZ m .č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 

prenajať priestory na Špitálskej ulici podľa osobitného zreteľa pre OZ STOPU 

Prítomní: 5 Za:3 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 10.09.2019 o 17:00 

Zapísala: Mgr. Michala Žifčáková 

Proti: O 
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Zdržali sa: 2 

r~w 
MUDr. Viera Satinská 
predsedníčka komisie 


