
Zápisnica č. 6/2019 
zo 6. zasadnutia Komisie pre sociálne veci, zdravotnictvo a rodinu 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 10.9.2019 

Pritomní: 
MUDr. Viera Satinská, predsedníčka komisie 
Mgr. Petra Hitková, PhD., členka komisie 
Mgr. art. Dana Kleinert, členka komisie 
Mgr. Martina Uličná, zástupkyňa starostky, členka komisie 

Mgr. Dušan Martinčok, navrhovaný člen komisie 
Mgr. el Mgr. Marek Machata, poradca starostky 
PhDr. Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra SM 
PhDr. Janka Langová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Ospravedlnení: 
MUDr. Halka Ležovičová, členka komisie 
Mgr. Tomáč Dentico, člen komisie 

Program: 

1. Prejednanie pridelenia dotácie v sociálnej oblasti za rok 2019 
a) Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia JDS Bratislava - Staré Mesto. 

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

3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci - sociálna výdajňa ( p. Skokňová, p. 
Horváthová ). 

4. Prejednanie akčného plánu Staromestského programu v sociálnej oblasti. 
5. Výber neposlancov do sociálnej komisie. 
6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia. 
7. Rôzne. 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská privítala všetkých prítomných. V úvode 
oboznámila poslancov a prítomných so zmenami na oddelení sociálnych vecí a privítala vedúcu 
oddelenia sociálnych vecí PhDr. Janku Langovú. Oboznámila prítomných so zmenou programu v bode 
2, ktorý bol stiahnutý. 

K bodu 1 a - Návrh na pridelenie dotácie v sociálnej oblasti za rok 2019 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

Ziadosť Ziadateľ 1/ Učel dotácie Požadovaná Návrh 
zo dňa 2/Cieľová skupina dotácia KOSO na 

3/ Počet členov/ m.č. BA - dotáciu 
SM v roku 2019 

19.07.2019 Jednota 1/ Návšteva mesta Martin, 500 eur 250 eur 
štatutár: dôchodcov na národný cintorín, Múzeum 
Valéria Slovensku slovenskej dediny, 
Pokorná Okresná Slovenské národné 

organizácia JDS múzeum 
Bratislava-Staré 2/ Členovia JDS a Centier 
Mesto pre dôchodcov 

3/ 497 
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Uznesenie č.36/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu v sociálnej oblasti za rok 2019 z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto v sume 250 eur žiadateľovi Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na 
Slovensku, Bratislava - Staré Mesto, Obchodná 52,Bratislava 1. 
Pritomni: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

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

Bod 2 bol stiahnutý z programu zasadnutia. 

K bodu 3 - Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci - sociálna výdajňa ( p. Skokňová, 
p. Horváthová ). 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská oboznámila prítomných s obsahom žiadostí, 
ktoré sa týkajú poskytnutia sociálnej pomoci - schválenie odberu tovaru v sociálnej výdajni. Pani 
Skokňová nedokladuje potvrdenie o príjme spolu posudzovanej osoby z dôvodu, že s manželom nežije 
v spoločnej domácnosti. Pani Horváthová nedokladuje potvrdenie o príjme spolu posudzovanej osoby 
z dôvodu, že s manželom síce žije v spoločnej domácnosti, ale nevedú spoločnú domácnosť a manžel 
sa finančne nepodieľa na zabezpečení základných životných potrieb manželky. K posúdeniu žiadostí 
kládli poslanci otázky vedúcej oddelenia sociálnych vecí. 

Uznesenie č.37/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Skokňovej v sociálnej výdajni v súlade s Čl. IV, bod 1 b Zásad 
poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Uznesenie č.38/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
s poskytnutím sociálnej pomoci pani Horváthovej v sociálnej výdajni v súlade s Čl. IV, bod 1 b Zásad 
poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

K bodu 4 - Prejednanie akčného plánu Staromestského programu v sociálnej oblasti 

Predsedníčka sociálnej komisie MUDr. Viera Satinská oboznámila prítomných s predloženým 
materiálom ( pracovná verzia ): akčný plán. Akčný plán je rozšírenie už schválených bodov 
Staromestkého programu (ďalej len SMP). PhDr. Matej Alex vysvetlil obsah a kontext niektorých bodov 
akčného plánu a oboznámil komisiu s konkrétnymi aktivitami Seniorcentra SM v zmysle akčného plánu. 
Na návrh Mgr. art. Dany Kleinert členovia komisie súhlasili s doplnením bodu C.2.6.3 ( ako prepojenie 
s bodom C.4.3 zo SMP), ktorý po úprave znie: 
C.2.6.3 Organizovať prepájanie aktivít seniorov so školami, prepájanie senior centier so školami, 
participatívne projekty pre žiakov základných škôl, zelené zásahy a eko projekty, krúžky. Zverejniť 
databázu voľnočasových aktivít a krúžkov na území MČ Staré Mesto. Informovať o aktivitách v rámci 
možností komunikačných kanálov Starého Mesta, web, sociálne siete, noviny. 

Uznesenie č.39/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
súhlasí 
po diskusii a úprave s akčným plánom Staromestského programu v sociálnej oblasti. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 
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K bodu 5 - Výber neposlancov do sociálnej komisie 

Prihlášku za člena KOSO poslalo 8 uchádzačov. Na 5. zasadnutí komisie boli v prvom kole výberu 
vyradené 3 uchádzačky a 1 uchádzač bol navrhnutý do komisie. Materiály, ktoré zaslali ostatnl 
uchádzači, boli zaslané mailom ostatným členom komisie. Ide o uchádzačov: Mgr. Iva Hložková, Bc. 
Bibiána Guldanová, PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD., Mgr. Sergej Kára. 
Mgr. Martina Uličná navrhla, aby sociálna komisia nebola rozširovaná o ďalších členov - neposlancov. 
Mgr. art. Dana Kleinert navrhla, aby členovia sociálnej komisie po preštudovaní zaslaných materiálov 
zvážili prínos a schválenie Mgr. Sergeja Káru ako člena komisie. 

Uznesenie č.40/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 

za neposlanca do sociálnej komisie Mgr. Sergeja Káru. 
Prítomní: 4 Za: 3 Proti: O Zdržali sa: 1 

K bodu 6 - Správa o činnosti sociálneho oddelenia 

Vedúca oddelenia sociálnych vecí PhDr. Janka Langová informovala pritomných o obsadenosti 
oddelenia, úprave web stránky, zmene zákona proti byrokracii a s tým súvisiacimi zmenami v činnosti 
oddelenia. Uviedla informácie o činnosti Denného centra na Heydukovej a činnosti klubov, poskytla 
štatistiky ( posudková činnosť a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov). Pritom ných oboznámila 
s víziou fungovania oddelenia: zamerať sa viac aktívnym, pozitívnym a ústretovým prístupom 
na občanov mestskej časti, ich sociálne problémy a aktivity. 

K bodu 7 - Rôzne 

Členovia komisie diskutovali o možnostiach sociálnej výdajne a o prínose tejto sociálnej pomoci pre 
občanov. Kritika zo strany občanov sa vzťahuje najmä na nedostatok určitých druhov tovarov 
( dlhodobej spotreby, hygienické pomôcky a pod. ) a na nedostatok tovaru ako takého. 

Uznesenie č.41/2019 
Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu MsZ m.č. Bratislava-Staré Mesto 
žiada 
prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto o informácie o možnostiach 
rozšírenia objemu a variability tovaru v sociálnej výdajni. 
Prítomní: 4 Za: 4 Proti: O Zdržali sa: O 

Najbližšie rokovanie KOSO: 
• 28.10.2019 o 16:30 

Zapísala: PhDr. Janka Langová 
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MUDr. Viera Satinská 
predsedníčka komisie 


