Zápisnica
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 17.6.2020
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, MUDr. Juraj Štekláč,
PhD. MPH, Mgr. Alexej Dobroľubov, Mgr. Soňa Očkášová, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová,
Ján Ružovič, JUDr. Tomáš Buzinger
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Patrícia Ivančíková
Hostia:
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Zeleníková
Program:

1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia komisie.
Schválenie programu zasadnutia komisie.
Návrh na zaujatie stanoviska k prenájmu bytu č. 61 v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Zhodnotenie aktuálneho Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaDúbravka a informácia o príprave nového komunitného plánu.
Rôzne.
Ukončenie zasadnutia komisie.

Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov.
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
K bodu 1
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne
jednohlasne schválený.
Hlasovanie:

prítomní: 6

za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
V súvislosti s predloženým materiálom a návrhom na zaujatie stanoviska k prenájmu bytu č. 61
v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka komisia navrhuje vykonanie rekonštrukčných prác
na náklady mestskej časti a následný prenájom bytu (alt. B).
Hlasovanie:

prítomní: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Komisia prerokovala a zhodnotila aktuálny komunitného plánu sociálnych služieb mestskej
časti a v tejto súvislosti prijala nasledovné pripomienky:
1. Príliš veľa teórie a legislatívy, chýba odvolávka na Štatút hl. mesta SR Bratislavy a
Komunitný plán Bratislavy.
Hodnotiteľ: Viera Psotková
2. Nedostatočná analýza demografických údajov - chýba napríklad sobášnosť a rozvodovosť,
pôrodnosť a úmrtnosť, miera nezamestnanosti, vzdelanie, bytová problematika, zdravotne

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

a inak postihnutí, ľudia bez domova, počty ľudí v domácnosti, detí v rodinách. Chýbajú
najmä údaje za Dúbravku.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Soňa Očkášová, Viera Psotková
Chýba analýza klientov úradu - poberateľov dávok, držiteľov ZŤP.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Soňa Očkášová
Nedostatočná analýza sociálnych služieb v mestskej časti - prakticky len seniorské služby.
Hodnotiteľ: Matej Nagy
Chýba analýza sociálno-právnej ochrany - ani klienti úradu, ani služby, tiež aj analýza detí
so špeciálnymi potrebami.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Soňa Očkášová
Ekonomická analýza rozpočtu sociálnych vecí (celková výška prostriedkov k rozpočtu,
percentuálne rozdelenie podľa cieľových skupín, podľa zdrojov).
Hodnotiteľ: Matej Nagy
Nie sú zmapovaný neverejní poskytovatelia, ani ich ekonomická a personálna analýza (nie
sú zmapované potreby neverejných poskytovateľov).
Hodnotiteľ: Matej Nagy
Len 58 vyplnených dotazníkov - 0,17% obyvateľov (1,7% DNV, 2,4% TT), nízka
výpovedná hodnota.
Hodnotiteľ: Matej Nagy
Zle nastavený dotazník - nedáva jasný obraz o potrebách potenciálnych klientov ani o
potrebách obyvateľov. Formulácie v dotazníku sú vzdialené bežnej populácii.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Soňa Očkášová
Nejasná SWOT analýza - kto ju robil, koho hodnotí? Má nízku výpovednú hodnotu. Chýba
SWOT analýza subjektov vykonávajúcich opatrenia a služby.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Viera Psotková, Soňa Očkášková
Strategická časť rozvíja len dve oblasti a dva ciele (aj tie sú nejasné), obe sa venujú len
skupine seniorov. V budúcom KPSS sa zamerať na viacero skupín obyvateľstva, resp.
prijímateľov služieb okrem zdravotne znevýhodnených a seniorov je treba pridať rodinu
s deťmi - špeciálne rodinu v kríze (núdzi), na ľudí bez domova a iné cieľové skupiny
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Viera Psotková, Soňa Očkášková
Neexistuje implementačná časť - časové rámce, financovanie, zodpovednosti.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Viera Psotková
Neexistuje kontrolná časť - žiadna kontrolná skupina alebo pracovník, ako bude
kontrolovaný komunitný plán, aké mechanizmy budú uplatnené.
Hodnotiteľ: Matej Nagy
Ako boli naplnené priority Denné centrum, Zariadenie opatrovateľskej služby, Zariadenie
pre seniorov a Prepravná služba? Treba doplniť informáciu zo sociálneho oddelenia.
Hodnotiteľ: Matej Nagy, Viera Psotková
V časti priority chýba extrapolácia - koľko jednotlivých služieb budeme potrebovať
vzhľadom na demografický vývoj.
Hodnotiteľ: Alexej Dobroľubov
V časti priority chýbajú preventívne nástroje. Tiež aj prevencia sociálno-patologických
javov.
Hodnotiteľ: Soňa Očkášová
V časti Zhodnotenie priorít KPSS 2015 - 2020 pomenovať vecne, čo sa podarilo a čo nie a
takisto zhodnotiť, že priority boli vytýčené na základe nedostatočných údajov a analýz,
preto sa teraz menia.
Hodnotiteľ: Soňa Očkášová

K bodu 4
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 9.9.2020 o 17:00 hod.
V Bratislave, dňa 19.6.2020
Zapísala:
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.
tajomníčka komisie

Overil:
Mgr. Matej Nagy, v.r.
predseda komisie

