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Z Á P I S N I C A  č. 2 / 2018 
 

zo zasadnutia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja  

zo dňa 19. 02. 2018 o 14:00h 
v zasadacej miestnosti č. 211 na II. poschodí Úradu BSK 

 
 

 
 
Členovia: (Augustinič K., Buzáš P., Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., 

Machata M., Oráčová B., Ovečková L., Pátek J., Poláchová L., Štekláč J., 
Tydlitát P., Vidanová L.) 
 

  
Prítomní:                               podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Oráčová B. 
Tajomník:   Šopová M. 
Ostatní prizvaní:   podľa prezenčnej listiny 
Hostia:   podľa prezenčnej listiny 
 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

2. Pracovné návrhy materiálov 
  

Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových 
členov výborov pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 
2017/2018 ávrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli 
SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
3. Rôzne 

 
4. Záver 
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1. Otvorenie 

Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH otvoril rokovanie komisie. Z rokovania komisie 
sa ospravedlnila PaedDr.  Barbora Oráčová PhD.. 

 
2. Body rokovania komisie 

 

Bod 
č.1 

Pracovný návrh - Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových 
členov výborov pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Materiál prezentovala: Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí  
 
Hlasovanie: 
prítomní:11  
(Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., Machata M., Ovečková L., Pátek J., Poláchová L.,  
Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
 
za: 11 
(Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., Machata M., Ovečková L., Pátek J., Poláchová L.,  
Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
Stanovisko:  
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť 
predložený materiál s doplnením mien poslancov vo výboroch pre otázky zamestnanosti 
nasledovne: 
Členovia výboru pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR Bratislava: Marek Machata, Juraj Štekláč 
alebo poslanec z inej komisie (podľa záujmu) 
Členovia výboru pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR v Pezinku: Juraj Pátek, Štefan 
Gašparovič 
Členovia výboru pre otázky zamestnanosti na ÚPSVaR v Malackách: Peter Švaral, Peter Tydlitát 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 
2017/2018 ávrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017 

 
Prišiel pán poslanec Buzáš. 
 
Materiál prezentoval: Mgr. Martin Hakel, BA 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 12 
(Buzáš P., Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., Machata M., Ovečková L., Pátek J., 
Poláchová L., Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
za: 12 
(Buzáš P., Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., Machata M., Ovečková L., Pátek J., 
Poláchová L., Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
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proti: 0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Stanovisko:  
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK  prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe predložený materiál. 
 

BOD 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli 
SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia 
 
Hlasovanie: 
 
prítomní: 12 
(Buzáš P., Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., Machata M., Ovečková L., Pátek J., 
Poláchová L., Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
za: 11 
(Buzáš P., Dvoran D., Hrehorová J., Krippel M., Krúpa J., Machata M., Pátek J., Poláchová L., 
Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
proti:0 
zdržal sa:1 (Ovečková L.) 
nehlasoval: 0 
 
Poznámka: 
 
Stanovisko: 
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK  prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe predložený materiál. 
 
Z komisie odišli pán poslanec Pátek, pán poslanec Krúpa a pán poslanec Dvoran. 
 

3. Rôzne 
 
Návrh na vytvorenie objednávacieho systému pacientov do ambulancií v BSK 

 
JUDr. Ing. Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva, informovala o pracovnom stretnutí 
spojenom s prezentáciou objednávacieho portálu, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.2.2018 aj za 
prítomnosti predsedu komisie MUDr. Štekláča PhD., MPH. Informovala o aktuálnom záujme 
Ministerstva zdravotníctva SR a Všeobecnej zdravotnej poisťovne obstarať objednávací systém.  
 
Bezbariérový prístup do zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Karlova Ves 

 
V súvislosti s bezbariérovým prístupom k poliklinike dospelých a poliklinike detí v Karlovej Vsi 
JUDr. Ing. Ježíková informovala, že je zabezpečený prístup priamo z parkoviska za budovou /ul. 
Líščie údolie/ do prízemia budovy polikliniky dospelých a zvislá doprava je zabezpečená 
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výťahom. V súvislosti s poliklinikou – detská časť je pre bezbariérový prístup určená pôvodná 
rampa na terasu a terasou priamo do polikliniky. Plánovaný druhý prístup rampou na terasu je v 
súčasnosti  v štádiu rokovania s vlastníkom pozemku / Billa/, kde je jediné vhodné miesto na 
umiestnenie rampy pre bezbariérový prístup. Po dohode s vlastníkom sa pristúpi k verejnému 
obstarávaniu na vypracovanie projektovej dokumentácie rampy a následne k jej realizácii. Na 
základe ústneho oznámenia zástupcu Billa, stanovisko k návrhu zmluvy o vecnom bremene zašlú 
do konca februára 2018. 

 
Nedostupnosť detského otorinolaryngológa v mestskej časti Petržalka 
 
Na dotaz pani poslankyne Ovečkovej, že v Petržalke nie je detský ORL a deti musia chodiť do 
Detskej fakultnej nemocnice, JUDr. Ing. Ježíková informovala o doterajších aktivitách BSK. Po 
zrušení detskej ORL MUDr. Hupkovej bol problém s dostupnosťou tejto špecializácie. Do budúcej 
komisie preverí zmluvných detských ORL v Petržalke. 
 
Prišla pani poslankyňa Augustinič. 
 
Súbežné poskytovanie sociálnych služieb a poskytnutie finančných príspevkov – žiadosť 
o stanovisko od komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím 
 
Pani poslankyňa Hrehorová požiadala odbor sociálnych vecí Ú BSK, aby sa k žiadosti 
o stanovisko od komisárky  pre ľudí so zdravotným postihnutím „bsk bez zvolania sociálnej 
komisie nevyjadrilo pani komisárke“. 
Na otázku pani poslankyne Hrehorovej k možnosti súbežného poskytovanie sociálnych služieb 
a poskytnutia finančných príspevkov Mgr. Šopová a PhDr. Šiková z odboru sociálnych vecí 
informovali, že BSK poskytuje finančné príspevky aj na občana, ktorý požiadal o zabezpečenie 
sociálnej služby u viacerých poskytovateľov sociálnej služieb súbežne a ktorým BSK sociálnu 
službu zabezpečil. Ide napríklad o ambulantnú formu, kedy sa občanovi počas pracovného 
týždňa a pracovných hodín počas dňa môže v rôznych dňoch a časoch kombinovať poskytovanie 
sociálnej služby u viacerých poskytovateľov. V minulosti mali niektorí občania zabezpečené aj 
súbežne poskytované sociálne služby celoročnou pobytovou formou a ambulantnou formou 
(napríklad v kombinácii zariadenia podporovaného bývania s celoročnou pobytovou formou 
a rehabilitačného strediska ambulantnou – dennou formou). Pri návštevách v zariadeniach 
sociálnych služieb, kde boli zabezpečené viacerým prijímateľom 2 sociálne služby,  bolo zistené, 
že prijímatelia sa nenachádzali v čase poskytovania sociálnych služieb na určenom mieste 
poskytovania sociálnej služby a v niektorých prípadoch občania pri osobných stretnutiach 
potvrdili, že sociálna služba sa im v skutočnosti vôbec neposkytovala, alebo v danom čase sa 
nachádzali v chránenom pracovisku, na ktoré subjekt dostával ďalší finančný príspevok z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Organizácia týchto prijímateľov napriek tomu v danom čase 
vykazovala Úradu BSK v evidencii prijímateľov sociálnej služby ako prítomných a čerpala na nich 
poskytnutý finančný príspevok. 
PhDr. Šiková informovala, že činnosti v oboch druhoch sociálnych služieb (zariadenie 
podporovaného bývania a rehabilitačné stredisko) sú porovnateľné a súčasne sa poskytujú 
v oboch druhoch sociálnych služieb. Pri súbežnom poskytovaní týchto sociálnych služieb 
dochádza k duplicite poskytovaných činností v zmysle zákona o sociálnych službách a tým 
pádom aj k duplicite poskytovaných finančných príspevkov za tie isté odborné činnosti. 
 
Členovia komisie po diskusii hlasovali o návrhu, že majú záujem hľadať riešenia pre ľudí so 
zdravotným postihnutím podľa ich potrieb a v intenciách zákona o sociálnych službách. Požiadali 
o právnu a finančnú analýzu pri súbehu sociálnych služieb a ich financovania a navrhnú 
nastavenie kontrolného mechanizmu.  
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Hlasovanie: 
 
prítomní: 10 
(Augustinič K., Buzáš P., Hrehorová J., Krippel M., Machata M., Ovečková L., Poláchová L., 
Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
za: 10 
(Augustinič K., Buzáš P., Hrehorová J., Krippel M., Machata M., Ovečková L., Poláchová L., 
Štekláč J., Tydlitát P., Vidanová L.) 
 
proti:0 
zdržal sa:0 
nehlasoval: 0 
 
Vystúpenie občana na rokovaní komisie 
 
Pani poslankyňa Vidanová požiadala členov komisie o možnosť vystúpenia občana pána Dušana 
Mikulca, štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie Lepší svet n.o., ktorý informoval členom 
komisie o svojom pohľade na aktuálny stav v organizácii. V uvedenej organizácii boli podľa pána 
Mikulca vykonané viaceré kontroly z rôznych inštitúcií, vrátane z Úradu BSK. T.č. prebieha 
vyšetrovanie na polícii a konanie na súde, ktoré nie sú ukončené. 
 
Mgr. Šopová požiadala členov komisie, aby sa v prípade ich žiadostí na odbor sociálnych vecí, 
ktoré by mohli byť v konflikte záujmov v súvislosti s ich postavením poslancov, obrátili na 
hlavného poradcu pána predsedu pána Masaroviča.  
 
Členovia komisie prejavili záujem o návštevu zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK. 
Dohodli sa na spoločnej návšteve v dňoch: 
13.3.2018 DSS Rozsutec, DSS prof. K. Matulaya  pre deti a dospelých   
14.3.2018 DSS pre deti a RS ROSA, Gaudeamus - ZKR 
 
 

4. Záver 
 

Na záver MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH. poďakoval prítomným členom komisie za ich účasť a 
ukončil rokovanie. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 19. 02. 2018  
Zapísala: Mgr. Michaela Šopová, v. r. 
tajomníčka Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Z BSK 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH, v. r. 
predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí Z BSK  


