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Z	Á	P	I	S	N	I	C	A		č.	2/2014	
zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  04.03.2014 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
 
Program : 
 

1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2014 a návrhov o prerozdelenie dotácií  
2. Rôzne 
3. Záver 

                   
 
           Dňa 04.03.2014 o 15,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 
komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala podpredsedníčka komisie MsZ 
sociálnej a zdravotnej – PhDr. Gabriella Németh  a ospravedlnila neúčasť Mgr. Renáty 
Záreckej, PhDr. Márie Kerekešovej, MUDr. Mariána Príbelského, JUDr. Magdaléna 
Krajčovičovej  a MUDr. Emese Dobošovej, ktorá sa dostavila neskôr.  Zároveň prítomných 
oboznámila s programom zasadnutia. 
 
 
 
1. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2014 a návrhov na prerozdelenie dotácií:  
 
Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými 
v Turni – cieľom projektu je prispieť k rekondícii, zlepšeniu telesného a duševného zdravia 
postihnutých detí a mládeže a zároveň prispieť aj k ich integrácii.  
 
Návrh uznesenia č. 2/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu subjektu Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými 
deťmi a mladistvými v Turni a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec  na rok 2014 vo výške 1 500,- € (Aquathermal – vstupné 1000,- €, poznávací výlet – 
doprava a vstupné 500,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne 
postihnutými deťmi a mladistvými v Senci poskytuje sociálne služby pre deti a mládež 
s ťažkým zdravotným postihnutím z okresu Senec. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5 proti:0  zdržal sa:0  
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Materské centrum Senecké slniečko – cieľom projektu je osveta a vzdelávanie rodičov detí 
vo veku 0-5 rokov a prehĺbenie vedomostí rodičov o vývoji detskej psychiky a zdravia 
dieťaťa, výchove detí a zlepšenie rodičovských zručností a poskytnutie základov 
environmentálnej výchovy najmenším deťom.  
 
Návrh uznesenia č. 3/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Materského centra Senecké slniečko a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2014 vo výške 800,- € (prednášky pre rodičov z oblasti výchovy 
detí – 210,- €, prednášky z oblasti environmentálnej výchovy detí – 180,- €, zakúpenie 
hračiek a špeciálnych pomôcok na podporu rozvoja motoriky a zručnosti – 370,- €, zakúpenie 
materiálu na tvorivé dielne – 40,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. Materské centrum Senecké slniečko poskytuje aktivity nielen pre 
deti od 0 – 5 rokov, ale aj pre ich rodičov.   
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5  proti:0  zdržal sa:0  

 
Slovenský červený kríž, Územný spolok Senec – cieľom projektu je zvýšiť počet prvodarcov 
a darcov, rozšíriť členskú základňu a zapojiť mládež do aktivít organizácie pomáhať sociálne 
slabším rodinám.  
 
Návrh uznesenia č. 4/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu Slovenského červeného kríža, Územný spolok Senec a doporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2014 vo výške 1 500,- €    (darcovstvo – 
1 000,- €, stretnutie 70 a viacročných – 300,- €, jubilanti darčeky – 200,- €,). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5  proti:0  zdržal sa:0 

 
 

Wellnea s.r.o. – chránená dielňa s 5 zdravotne postihnutými občanmi. Cieľom projektu je 
rozvoj pracovného potenciálu zdravotne postihnutých zamestnancov, zlepšenie pracovných 
podmienok zdravotne postihnutých zamestnancov, zvyšovanie kvality služieb poskytovaných 
zdravotne postihnutými zamestnancami a rozvoj pracovných, sociálnych zručností 
a osobnostného rastu zdravotne postihnutých zamestnancov chránenej dielne. 
 
Návrh uznesenia č. 5/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu spoločnosti Wellnea a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta 
Senec na rok 2014 vo výške 1 300,- € (kúpa a inštalácia pridružených a podporných súčastí 
klimatizácie – 1 300,- €). 
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Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5  proti:0  zdržal sa:0  
 
Tenenet o.z. –  (oblasť 5) cieľom projektu je zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie 
sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov do spoločenského diania, posilňovať ich 
postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti a meniť a ovplyvňovať svoju 
životnú situáciu. Poskytovaním nízkoprahového programu pre deti a mladých ľudí so 
zachovaním anonymity zabezpečiť bezpečnosť sociálnych poradcov. 
                      –  (oblasť 6) cieľom projektu je zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie 
sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov do spoločenského diania, posilňovať ich 
postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti a meniť a ovplyvňovať svoju 
životnú situáciu. 
 
 
Návrh uznesenia č. 6/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu OZ Tenenet  a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na 
rok  2014  vo  výške 1 500,- € (kúpa  a inštalácia kamerového systému sociálnej poradne –     
1 500,- €). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5  proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Marketin Cee s.r.o. – chránené pracovisko s 3 telesne postihnutými občanmi – cieľom 
projektu je vytváranie nových pracovných príležitostí, zvýšenie kvality a predaja služieb 
poskytovaných občanmi s ŤZP a rozvoj pracovného potenciálu občanov s ŤZP v chránenej 
dielni. 
 
Návrh uznesenia č. 7/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu 
Marketin Cee s.r.o. a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 
2014 vo výške 1 000,- € (zakúpenie 2 ks notebookov pre ZP zamestnancov chránenej dielne – 
1 000,-€). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013  
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5  proti:0  zdržal sa:0 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – cieľom projektu je vytvoriť a neustále 
zlepšovať podmienky na kvalitnejší život slabozrakým a nevidiacim členom v okresoch SC, 
MA, PK.  
 
Návrh uznesenia č.8/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť 
o dotáciu mesta Senec na rok 2014 vo výške 400,- € (preplatenie dopravy pre členov Únie 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska z mesta Senec na rekondičný pobyt – 400,-€). 
 
 
Odôvodnenie: Žiadosť  o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013  
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5 proti:0  zdržal sa:0  
 
 
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č.215, Senec – cieľom projektu 
je prispieť k integrácii členov SZTP do spoločnosti a  zlepšeniu zdravotného stavu.  
 
Návrh uznesenia č. 9/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť o dotáciu 
Slovenského zväzu telesne postihnutých a doporučuje MsR a MsZ schváliť žiadosť o dotáciu 
mesta Senec na rok 2014 vo výške 1 000,- € (preplatenie dopravy pre členov SZTP z mesta 
Senec na rehabilitačný pobyt Hruštín – 500,-€, preplatenie dopravy pre členov SZTP z mesta 
Senec na zotavovací, regeneračný pobyt SRIMA – 500,-€,). 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 a vyúčtovanie dotácie za rok 2013 
boli predložené v termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu mesta. 
 

 
Domus Bene - Dom dobra o.z. – cieľom projektu je nákup pomôcok pre klientov 
s Alzheimerovou chorobou.  
 
Návrh uznesenia č. 10/2014: Komisia MsZ sociálna a zdravotná prerokovala žiadosť 
o dotáciu občianskeho združenia Domus Bene – Dom dobra a nedoporučuje MsR a MsZ 
schváliť žiadosť o dotáciu mesta Senec na rok 2014. 
 
Odôvodnenie: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2014 bola nekompletne predložená v 
termíne uvedenom vo VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:5 
za:5 proti:0  zdržal sa:0 
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2. Rôzne: PhDr. Gabriella Németh, členka a podpredsedníčka Komisie MsZ sociálnej 
a zdravotnej informovala prítomných, že v rámci Regionálneho akčného plánu na prevenciu 
a elimináciu násilia páchaného na ženách pre Bratislavský kraj, sa Bratislavský samosprávny 
kraj zapojil do výzvy na realizáciu projektu financovaného z Nórskeho finančného 
mechanizmu - Bezpečného ženského domu a uvedený projekt bol podporený. 

 
3. Záver: PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka Komisie MsZ sociálnej a zdravotnej 
poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 
 
 
                                                                        .......................................... 
                                                                       MUDr. Emese Dobošová  
                                        predsedníčka komisie MsZ 
                                                                                       sociálnej a zdravotnej 
 
 
Zapísala: PhDr. Jana Matulová - tajomníčka   
V Senci, dňa 04.03.2014 


