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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ 
zo dňa 18.04.2018 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Obhliadka Domova seniorov Archa 
2. Rôzne  

 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v čase od 13:30 h – 15:15 h. 
 
Zasadnutie komisie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. arch. Lucia Štasselová.  
 
K bodu 1: 
Členovia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonali obhliadku priestorov Domova seniorov Archa, počas 
ktorej ich sprevádzala a na otázky členov komisie odpovedala Ing. Monika Šimová, riaditeľka Domova 
seniorov Archa. 
Stanovisko: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  
 

A) žiada mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy o vykonanie kontroly činnosti v 
Domove seniorov Archa. Zároveň komisia poveruje predsedníčku komisie Ing. Štasselovú 
o predloženie návrhu uznesenia na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy ohľadom vykonania kontroly činnosti mestským kontrolórom v Domove 
seniorov Archa, 
 
a 

 
B) žiada oddelenie sociálnych vecí o zaslanie podnetu na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky, Odbor dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb k vykonaniu 
kontroly kvality poskytovanej sociálnej služby pre seniorov v Domove seniorov Archa 
(dodržiavanie pravidelného pitného režimu a hygieny klientov, vykonávanie polohovania a 
vysádzania klientov, masáže klientov, starostlivosť o ležiacich klientov, využívanie pomôcok 
na cvičenie a rehabilitáciu pre klientov, činnosť psychológa a zdravotných asistentov, kvalita 
poskytovanej stravy a pod.).  

Hlasovanie: 
prítomní: 4    za: 4    proti: 0    zdržali sa: 0 
 
 
K bodu Rôzne: 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta  
Slovenskej republiky Bratislavy odsúhlasila mimoriadne zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční dňa 
14. mája 2018 o 13:00 h v Zariadení pre seniorov – Gerium. 
 
 
 
                               Ing. arch. Lucia Štasselová, v. r.
                                            predsedníčka komisie 
 
V Bratislave, 19.04.2018 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


