
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 12.6.2019 

 
 

Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, Mgr. Viera Psotková, Mgr. Soňa Očkášová, Ing. 
Mgr. Katarína Hulmanová, Ján Ružovič 
 
Neprítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD. MPH, Mgr. Alexej Dobroľubov, 
Mgr. Patrícia Ivančíková, Vladimír Straka, Miroslava Kuchtová Ladovičová 
 
Hostia:  
 
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Zeleníková             
 
Program: 
 

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Zhodnotenie aktuálneho Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Dúbravka a nastavenie prioritných oblastí pre budúce komunitné plánovanie. 
3. Rôzne. 
 Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia nebola uznášaniaschopná, keďže nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 
členov. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 5  za: 5  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala jednotlivé spôsoby prípravy a realizácie komunitného plánu sociálnych 
služieb a v tejto súvislosti navrhuje miestnemu úradu prijať kvalifikovanú osobu na funkciu 
koordinátora pre oblasť komunitného plánovania. Súčasne komisia stanovila prioritné oblasti 
pre jednotlivé pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať na príprave komunitného plánu 
sociálnych služieb.  
Ide o nasledovné prioritné oblasti:  
1. Deti a mládež (M. Nagy) 
2. Seniori (V. Psotková) 
3. Rodiny/rodiny v ohrození/mladé rodiny (S. Očkášová a K. Hulmanová)  
4. Ľudia bez domova (P. Ivančíková) 
5. Zdravotne znevýhodnení občania (J. Štekláč) 
6. Závislosti (M. Nagy) 
7. Nezamestnaní/po výkone trestu odňatia slobody (A. Dobroľubov) 



K bodu 3 
Predseda komisie informoval ostatných členov komisie o narastajúcich prípadoch záškoláctva 
a problémového správania žiakov na základných školách a v tejto súvislosti navrhuje za účelom 
spolupráce a zaslania cenovej ponuky osloviť organizácie, ktoré sa špecializujú na terénnu 
prácu s rodinami (napr. Úsmev ako dar, Mládež ulice, Návrat, ASSP, Centrum rodiny a iné...). 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 11.9.2019 o 17:00 hod. 
 
 
V Bratislave, dňa 14.6.2019 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


