
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 12.2.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o aktivitách Centra rodiny - Alžbeta Šporerová. 
3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930. 
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ Pohyb bez bariér. 
5. 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: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Predseda komisie odovzdal slovo riaditeľke centra Alžbete Šporerovej, ktorá počas prehliadky 
priestorov centra informovala prítomných členov o jeho hlavnom zameraní a činnosti. 
Následne prebehla diskusia o jednotlivých možnostiach vzájomnej spolupráce mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka s centrom, najmä za účelom odvozu klientov zo zariadení sociálnych 
služieb do centra. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Tento bod programu bol vypustený a presunutý na ďalšie zasadnutie komisie.  
 
Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 



K bodu 4 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie subjektu OZ Pohyb bez bariér 
a v tejto súvislosti odporúča predmetnú žiadosť prerokovať v Komisii kultúry. 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Predseda komisie navrhol pozvať na ďalšie zasadnutie komisie zástupcov jednotlivých 
organizácií z 3. sektora pôsobiacich v sociálnej oblasti (Úsmev ako dar, Návrat o.z., Centrum 
pre rodinu Kvapka, ASSP, KC Christiana). 
 
Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 11.3.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 14.2.2020 
 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


