
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 27.5.2020 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Informácia o činnosti sociálneho oddelenia a opatreniach prijatých počas koronakrízy. 
3. Tvorba výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v súvislosti s koronakrízou. 
4. Návrhy na vymenovanie členov koordinačného výboru pomoci v súvislosti s koronakrízou. 
5. Informácia o riešení prípadov záškoláctva a práca s rodinami počas koronakrízy. 
6. Informácia o tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb. 
7. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ Vagus. 
8. 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: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Tajomníčka komisie informovala komisiu o činnosti a jednotlivých aktivitách, ktoré sociálne 
oddelenie vykonáva počas epidémie. V tejto súvislosti tiež informovala, že linka pomoci pre 
seniorov bola rozšírená aj pre rodiny v núdzi. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s epidémiou komisia navrhuje zverejniť 
mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie (alokovaná čiastka: 5.320,- €). Cieľom 
dotačnej výzvy je zmierňovanie negatívnych dopadov epidémie a je určená pre organizácie 
pracujúce s týmito cieľovými skupinami: ľudia bez domova, rodiny v núdzi, osamelí rodičia 
s deťmi, prepustení z výkonu trestu odňatia slobody a ľudia ohrození stratou bývania. 



Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 4 
Komisia prerokovala zámer a zloženie koordinačného výboru pre pomoc ohrozeným chudobou 
v dôsledku epidémie, ktorého zámerom je zosieťovať súčasnú situáciu a následne poskytovať 
komplexné poradenstvo cieľovým klientom. Členov koordinačného výboru menuje starosta, 
pričom komisia navrhla nasledovné organizácie k delegovaniu svojho zástupcu za člena výboru: 
Miestny úrad Dúbravka, Ubytovňa Fortuna, Centrum rodiny, Domov u kapucínov, Slovenský 
červený kríž, KC Christiana, Depaul Slovensko a člen Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. 
Komisia súčasne navrhla, aby koordinačný výbor prvýkrát zasadol v termíne do 30.6.2020. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 5 
Tajomníčka komisie informovala komisiu o aktuálnych prípadoch záškoláctva, ich riešení a o 
práci s rodinami počas koronakrízy. Komisia vzala informáciu na vedomie. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 6 
Komisia opätovne prerokovala jednotlivé oblasti pre pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať 
na príprave komunitného plánu sociálnych služieb. V tejto súvislosti odporúča vypracovať nový 
komunitný plán sociálnych služieb platný na rok 2021 na základe informácií z pracovných 
skupín vytvorených pre jednotlivé oblasti. 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) 
8. Prepustení z výkonu trestu odňatia slobody (T. Buzinger) 
 
Hlasovanie:  prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 7 
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie a subjektu OZ Vagus odporúča 
vyplatiť dotáciu vo výške 850,- EUR. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 17.6.2020 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 29.5.2020 
 
Zapísala:               Overil: 
Mgr. Nadežda Zeleníková, v.r.             Mgr. Matej Nagy, v.r. 
tajomníčka komisie              predseda komisie 


