
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 13.01.2021 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Schválenie plánu zasadnutí komisie na rok 2021. 
3. Schválenie Akčného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb na rok 2021. 
4. Informácia o činnosti OZ Vagus. 
5. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomní boli všetci členovia komisie.  
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený. 
 
Hlasovanie:  prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia prerokovala Plán zasadnutí komisie na rok 2021, ktorý bol následne jednohlasne 
schválený.  
 
Hlasovanie:  prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala predkladaný Akčný plán ku Komunitnému plánu sociálnych služieb MČ 
Bratislava-Dúbravka na rok 2021 a odporúča predkladať na schválenie predložený materiál do 
miestnej rady a miestneho zastupiteľstva s návrhom zapracovania pripomienok členov komisie. 
Komisia odporúčajú predkladať tento materiál ako „Návrh akčného plánu ku Komunitnému 
plánu sociálnych služieb na rok 2021“. Taktiež odporúča v opatrení 1.1.3 Podpora spolupráce 
s Komisiou sociálno-zdravotnou a bytovou, vynechať aktivitu na naplnenie opatrenia A 1.1.1.1 
Zasadnutia komisie.  
 
Hlasovanie:  prítomní: 9  za: 9  proti: 0    zdržal sa: 0 
 



K bodu 4 
Predseda komisie informoval členov komisie o činnosti OZ Vagus za predchádzajúci rok 2020 
prostredníctvom výročnej správy.  
 
Komisia berie informáciu o činnosti OZ Vagus na vedomie. 
 
K bodu 4 
V bode rôzne informovala tajomníčka komisie D. Malačinová o problematike záškoláctva 
počas dištančného vyučovania na školách. Základné školy v MČ Bratislava-Dúbravka majú 
situáciu pod kontrolou, vedú si evidenciu žiakov, ktorí sa zúčastňujú inou formou vzdelávania 
ako online vyučovanie. V rámci štvrťročného hodnotenia školy neevidujú záškoláctvo svojich 
žiakov.  
Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča osloviť komisiu školstva za účelom 
zverejnenia verejnej výzvy na darovanie funkčných počítačov alebo notebookov pre deti bez 
prístupu k online vyučovaniu. 
 
V bode rôzne informoval predseda komisie o prípravách KP SS hlavného mesta SR Bratislavy 
a možnej spolupráce Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a MČ Bratislava-Dúbravka. 
Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča pokračovať v tvorbe KP SS 2022-2027 pre 
MČ Bratislava-Dúbravka ako samostatný dokument. Zároveň komisia navrhuje pokračovať 
v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a to formou zdieľania dát, zladení 
KP SS a formovaní nového štatútu mesta.  
 
V bode rôzne členka komisie K. Hulmanová vyjadrila akútnu potrebu obyvateľov zriadiť 
odberové miesta na antigénové testovanie v MČ Dúbravka. 
Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča zriadiť odberové miesta na testovanie 
COVID-19. Taktiež odporúča zverejniť na dostupných informačných miestach informácie, kde 
sa obyvatelia MČ Bratislava-Dúbravka môžu otestovať.  
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 10.02.2021 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 15.01.2021 
 
 
 
 
Zapísala:              Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.     Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie             predseda komisie 


