
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 8.6.2022 
 

 
Prítomní členovia komisie: Mgr. Matej Nagy, MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH., Mgr. Viera 
Psotková, JUDr. Tomáš Buzinger 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Alexej Dobroľubov, Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Eva 
Tiňová, Ing. Mgr. Katarína Hulmanová 
Tajomníčka komisie: PhDr. Dominika Malačinová 
Hostia: Mgr. Janka Drobová (Rada seniorov) 
 
 
Program: 
Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Predstavenie Programu aktívneho starnutia mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 

2022 - 2030. 
3. Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-

Dúbravka na roky 2022-2026. 
4. Rôzne. 
Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia nebola uznášaniaschopná, prítomná bola polovica členov komisie.  
 
K bodu 1 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom.  
 
Hlasovanie:  prítomní: 4  za: 4  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 2 
Pani Drobová predstavila návrh Programu aktívneho starnutia mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na roky 2022-2030, predstavila jednotlivé oblasti s opatreniami, na ktoré sa 
zameriava. Zdôraznila, že ide o otvorený dokument, ktorý sa bude pravidelne vyhodnocovať 
a aktualizovať podľa aktuálnych potrieb seniorov. Na záver zhodnotila plnenie 
predchádzajúceho Programu aktívneho starnutia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bol 
platný na roky 2014 – 2020. Po predstavení návrhu nasledovala diskusia. 
 
Komisia prerokovala návrh Programu aktívneho starnutia mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na roky 2022-2030 a predpokladá jeho schválenie miestnym zastupiteľstvom. 
 
K bodu 3 
Tajomníčka komisie informovala o doteraz zrealizovaných aktivitách v rámci plnenia 
Komunitného plánu sociálnych služieb, ako aj o pripravovaných aktivitách na ďalšie obdobie. 
 
Komisia prerokovala plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-
Dúbravka na roky 2022-2026. 
 
 



K bodu 4 
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
V Bratislave, dňa 8.6.2022 
 
 
Zapísala:        Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová      Mgr. Matej Nagy 
tajomníčka komisie   predseda  komisie 
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