
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
zo dňa 10.02.2021 

 
 

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

Otvorenie zasadnutia komisie. 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 
2. Schválenie úpravy Rokovacieho poriadku Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. 
3. Informácia o činnosti sociálnej kurately v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
4. Rôzne. 

Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Predseda komisie Mgr. Matej Nagy otvoril zasadnutie komisie a privítal prítomných členov. 
Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina členov komisie.  
 
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 
Komisia prerokovala úpravy Rokovacieho poriadku komisie. Nový Rokovací poriadok 
Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej bol následne jednohlasne schválený.  
 
Hlasovanie:  prítomní: 7  za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
K bodu 3 
Tajomníčka komisie tlmočila informáciu od Mgr. Jany Yaghy Baňákovej, oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVR Bratislava o aktuálnom fungovaní 
oddelenia počas koronakrízy. ÚPSVR Bratislava aktuálne neeviduje zvýšené hlásenia 
o domácom násilí, sociálnych problémoch a krízových situáciách. Riešia stále rovnaký počet 
problémových rodín, kde zlá situácia pretrváva tak ako aj pred obdobím korony. Komisia berie 
informáciu na vedomie a navrhuje prizvať na najbližšie zasadnutie komisie kurátorku ÚPSVR 
pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka a pani Tinovú za Centrum rodiny Dúbravka.   
 
K bodu 4 
V bode rôzne informoval predseda komisie o poskytnutých dotáciách za rok 2020. Komisia 
sociálno-zdravotná a bytová za minulý rok vyčerpala celý rozpočet na dotáciu. Komisia berie 
informáciu na vedomie.  



V bode rôzne informoval predseda komisie o informácii, ktorú dostal z miestnej rady, ktorá 
navrhuje v Akčnom pláne zmeny týkajúce sa prípravy KPSS na roky 2022-2027. Vzhľadom na 
viaceré nejasnosti v pláne prípravy KPSS 2022-2027 sa komisia dohodla, že predseda komisie 
bude tieto nejasnosti komunikovať s prednostom MÚ a starostom MČ Bratislava-Dúbravka 
a vyžiada si potrebné informácie. 
V bode rôzne informovala tajomníčka komisie o zverejnenej výzve na darovanie funkčných 
počítačov a notebookov pre deti bez prístupu k online vyučovaniu. Aktuálne na tieto účely bol 
darovaný jeden notebook a jeden tablet. Komisia berie informáciu na vedomie. 
V bode rôzne informoval predseda komisie o vzdaní sa členstva v komisie p. Ivančíkovej. 
Zároveň p. Ivančíková navrhla nového člena komisie. Komisia berie informáciu na vedomie 
a žiada prizvať nového záujemcu na najbližšie zasadnutie komisie, pred schválením na 
miestnom zastupiteľstve. 
V bode rôzne člen komisie p. Buzinger vyjadril potrebu obyvateľov zriadiť mobilné očkovacie 
jednotky do domácnosti osamelým seniorom. Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča 
zrealizovať prieskum o možnostiach prepravy na očkovanie oslovením SČK a prieskum 
potreby osamelých seniorov na prepravu na očkovanie. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 10.03.2021 o 17:00 hod.  
 
 
V Bratislave, dňa 12.02.2021 
 
 
 
 
 
Zapísala:              Overil: 
PhDr. Dominika Malačinová, v. r.             Mgr. Matej Nagy, v. r. 
tajomníčka komisie             predseda komisie 


