
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 

zo dňa 11.4.2018 

 

 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Vladimír 

Straka, Miroslava Kuchtová Ladovičová, Ing. Štefan Konečný, Mgr. Zdenka Zaťovičová 

 

Neprítomní členovia komisie: Mgr. Jana Hrušecká 

 

Hostia: Alžbeta Šporerová 

 

Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková             

 

Program: 

 

Otvorenie zasadnutia komisie. 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie. 

2. Informácia o činnosti Centra rodiny, n.o. - Alžbeta Šporerová. 

3. Žiadosť o financovanie denného centra pre ťažko zdravotne postihnutých občanov - 

Tanečný klub „Danube“ Bratislava. 

4. Financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na novelu zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. 

5. Rôzne. 

 Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

 

Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 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: 4  za: 4  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2 

Alžbeta Šporerová informovala komisiu o činnosti Centra rodiny, n.o., hlavne o potravinovej 

pomoci, sociálnej výdajni šatstva, aktivitách a dobrovoľníckych činnostiach, ktoré komunitné 

centrum vykonáva, taktiež o psychologickej podpore a pomoci pre jednotlivých klientov centra 

(napr. ľudia bez domova, občania prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobo 

nezamestnaní občania atď.). Komisia vzala informáciu na vedomie a v rámci vzájomnej 

spolupráce centra s oddelením sociálnych vecí a zdravotníctva navrhuje zavedenie poukážok 

na potravinovú pomoc pre klientov, ktorí sú na túto pomoc odkázaní.   

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 



K bodu 3 

Komisia prerokovala predmetnú žiadosť o financovanie a uzniesla sa na tom, že v zmysle 

právnych predpisov nie je možné realizovať denné centrum touto formou. Zároveň odporúča 

vedeniu mestskej časti rokovať s predkladateľom žiadosti o možnostiach spolupráce.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 4 

Prednosta miestneho úradu Ing. Rastislav Bagar spolu s tajomníčkou komisie informovali 

komisiu o novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, najmä v súvislosti 

s financovaním sociálnych služieb. Komisia vzala informáciu na vedomie. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 5 

V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 

 

 

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 

plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 9.5.2018 o 16:30 hod. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.4.2018 

 

 

 

Zapísala:             Overil: 

Mgr. Nadežda Lišková, v.r.           MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r. 

tajomníčka komisie            predseda komisie 


