Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 14.6.2017
Prítomní členovia komisie: MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, Mgr. Matej Nagy, Mgr. Jana
Hrušecká, Miroslava Kuchtová Ladovičová, Mgr. Zdenka Zaťovičová
Neprítomní členovia komisie: Vladimír Straka, Mgr. Zuzana Konečná, Ing. Štefan Konečný
Hostia: PhDr. Erika Tichá, PhD.
Tajomníčka komisie: Mgr. Nadežda Lišková
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia komisie.
Schválenie programu zasadnutia komisie.
Prezentácia činnosti Centra včasnej intervencie Bratislava, n.o. - PhDr. Erika Tichá, PhD.
Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Tomáš Mateovič - KOVMAT.
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: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 2
PhDr. Erika Tichá, PhD. informovala komisiu o činnosti a hlavnom zameraní Centra včasnej
intervencie Bratislava, n.o. Cieľom centra je podpora rodiny poskytovaním služby včasnej
intervencie, pričom ide primárne o terénnu sociálnu službu, prípadne doplnenú ambulantnou
formou, poskytovanú bezplatne rodine a dieťaťu s rizikovým vývinom alebo zdravotným
postihnutím do 7 rokov veku dieťaťa. Komisia vzala informáciu na vedomie a prerokovala
možnosti financovania činnosti centra.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Komisia prerokovala žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie žiadateľa Tomáš Mateovič KOVMAT a uzniesla sa na tom, že nie je možné prideliť finančnú dotáciu na akciu, ktorá už
prebehla. Komisia konštatovala, že komunitu nepočujúcich už podporila prostredníctvom
schválenia dotácie občianskemu združeniu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930.
Hlasovanie:

Prítomní: 5

za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4
Predseda komisie informoval ostatných členov komisie o zdravotnej prednáške pre seniorov,
ktorá sa bude konať dňa 29.6.2017 v spolupráci so špecializovaným lekárom - hematológom.
Komisia vzala informáciu na vedomie.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie
plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 13.9.2017 o 16:30 hod.

V Bratislave, dňa 16.6.2017

Zapísala:
Mgr. Nadežda Lišková, v.r.
tajomníčka komisie

Overil:
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH, v.r.
predseda komisie

