
Z á p i s 
zo zasadnutia Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave dňa 20.03.2014 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Činnosť MUDr. Schwarza v Zariadení pre seniorov 
3. Riešenie bytovej otázky pani xxxxxxxxxxxxxxxxx 
4. Záver 

K bodu 1: 
 
     Komisia sociálna a zdravotná (ďalej komisia) sa zišla na svojom druhom zasadnutí 
v tomto kalendárnom roku v počte 5 členov, 4 členovia sa pred zasadnutím komisie 
ospravedlnili; prizvaní na zasadnutie boli aj Mgr. Peter Klenovský – vedúci OS,  JUDr. Jana 
Tomašovičová – vedúca OPaM, Ing. Anna Tomašovičová, PhD. – riaditeľka Zariadenia pre 
seniorov, JUDr. Vlastimil Očenáš – riaditeľ SSS. Predseda komisie účastníkov privítal, 
predniesol program rokovania, s ktorým všetci súhlasili, následne zahájil rokovanie komisie.  
 
K bodu 2: 
  
     Predseda komisie predniesol požiadavku MUDr. Schwarza, do obvodu ktorého patria aj 
klienti Zariadenia pre seniorov, Ulica Terézie Vansovej 5, Trnava (ďalej ZpS). MUDr. 
Schwarz predložil návrh zmluvy, na základe ktorej by požadoval od Mesta Trnava  paušálnu 
úhradu vo výške 400 eur mesačne za výkon zdravotnej starostlivosti v ZpS. Ing. 
Tomašovičová, PhD. - riaditeľka ZpS, oboznámila prítomných, ako v súčasnosti prebieha 
zdravotná starostlivosť MUDr. Schwarza o klientov ZpS. V zariadení má vyhradenú 
miestnosť, ktorú pravidelne využíva zdravotná sestra – zamestnankyňa MUDr. Schwarza, 
ktorá zabezpečuje predpísanie liekov, podanie injekcií a iné činnosti spojené so zdravotnou 
starostlivosťou o klientov tohto zariadenia. Miestnosť slúži ako detašované pracovisko 
ošetrujúceho lekára, čo klienti aj využívajú a oceňujú, nakoľko mnohí z nich sú len čiastočne 
mobilní, príp. imobilní.   
     JUDr. Tomašovičová vyjadrila právny názor, že zmluva upravujúca poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, uzatvorená medzi MUDr. Schwarzom a ZpS, by mala obsahovať 
špecifikáciu úkonov zdravotnej starostlivosti, ktorú MUDr. Schwarz poskytuje klientom ZpS 
nad rámec zdravotnej starostlivosti hradenej zdravotnou poisťovňou. 
     Všetci členovia komisie súhlasili, aby MUDr. Schwarz špecifikoval úkony zdravotnej 
starostlivosti poskytované nad rámec úkonov hradených zdravotnou poisťovňou, za ktoré 
požaduje paušálnu úhradu vo výške 400 eur mesačne. 
           
K bodu 3: 
 
    Na základe požiadavky p. primátora navštívil predseda komisie osobne pani xxxxxxxxx 
v ZpS, za účelom zistenia jej spokojnosti s poskytovaním sociálnych služieb v zariadení.  
Podľa vyjadrenia predsedu komisie je pani xxxxxxxx v ZpS veľmi spokojná, ale zároveň sa 
vyjadrila, že keď sa jej zlepší zdravotný stav, tak by sa chcela vrátiť naspäť do svojho bytu 
a vraj si tam zoberie aj nejakého bezdomovca, aby tam nebola sama.  
    MUDr. Krištofík podotkol, že pani xxxxxxxx napriek svojmu vysokému veku (90 rokov) je 
ešte celkom dobre orientovaná, ale možno by v záujme ochrany jej majetkových pomerov 
bolo vhodné zvážiť čiastočne obmedzenie jej spôsobilosti na právne úkony týkajúcej sa 
práva nakladať s vlastným majetkom, predovšetkým z toho dôvodu, aby nemohlo 
v budúcnosti dôjsť k nevhodnej manipulácii s jej majetkom.    
    Mgr. Klenovský oboznámil prítomných so všetkými skutočnosťami, ktoré sa udiali 
v súvislosti s riešením bytovej otázky pani xxxxxxxx, predovšetkým s opatrením, ktoré by 
malo zamedziť nevhodnej manipulácii s jej bytom, čo predseda komisie veľmi ocenil. 



JUDr. Tomašovičová zrekapitulovala právny stav týkajúci sa práva nakladania s hotovosťou 
klientov, ktorú klienti zverujú ZpS do úschovy. Ďalej rozobrala možnosti riešenia bytovej 
otázky pani xxxxxxxx v súvislosti s jej členskými právami v bytovom družstve. Podľa odhadu 
zrealizovaného MsÚ p. xxxxxxxxx má finančné prostriedky na úhradu pobytu v ZpS aj platieb 
súvisiacich s jej členstvom v bytovom družstve na cca 20 mesiacov.  
 
K bodu 4: 
 
     Všetci členovia komisie navrhli, aby hlavný kontrolór mesta vykonal kontrolu nakladania 
s hotovosťou klientov v ZpS a tiež navrhli zvážiť čiastočné pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony p. xxxxxxxxxx v oblasti nakladania s majetkom a majetkovými právami, 
opatrovníkom by bolo Stredisko sociálnej starostlivosti (SSS). 
  
Úlohy:  
 

1. Požiadať MUDr. Schwarza, aby písomne špecifikoval úkony zdravotnej starostlivosti 
nad rámec úkonov hradených zdravotnou poisťovňou, za ktoré požaduje paušálnu 
úhradu 400 eur/mesiac. 
Zodpovedný: OS   Termín: 04.04.2014 

 
2. Vykonať kontrolu nakladania s hotovosťou klientov, ktorú klienti zverili ZpS 

do úschovy.  
Zodpovedný: ÚHK   Termín: 20.04.2014  
 

3. Pripraviť podklady pre čiastočné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony 
p. xxxxxxxxxxxxx v oblasti nakladania s  majetkom  a  majetkovými právami s tým, že 
opatrovníkom v súvislosti s nakladaním s majetkom a majetkovými právami by bolo 
Stredisko sociálnej starostlivosti. 
Zodpovedný: OS, SSS   Termín: 20.04.2014 

 
K bodu 4: 
 
     Predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík 

     predseda komisie, v. r. 
 
 
 
 

 
Zapísala: Ľubica Novanská 
 
 
 


