
Z á p i s 
zo zasadnutia Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave dňa 11.04.2013 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Dotácie 2013 (zostatok) 
3. Diskusia 
4. Záver 

K bodu 1: 
 
 Komisia sociálna a zdravotná (ďalej len komisia) sa zišla na svojom druhom 
zasadnutí v tomto kalendárnom roku v počte 6 členov; prizvaný bol aj Mgr. Peter 
Klenovský, vedúci odboru sociálneho  

Rokovanie komisie viedol jej predseda – MUDr. Štefan Krištofík, ktorý privítal 
zúčastnených a zahájil rokovanie.  
 
K bodu 2 : 
   
 Členovia komisie prerokovávali zostatok žiadostí z oblasti „Zdravotne 
postihnutí“, ktoré neboli posúdené na predchádzajúcom zasadnutí komisie v počte 
8 ks žiadostí. Niektoré žiadosti boli vylúčené pre nedodržanie potrebných náležitosti 
v zmysle VZN č. 381 a č.389, t. j. nepredloženie patričných dokladov o subjekte. 
Takisto boli vylúčené žiadosti, ktoré boli v poradí 3. projektom v tejto oblasti. 
Z uvedeného dôvodu bolo odporučené poskytnúť dotáciu nasledovným subjektom: 

1. Spojená škola Beethovenova 27 – projekt s názvom “Rozvoj čitateľskej 
gramotnosti a hudobného cítenia mentálne postihnutých žiakov“ – odporúčaná 
suma 400,- € 

2. Trnavská asociácia sluchovo postihnutých TASPO – projekt s názvom 
„Športujeme k otvorenej komunikácii“ – odporúčaná suma 345,- € 

3. Klub vozičkárov v Trnave - projekt s názvom „Šikovné ruky vozičkárov“ – 
odporúčaná suma 350,- €. 
 
Uvedené projekty budú aj s odporúčanými sumami doplnené do 

predchádzajúcej tabuľky v oblasti „Zdravotne postihnutí“. Za navrhované sumy 
dotácií prebehlo hlasovanie nasledovne: 

        za - 6 
                  proti - 0 
        zdržal sa - 0  
  
 Dotácie v oblasti „Zdravotne postihnutí“ pre všetky oprávnené subjekty boli 
navrhnuté v  sume 6.695,- €,  z možnej  sumy 8.200,- € (zostatok 1.505,- €), v oblasti 
„Charita“ v sume 15.000,- €, z možnej sumy 15.000,- € (zostatok 0 €). 
 
 
 
 



K bodu 3 :   
 
  Diskusia o nastolenej problematike prebiehala počas rokovania o jednotlivých 
žiadateľoch. Do diskusie sa prihlásil aj Ing. Jozef Čavojský, ktorý otvoril tému 
pilotného programu riešenia situácie bezdomovcov v našom meste, s ktorou chcel 
vystúpiť na najbližšom rokovaní MZ. K tejto téme sa vyjadril vedúci odboru Mgr. 
Peter Klenovský, ktorý odporúčal prítomným zaoberať sa tým až po spustení 
projektu. 
 
K bodu 4 : 
 

Prítomní členovia súhlasili so závermi rokovania, predsedajúci poďakoval 
prítomným za účasť a  ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík  

predseda komisie, v. r. 
 
 
 
 
Príloha: 1ks (tabuľka) 
 
Zapísala:  Ľubica Novanská 
 
 
 
 
 
 
 


