
                                              

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

25.02.2015 o 16.00 hod 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Predstavenie ďalších členov komisie - neposlancov 
3. Odovzdanie menovacích  dekrétov novým členom komisie  
4. Poučenie v zmysle zákona č. 1222/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov (Mgr. Baďurová) 
5. Dotácie na rok 2015 
6. Diskusia 
7. Záver 

K bodu 1, 2,3: 
    Rokovanie otvoril predseda komisie -  MUDr. Štefan Krištofík, MPH, ktorý viedol 
rokovanie, predstavil ďalších nových členov Komisie sociálnej a zdravotnej (ďalej len 
KSaZ) z radov neposlancov a odovzdal im menovacie dekréty.  
 
K bodu 4: 
    Členovia komisie boli poučení pracovníčkou OOaVS pani Mgr. Baďurovou o ochrane 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
 
K bodu 5: 
   Členovia komisie rokovali o predložených žiadostiach o dotácie z oblasti „Zdravotne 
postihnutí“ a  z oblasti „Charita“. Vzhľadom k tomu, že do dátumu zasadnutia komisie 
neboli doručené ešte všetky žiadosti (termín doručenia bol stanovený na 27.02.2015), 
doručených bolo len 24 ks žiadostí z obidvoch oblastí, členovia KSaZ sa dohodli na 
rozdelení žiadostí medzi sebou tak, že každý z nich do budúceho zasadnutia komisie 
predloží spracovaný návrh na poskytnutie dotácie a predloží ho na ďalšie prerokovanie. 
Dohodli sa na tom, že obdobným spôsobom sa bude postupovať aj s ostatnými žiadosťami 
doručenými do termínu 27.02.2015. Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         /           

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kallayová, 

PhD., MPH. 

   nebola  prítomná – bola 

ospravedlnená 

Mgr. Michal Lipovský /    

 

 
K bodu 6: 
    V diskusii oboznámil prítomných vedúci odboru sociálneho – Mgr. Klenovský 
s požiadavkou organizácií Trnavská arcidiecézna charita a Katolícka jednota Slovenska, 
ktoré pôsobia na území nášho mesta, na zvýšenie financovania opatrovateľskej služby, ktorú 



                                              

poskytujú neverejní poskytovatelia sociálnej služby. Taktiež ich oboznámil s prácou 
občianskeho združenia Kroky, ktoré vyvíja svoju činnosť na území obce Jaslovské 
Bohunice, ale pracuje aj s bezdomovcami z mesta Trnava.  
    V diskusii sa hovorilo aj o MUDr. Schwarzovi, do  ktorého obvodu patria aj klienti 
Zariadenia pre seniorov (ZpS), Ulica Terézie Vansovej 5. Pani riaditeľka ZpS opakovane 
predkladá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nad rámec 
úhrady z verejného zdravotného poistenia. Predmetná záležitosť nebola definitívne 
doriešená vzhľadom k tomu, že MUDr. Schwarz mal písomne predložiť bližšiu špecifikáciu 
úkonov zdravotnej starostlivosti, ktorú on poskytuje klientom ZpS nad rámec zdravotnej 
starostlivosti hradenej zdravotnou poisťovňou, za ktorú požaduje paušálnu úhradu vo výške 
400 eur mesačne. Do dnešného dňa takto neurobil, preto nemohla byť táto záležitosť 
doriešená. 
 
K bodu 7: 
    V závere rokovania sa prítomní dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré bolo určené na deň 
09.03. 2015 o 16.00 hod. Predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

     predseda komisie, v. r. 
 
 
 
 
 
Za správnosť:  
Peciarová Mária 
 
Zápis vyhotovila: 
Ľubica Novanská, sekretár komisie 
                        
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


