
                                              

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

14.01.2015 o 15.00 hod 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Predstavenie členov komisie, príp. návrhy ďalších členov komisie 
3. Odovzdanie menovacích  dekrétov  členom komisie  
4. Rokovací poriadok 
5. Zásady činnosti komisie 
6. Návrh novely VZN o poskytovaní dotácií  
7. Diskusia 
8. Záver 

 
K bodu 1, 2: 
 
     Rokovanie viedol predseda komisie -  MUDr. Štefan Krištofík, MPH, ktorý predstavil 
nových členov komisie a otvoril rokovanie. Zároveň predložil návrh na ďalšieho člena 
Komisie sociálnej a zdravotnej  - neposlanca Ing. Mojmíra Kovářa, bytom Jánošíkova 17, 
Trnava (v prílohe zápisu doložený písomný doklad). Členovia komisie akceptovali návrh 
a posunuli ho do širšieho výberu ďalších členov komisie, o ktorých rozhodne MZ. Hlasovali 
nasledovne:  
 

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie 

/    

MUDr. Branislav Kramár 

           podpredseda komisie 

/           

 

MUDr. Jana Fridrichová 

            člen komisie 

/    

Ing. Juraj Novota 

        člen komisie   

/    

Mgr. Veronika Virágová 

        člen komisie 

/    

 

K bodu 3: 
 
    Sekretárka komisie odovzdala členom komisie menovacie dekréty, prítomní sa rozhodli 
ponechať ich u nej v úschove.   
 
K bodu 4: 
 
     Rokovací poriadok (RP) – k návrhu RP boli vznesené viaceré pripomienky, do RP 
navrhujú nasledovné: 
 
-  zvoliť  ďalších 4 členoch z radov neposlancov, ktorí budú odsúhlasení na rokovaní  MZ, 
-  na rokovaní komisie dohodnúť podľa možnosti následný termín zasadnutia komisie, 



                                              

- zvolávať zasadnutia komisie najskôr o 16.00 hod (skôr len v osobitných prípadoch podľa 
dohody), 
- verejné zasadnutia komisie, vyhlásenie neverejného zasadnutia v prípade, že predmetom 
rokovania budú citlivé informácie alebo skutočnosti chránené podľa osobitných právnych 
predpisov,  
- audiozáznam – vzhľadom k tomu, že rokovanie je verejné, nie je potrebné vyhotovovať 
zvukový záznam; názory členov komisie: Ing. Novota  - vyjadril obavu, či to nie je v rozpore 
s právnymi predpismi, nakoľko zasadnutia sa môže zúčastňovať široká verejnosť a nie všetci 
môžu súhlasiť s tým, aby boli ich výroky zaznamenané; Mgr. Virágová – stačí len verejné 
zasadnutie, netreba audiozáznam; MUDr. Kramár – vždy rozhodnúť samostatne, či sa 
z rokovania vyhotoví audiozáznam, alebo nie; vzhľadom k rôznorodosti názorov bude otázka 
audiozáznamu predmetom ďalšieho rokovania komisie, 
- hlasovanie per rollam (formou písomného vyjadrenia členov komisie, bez nutnosti 
riadneho zasadnutia), spravidla prostredníctvom elektronickej pošty v prípade, že je potrebné 
o veci rozhodnúť bez zbytočného odkladu; spracovanie výsledkov hlasovania zabezpečí 
sekretár komisie. 
     Rokovací poriadok (doložený v prílohe) bol schválený s vyššie uvedenými zmenami, ktoré 
sú v ňom zapracované, hlasovanie bolo nasledovné:  
  

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie 

 /     

MUDr. Branislav Kramár 

           podpredseda komisie 

/           

 

MUDr. Jana Fridrichová 

            člen komisie 

/    

Ing. Juraj Novota 

        člen komisie   

/    

Mgr. Veronika Virágová 

        člen komisie 

/    

 
K bodu 5: 
     Zásady a náplň činnosti komisie (doložené v prílohe zápisu) boli schválené bez výhrad; 
hlasovanie prebehlo nasledovne:  

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie 

 /         

MUDr. Branislav Kramár 

           podpredseda komisie 

/           

 

MUDr. Jana Fridrichová 

            člen komisie 

/    

Ing. Juraj Novota 

        člen komisie   

/    

Mgr. Veronika Virágová 

        člen komisie 

/    

 

 

 

 



                                              

 
 
K bodu 6: 
     VZN o poskytovaní dotácií   -   členovia komisie nemali k návrhu novely žiadne 
námietky, schválili ho bez pripomienok s nasledovným hlasovaním:   

 
Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie 

 /         

MUDr. Branislav Kramár 

           podpredseda komisie 

/           

 

MUDr. Jana Fridrichová 

            člen komisie 

/    

Ing. Juraj Novota 

        člen komisie   

/    

Mgr. Veronika Virágová 

        člen komisie 

/    

 
 
K bodu 7: 
     Diskusia prebiehala počas celého rokovania; členovia komisie sa dohodli na ďalšom 
termíne zasadnutia komisie dňa 25.02.2015.  
 
K bodu 8: 
     Predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

     predseda komisie, v. r. 
 
 
Za správnosť: Ľubica Novanská 
                       sekretár 
       


