
Z á p i s 
z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 22.02.2016  

 
Prítomní: MUDr. Štefan Krištofík, MPH, MUDr. Jana Fridrichová, Ing. Juraj Novota, Mgr.        
Veronika Virágová, MUDr. Martin Heriban, Doc.MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.,  Mgr. Michal 
Lipovský 
Ospravedlnení: MUDr. Branislav Kramár, doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH, Doc. 
MUDr. Marian Bartkovjak, PhD. 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Dotácie z oblasti „Zdravotne znevýhodnení“ 
3. Oceňovanie zamestnancov v zdravotníctve - návrh  
4. Rôzne, diskusia 
5. Záver 

K bodu 1: 
    Zasadnutie Komisie sociálnej a zdravotnej (ďalej komisie) otvoril a viedol predseda 
komisie – MUDr. Štefan Krištofík, MPH, ktorý privítal členov komisie a navrhol program 
zasadnutia, s ktorým prítomní súhlasili.   
     
K bodu 2: 
    Do oblasti  „Zdravotne znevýhodnení“ bolo predložených spolu 27 žiadostí, z ktorých jedna 
musela byť vylúčená, lebo nespĺňala kritériá stanovené platným Všeobecne záväzným 
nariadením (ďalej len VZN) č. 457. Pani Andrea Lattáková žiadala o poskytnutie príspevku 
na liečenie svojho syna Juraja Kmeťa v liečebnom centre ADELI, s.r.o. v Piešťanoch. Pani 
Lattákovej bude táto skutočnosť oznámená listom a bude jej odporučené, aby sa s touto 
požiadavkou obrátila na Trnavský samosprávny kraj. 
     Zo zostávajúcimi  žiadosťami sa členovia komisie podrobne oboznámili, jednotlivo ich 
posúdili, ale zatiaľ definitívne nerozhodli o odporúčaných sumách pre jednotlivé dotácie. 
V prípadoch, v ktorých im chýbali bližšie skutočnosti o jednotlivých subjektoch, príp. sa javili 
nejasnosti, sa rozhodli vykonať osobnú návštevu a rozhodnúť sa až po tejto návšteve 
a bližšom oboznámení sa s predloženým projektom. O navrhovaných sumách pre jednotlivé 
subjekty teda definitívne rozhodnú až na nasledujúcom zasadnutí komisie.          
 
 
Uznesenie č. 1:  
 
Komisia  o d p o r ú č a  prerokovať predložený materiál na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
Hlasovanie: 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár                  ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /   . 

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.    ospravedlnený 

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH    ospravedlnená 

Mgr. Michal Lipovský /    

 



K bodu 3: 
     Na základe požiadavky Trnavského samosprávneho kraja na predloženie návrhov na 
oceňovanie zamestnancov v zdravotníctve, boli predložené nasledovné návrhy: 

1. Kolektív zamestnancov Denného detského sanatória pri Fakultnej nemocnici 
v Trnave  - návrh predložil Mgr. Michal Lipovský 

2. Kolektív zamestnancov Urgentného príjmu Fakultnej nemocnice v Trnave – návrh 
predložil MUDr. Štefan Krištofík, MPH 

3. Kolektív lekárov a sestier cerebrálnej jednotky neurologického oddelenia Fakultnej 
nemocnice v Trnave – návrh predložil MUDr. Štefan Krištofík, MPH 

4. Kolektív lekárov a sestier jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) ortopedicko-
traumatologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave – návrh predložil MUDr. 
Štefan Krištofík, MPH 

   
 
    Uznesenie č. 2: 
 
Komisia   o d p o r ú č a   predlož návrhy s nasledovným hlasovaním:  
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár                  ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.    ospravedlnený 

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH    ospravedlnená 

Mgr. Michal Lipovský /    

 

 
K bodu 4: 
 
    Diskusia k nastolenej problematike prebiehala počas celého rokovania. Mgr. Michal 
Lipovský navrhol, aby sa členovia komisie zúčastnili relácie „Diskusné štúdio“, ktorú vysiela 
Mestská televízia Trnava. Prítomní s návrhom jednomyseľne súhlasili.  
 
 
K bodu 5: 
 
    Predsedajúci poďakoval  všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Ďalší termín 
rokovania komisie bol stanovený na 7. marca 2016, kedy sa navrhnú sumy pre jednotlivé 
subjekty na poskytnutie dotácií za oblasť „Zdravotne znevýhodnení“ a posúdia sa žiadosti 
z oblasti „Charita“. 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie, v. r. 

 
 
 
Zápis vyhotovila dňa 23.02.2016 
Ľubica Novanská, sekretár komisie 


