
Z á p i s 
z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 09.03.2015  

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Dotácie na rok 2015 
3. Diskusia 
4. Záver 

K bodu 1: 
 
      Rokovanie komisie otvoril MUDr. Štefan Krištofík, MPH, ktorý privítal prítomných a viedol 
celé rokovanie.   
     Vedúci odboru sociálneho – Mgr. Klenovský, požiadal prítomných o možnosť diskusného 
príspevku na začiatku rokovania, nakoľko sa  ďalšieho rokovania komisie s ospravedlnením 
už nezúčastnil. Oboznámil členov komisie so žiadosťou poslanca Mgr. Piknu, ktorý sa 
dožadoval toho, aby v niektorej z komisií MZ bolo doplnené slovo „rodina“. Mgr. Pikna bol na 
zasadnutí Komisie bytovej MZ vyzvaný k tomu, aby bližšie špecifikoval, čo mal tým na mysli. 
Pán Pikna zareagoval tým, že v elektronickej podobe zaslal vedúcemu odboru sociálneho – 
Mgr. Klenovskému, návrh textu so vsunutím slova „rodina“ do názvu komisie, uvedením 
rozsahu činnosti komisie v oblasti rodiny, ako aj k zapracovaniu oblasti rodiny do príslušného 
VZN o dotáciách. Bolo mu vysvetlené, že predsa každá komisia MZ sa zaoberá rodinou, 
príp. jej členmi. Vzhľadom k tomu, že predmetná žiadosť bola posunutá na rokovanie Komisii 
sociálnej a zdravotnej, jej členovia sa nedohodli na tom, aby sa komisia premenovala na 
„Komisia sociálna, zdravotná a rodiny“. Hlasovanie o zmene názvu komisie neprešlo, 
nakoľko za prijatie zmeny boli iba 3 členovia komisie.       
 
K bodu 2: 
 
     Hlavným cieľom stretnutia členov komisie bolo posúdenie žiadostí o dotácie, ktoré 
predložili jednotlivé subjekty a následné rozdelenie finančnej čiastky v objeme 8 200,- eur  
medzi všetkých  žiadateľov. 
     Z dôvodu časovej náročnosti neboli posúdené obidve oblasti, t.j. oblasť „Zdravotne 
postihnutí“ a oblasť „Charita“, ako bol pôvodný zámer, ale zatiaľ iba prvá oblasť. Do oblasti 
„Zdravotne postihnutí“ bolo celkovo predložených 24 žiadostí, navrhovaná suma na 
rozdelenie bola zatiaľ v celkovom objeme 5 710,- eur. Jedna žiadosť – od Ing. Jany 
Babincovej, musela byť vylúčená, nakoľko išlo o fyzickú osobu, nie podnikateľku, čo nie je 
v súlade s platným VZN č. 439. Tejto žiadateľke bude ponúknutá možnosť požiadať 
o príspevok na rehabilitačný pobyt inou formou, nakoľko ide o mladú ženu, ktorej zdravotný 
stav je veľmi nepriaznivý a rehabilitácia je u nej nevyhnutná.  
     Zostávajúcich 22 žiadostí o dotáciu bolo posúdených, jedna žiadosť od subjektu NAŠE-
VAŠE DETI, o. z. nebola posúdená, nakoľko členom komisie chýbali bližšie informácie 
o subjekte  aj o predloženom projekte. Táto žiadosť bola posunutá do ďalšieho rokovania 
komisie. Z uvedeného dôvodu bude tabuľka navrhovaných súm pre jednotlivé subjekty 
zverejnená až po následnom rokovaní komisie, na ktorom budú posúdené už aj zostávajúce 
žiadosti z oblasti „Charita“.  
  
     Hlasovanie za rozdelenie sumy 5 710,- eur pre 22 subjektov z oblasti „Zdravotne 
postihnutí“ podľa priloženej tabuľky, prebehlo nasledovne: 
 
 



 
 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 

 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár                   ospravedlnený 

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban /    

Doc. MUDr. Bartkovjak, PhD. /    

Doc. PhDr. Daniela Kálláyová, 

PhD., MPH. 

/    

Mgr. Michal Lipovský /    

 

 
K bodu 3: 
 
    Obsiahla diskusia prebiehala počas celého rokovania, diskutovalo sa  o  projektoch i 
subjektoch, ktoré predložili žiadosť o dotáciu. Doc. Kálláyová predložila návrh, aby bol 
určený spôsob a systém ako rozdeľovať financie, ako sa treba orientovať, či brať do úvahy 
veľkosť problému, príp. akú veľkú skupinu podporiť. Členovia komisie súhlasili s týmto 
návrhom a hľadali kľúč k orientácii, ktorý sa však nedal použiť u všetkých subjektov, nakoľko 
viaceré žiadosti o dotáciu mali nízku výpovednú hodnotu. Jedným z kritérií hodnotenia bola 
aj kvalita spracovanej žiadosti a takisto skúsenosti so zúčtovaním projektov z minulosti. Pri 
oboznamovaní sa s projektmi sa posudzovala ich formálna, ako i obsahová stránka, 
zohľadňovali sa všetky dostupné informácie o žiadateľoch, či a koľko financií im bolo 
poskytnuté v minulosti a pod.     
  
K bodu 4: 
 
    V závere rokovania sa prítomní dohodli na ďalšom stretnutí, ktoré bolo určené na deň 
23.03. 2015 o 16.00 hod. Predsedajúci poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 
rokovanie. 
 
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

     predseda komisie, v. r. 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: 
Ľubica Novanská, sekretár komisie 
                        
        
 
 

 


