
Z á p i s 
z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 24.11.2015  

 
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 
Hostia: Riadiaci výbor Zdravé mesto, Ing. arch. Milan Horák, Ing. Ivana Mudriková, PhD., 
Mgr. Ingrid Huňavá  
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Návrh „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava 

na obdobie rokov 2014-2020 s výhľadom do roku 2030“ - stanovisko 
3. Žiadosť o dotáciu - Hypposko  
4. Rôzne, diskusia 
5. Záver 

K bodu 1: 
    Zasadnutie Komisie sociálnej a zdravotnej (KSaZ)  a  Riadiaceho výboru Zdravé mesto 
(RVZM) bolo zahájené ako spoločné rokovanie, nakoľko viacerí členovia sú zároveň členmi 
oboch subjektov a prerokovávaná problematika -  Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (PHSR) mesta Trnava na obdobie rokov 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030,  
bola  spoločným bodom rokovania. Prítomní súhlasili s navrhnutým programom.   
     
K bodu 2: 
   K predloženému návrhu PHSR boli prizvaní odborníci – Ing. arch. Milan Horák a  Ing. Ivana 
Mudríková, PhD, ktorí bližšie oboznámili prítomných s projektom, predovšetkým s časťou 
návrhu PHSR označenou písmenom D - Komunikácia, verejné služby a občan. Pozornosť 
sústredili hlavne na časť D.3 Sociálny a komunitný rozvoj na území mesta   Trnava – cielené 
aktivity, systém služieb, dostupnosť a kvalita služieb, bezbariérové mesto, podpora bývania, 
prorodinná orientácia mesta, zdravé mesto, spolupráca s tretím sektorom, podpora 
dobrovoľníctva. Predkladatelia návrhu PHSR vyjadrili názor, že dokument nie je statický, je 
aktívny, ale je viazaný na rozpočet mesta, je to živý materiál, s ktorým sa bude ďalej 
pracovať, ale nemôže byť nikdy naplnený bezo zvyšku. Prítomní sa oboznámili s 
predloženým návrhom, berú ho na vedomie, navrhli  predložiť ho takto na rokovanie MZ. 
 

Uznesenie č. 1:  
 
Komisia  o d p o r ú č a  prerokovať predložený materiál na rokovaní MR a následne MZ. 
Hlasovanie: 
 

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. Marian Bartkovjak, PhD. /    

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

Mgr. Michal Lipovský /    



 
K bodu 3: 
     Žiadosť o dotáciu – Hypposko: 
Členovia komisie po oboznámení sa so žiadosťou dospeli k názoru, že projekt je 
nedostatočne predložený – obsahuje len starostlivosť o kone, zámerom a cieľom je udržať 
počas zimnej sezóny kone v dobrom fyzickom stave. Z projektu nevyplýva záruka, že by 
zdravotne handicapované deti mali čerpať nejaké výhody poskytnutím tejto formy dotácie. 
V zásade nie sú proti poskytnutiu dotácie tomuto subjektu, ale akceptovateľná by bola forma 
poskytnutia permanentiek pre handicapované deti. Z tohto dôvodu odporúčajú predloženie 
vhodnejšieho projektu na budúci rok.      
 
    Uznesenie č. 2: 
Komisia  n e o d p o r ú č a poskytnúť dotáciu žiadajúcemu subjektu. 
  Hlasovanie:  
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za proti zdržal 
sa 

MUDr. Šefan Krištofík, MPH        /   

MUDr. Branislav Kramár         /          Hlasoval per rollam 

MUDr. Jana Fridrichová  /   

Ing. Juraj Novota         /   

Mgr. Veronika Virágová  /   

MUDr. Martin Heriban  /   

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.  /   

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH  /  Hlasovala per rollam 

Mgr. Michal Lipovský  /   

 

 
K bodu 4: 
 
    Diskusia k nastolenej problematike prebiehala počas celého rokovania. Ing. arch. Horák 
odpovedal na otázky diskutujúcich, ktorí prejavili záujem o riešenie dopravy v našom meste a 
tiež parkoviská. Upozornil prítomných, že si netreba dávať nereálne ciele.    
 
K bodu 5: 
 
    Predsedajúci poďakoval  všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Ďalší termín 
rokovania komisie nebol stanovený, komisia zasadne aktuálne podľa potreby.  
 
 
 
 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík, MPH 

      predseda komisie, v. r. 

 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila dňa 25.11.2015 
Ľubica Novanská, sekretár komisie 
                        
        
 


