
Z á p i s 
z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 28.04.2016  

 
Prítomní:  
MUDr. Štefan Krištofík, MPH, MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Jana Fridrichová, Ing. Juraj Novota, 
Mgr. Veronika Virágová, Mgr. Michal Lipovský, Mgr., Ingrid Huňavá, Mgr. Mária Šperková, JUDr. 
Vlastimil Očenáš 
Ospravedlnení:  
MUDr. Martin Heriban, Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PHD., Doc. MUDr. Marián Bartkovjak  
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Novela VZN č. 450– platby v detských jasliach 
3. Nové VZN k zákonu č. 305/2005   
4. Dotácie 2 ks – Mgr. Art. Rastislav Granec  
5. Rôzne, diskusia 
6. 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: 
    JUDr. Vlastimil Očenáš predložil prítomným na prerokovanie návrh novely VZN  č. 450, ktoré rieši 
problematiku platieb v detských jasliach. 
    S účinnosťou od 01.01.2016 platí zákon č. 347/2015 Z. z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 561/2008 
Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Podľa novej právnej úpravy má fyzická osoba po splnení zákonných podmienok nárok na 
príspevok pri starostlivosti o dieťa v sume 280,00 € mesačne (príspevok na starostlivosť sa zvýšil 
z 230,00 € na 280,00 €). Prijatím VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 450, by sa upravila úhradu 
za starostlivosť v detských jasliach na sumu 280,00 €, s čím prítomní súhlasili, hlasovali nasledovne: 
 
 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za prot
i 

zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         /          

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban    ospravedlnený 

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.    ospravedlnený 

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

Mgr. Michal Lipovský /    

          
K bodu 3: 
 
   Mgr. Mária Šperková, pracovníčka OS, oboznámila  prítomných s návrhom  nového VZN k zákonu č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov znení neskorších predpisov. VZN upravuje podmienky poskytovania finančného príspevku na 
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu do a z detského domova 
a príspevku na tvorbu úspor  Informovala o tom, že predmetný návrh bol predložený na posúdenie na 
odbor právny a majetkový (ďalej OPaM) a po posúdení bude poskytnutý členom komisie. Členovia 
komisie sa dohodli, že o tomto návrhu budú potom rozhodovať formou per rollam, o čom hlasovali 
nasledovne: 



 

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za prot
i 

zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         /          

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban    ospravedlnený 

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.    ospravedlnený 

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

Mgr. Michal Lipovský /    

 
K bodu 4: 
 
     Samostatne boli prerokované 2 ks  žiadostí o poskytnutie dotácie s názvom projektu „Nádej“ (u 
oboch zhodný názov), ktoré boli doručené mestu dňa 21.04.2016. Žiadosť predložil Mgr. Art. Rastislav 
Granec. Napriek nesplneniu formálnych náležitostí a vyčerpaniu finančných prostriedkov v oblasti 
„Zdravotne znevýhodnení“, boli žiadosti predložené na rokovanie komisie, ktorá rozhodla o 
neposkytnutí dotácií s nasledovným hlasovaním: 
     

Meno a priezvisko člena komisie Hlasovanie 
 

Zdôvodnenie 

za prot
i 

zdržal 
sa 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH       /    

MUDr. Branislav Kramár         /          

MUDr. Jana Fridrichová /    

Ing. Juraj Novota        /    

Mgr. Veronika Virágová /    

MUDr. Martin Heriban    ospravedlnený 

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.    ospravedlnený 

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

Mgr. Michal Lipovský /    

 
K bodu 5: 
 
     Vedúca OS – Mgr. Huňavá, informovala členov komisie o pripravovanom novom VZN, ktoré 
nahradí existujúce VZN č. 318 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok. Predmetné  VZN bolo 
postúpené na OPaM, ktorý  k nemu vyjadril svoj právny názor. Podmienky poskytovania a prijímania 
finančných prostriedkov ako aj inej materiálnej pomoci, ako mimoriadnej sociálnej pomoci mesta, by 
mal upravovať osobitný dokument. Súčasťou tohto dokumentu by mohlo byť aj poskytovanie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. Zamestnanci OS vypracujú 
návrh nového VZN, ktoré bude riešiť vyššie uvedenú problematiku tak, aby mohlo byť o ňom 
rozhodnuté na októbrovom zasadnutí MZ. Členom komisie bude návrh nového VZN predložený na 
vyjadrenie.  
 
K bodu 6: 
 
     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: Ľubica Novanská 


