
Z á p i s 

z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 18.07.2017 

 

Prítomní: 

MUDr. Štefan Krištofík, MPH, MUDr. Jana Fridrichová, Ing. Juraj Novota, Mgr. Veronika Lančaričová,  

Mgr. Michal Lipovský, Mgr. Ingrid Huňavá, Mgr. Jana Žišková, Ivana Jankechová 

Ospravedlnení: 

MUDr. Branislav Kramár, MUDr. Martin Heriban, Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD., Doc. PhDr. Daniela 

Kállayová, PhD., MPH 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Prerokovanie a schvaľovanie žiadostí o dotácie na rok 2017 za oblasť – 

Prorodinne orientované mesto  

3. Rôzne, diskusia 

4. Záver 

 

K bodu č. 1: 

 Zasadnutie komisie sociálnej a zdravotnej otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Štefan 

Krištofík, MPH, ktorý privítal členov komisie a všetkých prítomných, zároveň predstavil program 

zasadnutia s ktorým prítomní súhlasili. 

K bodu č.  2: 

           Vedúca odboru sociálneho Mgr. Ingrid Huňavá postupne predstavila jednotlivé žiadosti 

o dotácie, zámery a ciele predložených projektov. Komisia sociálna a zdravotná hlasovala o účele 

a výške sumy poskytnutej dotácie jednotlivým žiadateľom. Členovia komisie súhlasili s piatimi zo 

šiestich predložených žiadostí o dotácie aj s uvedenou výškou finančných príspevkov (viď. príloha – 

Zoznam žiadostí o dotácie na rok 2017 prerokovaných na zasadnutí Komisie sociálnej a zdravotnej 

18.07.2017). Žiadosť o dotáciu predloženú Občianskym združením Spojené ruky, S tovarišom 

Jakubom v Malom Ríme, odporučili presunúť do oblasti – Záujmová umelecká činnosť a kultúrne 

aktivity. Z celkovej sumy 5 000 eur, schválenej v rozpočte Mesta Trnava na oblasť – Prorodinne 

orientované mesto, komisia prerozdelila finančné prostriedky celkovo vo výške  2 440 eur.  

Hlasovanie bolo nasledovné: 

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 Lančaričová /    

MUDr. Martin Heriban    ospravedlnený 

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.    ospravedlnený 

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

Mgr. Michal Lipovský /    

 



K bodu č. 3: 

Vedúca odboru sociálneho Mgr. Ingrid Huňavá v súčinnosti s Mgr. Janou Žiškovou, 

koordinátorkou Komunitného plánu sociálnych služieb, informovali formou prezentácie prítomných 

o pripravovaných sociálnych projektoch Mesta Trnava v súlade s Komunitným plánom sociálnych 

služieb: 

1. Projekt - Sociálne centrum Mozartova 

2. Zámer – Centrum včasnej intervencie 

3. Projekt - Rozšírenie kapacity ZOS a vybudovanie útulku pre jednotlivcov (Coburgova ulica)  

4. Projekt – Útulok a podpora samostatného bývania pre rodiny s deťmi (Čulenova ulica) 

Ing. Juraj Novota mal k projektu – Čulenova pripomienku potreby úpravy cestnej komunikácie, 

vybudovanie odbočovacieho pruhu na križovatke ulíc – Sasinkova, Spartakovská, V. Clementisa, 

z dôvodu predchádzania dopravných nehôd. 

Vedúca odboru sociálneho Mgr. Ingrid Huňavá ďalej upovedomila prítomných o skutočnosti 

schválenia dotácie  vo výške 1 000 eur z oblasti Charita Neziskovej organizácii SVETLO, n. o., Ul. 

Františkánska 2, 917 01 Trnava. 

Mgr. Ingrid Huňavá oboznámila členov komisie so zámerom súkromných podnikateľov, predloženým 

na Mesto Trnava, vybudovať v priestoroch Základnej školy na Mozartovej ulici, s rovnakým 

umiestnením ako plánované Sociálne centrum, potraviny, plaváreň, tenisové kurty, výstavbu bytov. 

Komisia o uvedenom zámere diskutovala. Uzniesla sa na tomto: 

Členovia komisie sociálnej a zdravotnej odporúčajú vybudovať v priestoroch Základnej školy 

na Mozartovej ulici Sociálne centrum.  

S týmto stanoviskom komisie bude oboznámená Majetková komisia Mestského zastupiteľstva mesta 

Trnava. 

K bodu č.  4: 

 Predseda komisie 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 19.07.2017 

Ivana Jankechová  

 

Prílohy: 

1. Zoznam žiadostí o dotácie na rok 2017 prerokovaných na zasadnutí Komisie sociálnej a zdravotnej 

18.07.2017 

2. Tabuľka odporúčaných dotácii na schválenie 



 


