
Z á p i s 

z rokovania Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave zo dňa 05.04.2017 

 

Prítomní: 

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

MUDr. Martin Heriban, Mgr. Michal Lipovský, Mgr. Matej Lančarič, Mgr. Ingrid Huňavá, JUDr. Vlastimil 

Očenáš, Mgr. Miroslav Lackovič 

Ospravedlnený: 

MUDr. Branislav Kramár. 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 

2. Novela VZN č. 401 

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: 

 Riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti JUDr. Vlastimil Očenáš informoval, že s účinnosťou 

od 01.03.2017 vstúpil do platnosti zákon č. 40/2017 Z.z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách. Novelou predmetného zákona sú služby poskytované v detských jasliach 

definované ako sociálna služba v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa.  Oboznámil 

prítomných členov komisie, že z uvedeného dôvodu je potrebné pristúpiť k zmene a doplneniu VZN č. 

401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za 

sociálne služby. Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom novely VZN č. 401, 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     

Doc. MUDr. Marian Bartkovjak, PhD.     

Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH     

Mgr. Michal Lipovský /    

 

 



K bodu č. 3: 

Vedúca odboru sociálneho Mgr. Huňavá informovala prítomných, že v rámci samospráv bolo 

spísané stanovisko za zachovanie pôvodného financovania na poskytované služby. Navrhovaná 

novela zákona o sociálnych službách má znížiť príspevky od štátu na poskytovanie sociálnych služieb. 

V rámci implementácie Komunitného plánu sociálnych služieb prebiehajú stretnutia 

jednotlivých pracovných skupín. 

 

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 vyhotovil dňa 07.04.2017 

 Mgr. Miroslav Lackovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


