
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí,  

konaného dňa 12.12.2016. 
 

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program:    1. Otvorenie 
                   2. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2016 
                   3. Predbežný návrh plánu práce na 1.polrok 2017  
                   4. Rôzne 
                   5. Záver 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.   
K bodu  č.2: 
Komisia v tomto roku zasadala 7 krát, okrem toho sa niektorí členovia zúčastnili akcií organizovaných 
dôchodcami, májového  posedenia pri guláši, návštev domova  dôchodcov  n.o. Nezábudka a akcií ním 
organizovaných, spolu s RÚVZ v Lučenci sme usporiadali poradňu zdravia pre občanov – dôchodcov 
v meste a na Dni dobrovoľníctva v n.o. Nezábudka. Pripravili sme zasadnutie s výstavkou prác 
autistických detí v mestskej knižnici a dobrovoľníci z Gymnázia rozdávali na verejnosti informačné 
letáčiky a modrú stužku.  
K bodu č.3: 
Na januárové zasadnutie si členovia pripravia do návrhu plánu práce na 1. polrok 2017 aj vlastné 
podnety na doplnenie. Na niektoré zasadnutie treba pozvať náčelníka MsP – ako vedia riešiť fetovanie 
a užívanie drog mládežou, záškoláctvo detí a iné problémy starostlivosti o deti (veľa sa ich túla 
v uliciach, nie sú oblečené primerane počasiu, špinavé a pod.). 
K bodu č.4: 
Členka komisie Mária Zupko informovala o priebehu charitatívnej zbierky v reťazci Tesco – tento rok 
sa vo Fiľakove vyzbieralo viac ako 1200kg potravín a iného tovaru v celkovej hodnote cca 1500 eur 
a k tomu prispeje HM Tesco 25 percentami. Bolo vyrobených vyše 100 balíčkov, ktoré boli rozvezené 
v domácnostiach v meste, kde žijú najchudobnejšie mnohopočetné rodiny, alebo osamelí dôchodcovia. 
Trebalo by tiež zistiť, ako bola riešená tento rok potravinová pomoc z únie, lebo veľmi veľa ľudí – 
najmä dôchodcov- sa sťažovalo, že teraz nič nedostali a iné rodiny zase balíčky predávali.  
Členovia komisie navrhujú ostatným kompetentným komisiám zaoberať sa otázkou parkovania na 
Parkovej a Záhradníckej ulici, hlavne kvôli ZUŠ- jej zamestnancom a rodičom detí, majú tu bývajúci 
občania problémy zaparkovať svoje autá pred svojimi bytovkami. Tiež by bolo dobré poskytnúť 
bezplatné parkovanie darcom krvi – držiteľom Jánskeho plakety, podľa vzoru iných miest (zistiť na 
najbližšie zasadnutie).  
K otázke chýbajúcich zdravotníckych služieb, odborných lekárov a zazmluvnenia lekárov sa vrátime 
začiatkom budúceho roka – predseda a zapisovateľka pripravia aktuálny prehľad a na zasadnutie 
pozveme primátora mesta, alebo jeho zástupcu, nakoľko vedenie mesta plánuje v tejto oblasti určité 
kroky. 
Na požiadanie správkyne a členov klubu dôchodcov treba zabezpečiť vymaľovanie priestorov KD 
a opravu okien (nedá sa vôbec vetrať), elektr. zásuviek a radiátorov. Zabezpečiť upratovačku z radov 
aktivačných pracovníkov a dohodnúť s vedením mesta a hospodárkou uvedené úlohy – tajomníčka 
komisie, resp. predseda s vedením mesta. 
K bodu č.5: 
Po vyčerpaní programu zasadnutia sa predsedkyňa poďakovala členom za účasť, popriala im veľa 
úspechov v ďalšej práci i v osobnom živote a posledné tohtoročné zasadnutie ukončila. 
 
                                                                                                        Jozef Tankina 
                                                                                                      predseda komisie      
Zapísala: 
Iveta Cíferová 
tajomníčka komisie 



 
Návrh  plánu  práce    komisie  zdravotníctva a sociálnych vecí  

 na   1.  polrok    2017 
 
 

Január: 
Schválenie plánu práce komisie na 1. polrok 2017 
Informácie o zmenách v zákonoch v sociálnej oblasti a o sociálnych službách poskytovaných 
v meste (aktuálny stav v  n.o. Nezábudka,  počet miest, druhy služieb) 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
Február: 
 
Prehľad situácie v meste v poskytovaní zdravotnej starostlivosti – odborní lekári, RTG a pod. – 
zámery mesta – pozvať  zástupcu primátora 
Projekt „Zdraví v prospech postihnutých“ n.o.Carissimi – zapojenie členov komisie - návrh 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne  
 
Marec: 
Deň zdravia – opakovanie akcie pre dôchodcov v spolupráci s Poradňou zdravia v Lučenci 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
Apríl: 
Deň autizmu II. – výstavka, beseda, stretnutie verejnosti s odborníkmi 
Projekt „Zdraví v prospech postihnutých“ n.o.Carissimi - realizácia 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
Máj: 
Účasť na májových akciách dôchodcov – zasadnutie komisie spolu s vedením KD a MsO JDS 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
Jún:  
Fungovanie Komunitného centra a Terénnej sociálnej práce v meste – aktuálny stav 
Návrh plánu práce na 2.polrok 2017 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 
 
Plán práce bol schválený na zasadnutí komisie dňa ______________ 
 
 


