
Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí  pri MZ vo Fi ľakove, 

konaného dňa 23.januára 2017. 
 
 
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Schválenie plánu práce 
                  3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
                  4. Záver 
 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej  predseda Jozef Tankina.  
 
K bodu č.2: 
Členovia komisie predložený návrh Plánu práce upravili a schválili s pripomienkou, že sa 
môže priebežne dopĺňať, alebo zmeniť. 
Komisia schvaľuje Plán práce na 1.polrok 2017. 
 
K bodu č.3: 
Najbližšie zasadnutie komisie sa bude konať v kancelárii TSP v budove MsKS za účelom 
oboznámenia sa fungovania, resp. problematiky činnosti terénnych sociálnych 
pracovníkov a tiež komunitného centra. Preto treba prizvať na zasadnutie aj pracovníkov 
KC. Bolo by potrebné prekonzultovať s vedením mesta, či by členom komisie nemal byť 
aj zástupca týchto centier. 
Komisia ukladá tajomníčke zabezpečiť zasadnutie komisie v priestoroch TSP a prizvať 
pracovníkov KC. 
Člen komisie p. Kováč mal dotaz či máme v meste zdravotných asistentov a či existuje 
nejaká ich databáza a pod koho priamo spadajú. Tiež padla znovu otázka ohľadne 
situácie v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, vytvorenia pracoviska RTG, resp. 
ďalších odborných ambulancií. Predseda a tajomníčka komisie zabezpečia dostupné 
informácie k tejto téme a budeme sa tým zaoberať na marcovom zasadnutí. Komisia sa 
tiež zaoberala témou odkúpenia a využitia tzv. „Gubányiho domu“ na ul. Čs.armády. Či 
už Mesto vie, aký bude jeho ďalší osud a čo v ňom bude zriadené. P. Kováč informoval, 
že práve na vytvorenie KC by sa dali získať štátne dotácie a možno by sa malo uvažovať 
aj týmto smerom a sústrediť tam aj priestory TSP. Informácie o zámeroch pozisťuje 
predseda komisie. 
 
K bodu č.4: 
Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice, preto  predseda zasadnutie 
komisie ukončil. 
 
   
                                                                                                              Jozef Tankina, v.r. 
                                                                                                               predseda  komisie 
Zapísala:  
Iveta Cíferová, tajomníčka komisie 


