Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
zo dňa 20.6.2018.
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Pripomienkovanie zaslaných podkladov
3. Rôzne
4. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.
K bodu č. 2:
Členovia komisie dostali s pozvánkou aj materiály na preštudovanie, resp.
pripomienkovanie – Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2017, Návrh
KPSS 2018-2022, ku ktorým sa mohli na zasadnutí vyjadriť. K HS rozpočtu nemali
členovia žiadne pripomienky, ku KPSS sa vyjadrili, že je to obšírny materiál s množstvom
analýz, ale výhrady k nemu nemajú, p. Kováč mal dotaz, či budú k nemu ešte
vypracované aj nejaké akčné plány. Naša komisia má za úlohu plnenie KPSS a jeho
doplnenie za úlohu, takže sa budeme tejto téme venovať pravidelne na každom zasadnutí.
K bodu č.3:
Na čl.komisie Pavla Botoša padol dotaz k prípadu Gyöngyi Horváthová – obyvateľka
mesta, ktorá odišla do cudziny a nechala doma deti bez dozoru. Deti boli na návrh TSP
umiestnené cez ÚPSVaR do ústavnej starostlivosti a to do DeD v Rimavskej Sobote (4
deti) a do DeD v Jesenskom (dve osemmesačné deti). Mesto je v jej prípade aj osobitným
príjemcom prídavkov na deti, tieto však budú vrátené v plnej výške ÚPSVaRu.
Ďalej sa komisia zaujímala aj o inštitút osobitného príjemcu, počet prípadov rastie každý
mesiac a oproti novembru 2017 (25 prípadov) narástol počet viac ako o 100%. Terajší
počet 55 prípadov je veľmi znepokojujúci, mesto to bude musieť riešiť, lebo na jednu
pracovníčku je to časová a fyzická záťaž minimálne 10 dní v mesiaci. Treba zvolať
spoločné stretnutie vedenia mesta, sociálnej a priestupkovej komisie, soc. pracovníkov
mesta, zástupcov UPSVaRu, terénnych soc. pracovníkov, vrátane ich asistentov,
pracovníkov Komunitného centra a tiež MOPS, kde by sa mali prekonzultovať hlavne
možnosti prevencie nárastu prípadov a tiež možnosti spolupráce pri výkone funkcie
osobitného príjemcu.

Komisia žiada Mesto Fiľakovo o zvolanie takéhoto stretnutia na pôde MsÚ
s povinnou a plnou účasťou všetkých menovaných zložiek.
Tiež sme sa dozvedeli, že zase beží projekt Asistentov osvety zdravia, ale máme o ňom
pomerne málo informácií, je to organizačne pod min. zdravotníctva, treba zistiť, v čom
a aká je možnosť spolupráce s mestom.
Ďalej predseda komisie referoval o situácií s vytvorením CISZ, stále ešte prebiehajú
zámerové rokovania, témou sa budú zaoberať aj poslanci na zasadnutí koncom júna
a preto sa k tejto veci vrátime na najbližšom zasadnutí.

K bodu č.4:
Členovia komisie nemali viac návrhov na doplnenie programu a preto predseda
zasadnutie ukončil.

Jozef Tankina, v.r.
predseda komisie

Zapísala:
Iveta Cíferová
tajomníčka komisie

