
Záznam  zo zasadnutia  sociálnej a zdravotnej komisie, ktoré sa konalo  
dňa 14.06.2017 o 16.30 hod.  

 

Prítomní: Iveta Adamčíková          -  predsedníčka komisie 

        Iveta Zelinková           -  podpredsedníčka komisie 

        Helena Klímová, Bc. Agáta Grančičová,      

        Alžbeta Bukatová, Bc. Ingrid Dobošová, 

        Marta Sidorjaková, Mgr. Beáta Ruszinyáková,                                  

                                   - členovia komisie 

Ospravedlnení: Mgr. Silvia Rohaľová, Ing. Mária Gamcová, PhD.   

           Ing. Milan Pach,                              

 Za MÚ :  Mgr. Alica Schützová 

Hostia (pre bod 2): Dávid Čorňák, Dávid Adam 

1.Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie pani Iveta Adamčíková.  
Privítala prítomných členov komisie i hostí. 
 
2.Predstavenie projektov na prácu/riešenie problematiky sociálne vylúčených                          
skupín – bezdomovcov (prizvaní hostia p.Čorňák a p.Adam). 
Pani Schützová a pani Adamčíková oboznámili  prítomných s predbežnými výsledkami 
mapovania pohybu bezdomovcov na Sídlisku KVP. Počas dvoch šetrení boi na území MČ  
zaznamenaný pohyb troch bezdomovcov. V lese nad panelovou cestou na území MČ Sever sú 
postavené  provizórne prístrešky, v ktorých sa zdržiavalo osem osôb, tieto sa však 
nezdržiavajú na území našej mestskej časti.  
Pán Čorňák skonštatoval, že pre takýto počet bezdomovcov nie je efektívne realizovať tak 
rozsiahle projekty.  
Pani Grančičová sa opýtala, či je občianske združenie Gooday zaregistrované v registri 
poskytovateľov sociálnych služieb. Zároveň im poskytla  podrobné informácie, ako majú pri 
registrácii postupovať.  
Pán Adam oboznámil členov komisie s doterajšími aktivitami OZ Gooday realizovanými 
v zimnom období tohto a predchádzajúceho roka,  trvajúcich približne 3 mesiace. Prebehla 
diskusia k riešeniu problematiky bezdomovectva, do ktorej sa aktívne zapojili aj členovia 
komisie. Pracovníčka úradu p. Schützová navrhla prizvaným hosťom, že sa môžu zúčastniť 
mapovania pohybu bezdomovcov v spolupráci so zamestnancami miestneho úradu, ako aj 
členmi komisie a zároveň vyzvala  pána Čorňáka, aby miestny úrad kedykoľvek telefonicky 
alebo emailom kontaktoval, nie je nutné kontaktovať MÚ na facebooku. Pán Adam prejavil 
záujem zúčastniť sa mapovania pohybu bezdomovcov na našom sídlisku.  
 
3. Boli prejednané žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi: 
Tento bod rokovania bol neverejný. 
 
4. Rôzne: 
Členovia komisie boli oboznámení s priebehom podujatia Zbierka 2/2017, ako aj s čerpaním 
finančných prostriedkov na toto podujatie. 
 
Zapísala: Schützová 



 


