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KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A ROZVOJA BÝVANIA 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

 
Zápisnica  

z rokovania Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania MsZ na diaľku (per 
rollam) od 11.04.2020 do 20.04.2020 

 
 
Predmet rokovania na diaľku (per rollam): 
 

1. Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb ku Komunitnému plánu sociálnych 
služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 
 

2. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov do sociálneho krízového nadačného fondu 
v rámci Nadácie mesta Bratislavy 
 

 
K bodu 1: 
Vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb ku Komunitnému plánu sociálnych služieb 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021. 
 
Uznesenie: 
 
1.  Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy súhlasí s vyhodnotením pripomienok ku Komunitnému 
plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021. 

 
2.  Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť Komunitný plán 
sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021. 

 
Hlasovanie per rollam: 
 
Zúčastnení hlasovania: 8    za: 6    proti: 1    zdržali sa: 1 
 
Prezentácia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania MsZ vyjadrili e-mailom k materiálu: 
 
     vyjadrenie    dátum 
 
MUDr. Jakub Vallo   za     11.04.2020 
Ing. arch. Lucia Štasselová  za     13.04.2020 
Mgr. Zdenka Zaťovičová  zdržala sa    20.04.2020 
Dana Čahojová    proti      20.04.2020 
PhDr. Jana Poláčiková   za      20.04.2020 
Ing. Miroslav Pšenčík   za     17.04.2020 
Mgr. Ľubica Karelová, MPH  za      15.04.2020 
Mgr. Jozef Kákoš   za     20.04.2020 
 
Pripomienky členov komisie: 
 
Dana Čahojová: v predkladanom materiáli absentuje žiadosť mestskej časti Bratislava - Karlova Ves 
o potrebe budovania nového zariadenia sociálnych služieb pre seniorov. 
 
PhDr. Jana Poláčiková: požaduje informáciu, kedy a akým spôsobom bude prijatý nový Komunitný 
plán sociálnych služieb tak, aby zodpovedal trendline ich vývoju, aktualizácii mestských častí 
a európskym štandardom. 
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Mgr. Zdenka Zaťovičová: potrebná je podrobnejšia a dlhšia diskusia medzi členmi komisie. 
 
 
K bodu 2: 
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov do sociálneho krízového nadačného fondu v rámci 
Nadácie mesta Bratislavy. 
 
Uznesenie: 
 
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavého mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť presun finančných prostriedkov z rozpočtu 
oddelenia sociálneho začleňovania do rozpočtu oddelenia kultúry vo výške 150 000 eur a následne 
poskytnutie týchto finančných prostriedkov sociálnemu krízovému nadačnému fondu Nadácie mesta 
Bratislavy. 
 
Hlasovanie per rollam: 
 
Zúčastnení hlasovania: 8    za: 4    proti: 3    zdržali sa: 1 
 
Prezentácia s dátumom, kedy sa jednotliví členovia Komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja 
bývania MsZ vyjadrili e-mailom k materiálu: 
 
     vyjadrenie    dátum 
 
MUDr. Jakub Vallo   za     20.04.2020 
Ing. arch. Lucia Štasselová  za     20.04.2020 
Mgr. Zdenka Zaťovičová  proti     20.04.2020 
Dana Čahojová    proti     20.04.2020 
PhDr. Jana Poláčiková   za     20.04.2020 
Ing. Miroslav Pšenčík   za     19.04.2020 
Mgr. Ľubica Karelová, MPH  zdržala sa    20.04.2020 
Mgr. Jozef Kákoš   proti     20.04.2020 
 
Pripomienky členov komisie: 
 
Ing. Miroslav Pšenčík: odporúča komunikovať aj s vedením mestských podnikov, napr. aby 
zástupcovia magistrátu v štatutárnych orgánoch pri schvaľovaní hospodárskych výsledkov za rok 
2019 rovno iniciovali finančnú podporu fondu Nadácie mesta Bratislavy, resp. poskytli príspevok z ich 
vytvorených fondov (rezervného, ostatných fondov a pod.). 
 
Dana Čahojová: tento krok hodnotí ako vysoko nesystémový a nesprávny. 
 
Mgr. Zdenka Zaťovičová: potrebná je podrobnejšia a dlhšia diskusia medzi členmi komisie. 
 
Mgr. Jozef Kákoš: potrebná je širšia diskusia, takýto fond dáva zmysel v aktuálnej mimoriadnej 
situácii, no nie tak široko zadefinovaný a nie na dobu neurčitú. 
 
 
 
 
 
 
                                 MUDr. Jakub Vallo, v. r. 
                                                                 predseda komisie 
 
 
 
V Bratislave, 20.04.2020 
Zapísal: Ing. Karol Horvát, tajomník 


