Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
zo dňa 27.3.2018.

Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Informácie o 10.výročí otvorenia n.o. Nezábudka
3. Rôzne
4. Záver

K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej predseda Jozef Tankina.
K bodu č. 2:
Niektorí členovia našej komisie boli pozvaní na oficiálne oslavy 10.výročia vzniku n.o.
Nezábudka a otvorenia Domova dôchodcov vo Fiľakove. Oslavy sa konali 21.marce
v spoločenských priestoroch zariadenia za účasti vedenia mesta, poslancov MZ a hostí.
Svoje oslavy mali v teň deň aj klienti zariadenia, na ktorých čakal pekný kultúrny
program v podaní detí fiľakovských škôl a slávnostný obed s vedením a pracovníkmi
zariadenia. Zaujímavé informácie sme sa dozvedeli na videoprezentácii desaťročia
fungovania DD. Do prvej časti zariadenia, ktoré sa stavalo na etapy, nastúpili prví
obyvatelia dňa 17.marca 2008. Odvtedy tu žilo už vyše 370 klientov, z nich takmer 200
žien. Z prvých 17-tich oficiálne ubytovaných klientov žijú v domove doteraz štyria.
Najstaršou klientkou je momentálne 96-ročná pani Mária a ďalší štyria majú nad 90
rokov. Aktuálny počet klientov je 53 (plný stav) a počet všetkých zamestnancov (vrátane
opatrovateliek v teréne a pomocného personálu) je 43. Jednou z prvých klientok je aj pani
Eva, ktorá si aj dnes pochvaľuje rozhodnutie ísť bývať do tohto zariadenia a je stále
veľmi aktívna aj pri spoločenskom dianí v DD. Množstvo iných informácií máva komisia
k dispozícií niekoľkokrát v roku.
K bodu č.3:
Členovia komisie prišli s požiadavkou od občanov, najmä staršieho veku, ktorí majú
problémy s parkovaním pri chirurgickej ambulancii MUDr.Hegedüsa, nakoľko sa tam
nedá kde parkovať, (dr.Kristián zamedzil parkovanie oproti pri bývalej novej poliklinike)
A keďže aj čakanie a vyšetrenie na chir.ambulancie trvá veľmi dlho, mnohokrát si nájdu
vodiči (veľmi často starší občania aj z okolitých obcí) oznámenie o priestupku/pokute –
predvolanie od Mestskej polície. Ľudia majú pocit, že nielenže sa situácia nerieši, ale že
mestskí policajti sa vyžívajú v striehnutí na tieto priestupky – Mesto by malo túto situáciu
nejako doriešiť s majiteľmi pozemkov okolo, prípadne vytvoriť tam viac verejných miest
na parkovanie.
Ďalšie sťažnosti prichádzajú od občanov na deti, ktoré žobraním a často bleskovými
krádežami tašiek s nákupmi alebo kabeliek s dokladmi občanov čakajúcich na spoje na
autobusovej stanici. Vie sa presne z ktorých rodín deti pochádzajú, ale nič sa s rodičmi
týchto detí nerobí, napriek tomu, že veľakrát sú hlásené konkrétne osoby a podané presné

dôkazy štátnej polícii, tá o skutkoch neurobí ani záznam, lebo sa im „neoplatí s tým
otravovať!“ Aj členovia Mestskej polície, aj keď veľké kompetencie nemajú, by mohli
častejšie – pešo ! – kontrolovať takéto miesta a riešiť „flákanie sa detí v čase vyučovania,
výtržnosti a krádeže“ spolu so štátnou políciou. Čo sa týka občianskych hliadok – treba
nielen kontrolovať cesty a križovatky pri školách, ale napr. aj šikanu medzi deťmi –
niektorí problémoví jedinci si počkajú na spolužiakov ešte mimo areálu školy a zoberú im
desiatu, resp. peniaze. Veľakrát sa to stane len pár metrov od stanovišťa MOPS a oni to
vraj nevidia. Bolo by dobré, keby Mesto iniciovalo stretnutie kompetentných z MsP, PZ
a MOPS, prípadne aj zástupcov z UPSVaR – soc.kuratela, KC a TSP, aby sa hľadali
možnosti riešenia takýchto prípadov.
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

