
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove, 

konanej v Klube dôchodcov pri MsÚ vo Fiľakove,  dňa 24.1.2019. 
 

Prítomní :   podľa pripojenej prezenčnej listiny 

Program:   1. Otvorenie 

                    2. Aktuálne záležitosti v sociálnej a zdravotníckej  oblasti  

                    3. Plán práce na prvý polrok 

                    4. Záver 
 

K bodu č.1: 

Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej  predseda Jozef Tankina. Zároveň 

členom komisie predstavil novú členku komisie Katarínu Nagyovú a privítal aj nového 

zástupcu primátora mesta Mgr. Attilu Visnyaiho, ktorému činnosť komisií organizačne patria. 

 

K bodu č.2: 

Potom sa k členom komisie prihovoril náš hosť - zástupca primátora mesta Mgr. Attila Visnyai 

a vyzval ich ku kvalitnej spolupráci, aby naše zasadnutia boli vecné a akčné, aby sme posúvali 

vedeniu mesta také podnety, ktoré majú reálne základy. 

Ďalej sme sa zaoberali problematikou prevencie protispoločenskej činnosti a zvýšenia 

bezpečnosti v meste. Analýzy a skúsenosti potvrdili účinnosť a potrebu MOPS, ale mesto by 

malo docieliť ich lepšie prepojenie s MsP. Existujú akčné plány a výzvy Rady vlády, ktoré sa 

zaoberajú práve prevenciou kriminality. Mesto o nich vie a zapája sa do všetkých dostupných 

projektov. Rôzne materiály a vzorové dokumenty k tejto téme pošle ostatným kolegom 

v komisii Albert Kováč a k danej téme sa ešte vrátime aj na najbližšom zasadnutí.  

Členom komisie budú tiež zaslané materiály o projekte Zdravé komunity, ktorý realizuje štátna 

príspevková organizácia Zdravé regióny, zriadená Min.zdrav.SR. Po oboznámení sa 

s podkladmi sa o téme budeme tiež rozprávať aj na ďalšom zasadnutí. 

 

K bodu č.3: 

Členovia komisie potom navrhli predbežný plán práce na 1.polrok, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice.    

 

K bodu č.4: 

Po vyčerpaní celého programu zasadnutia poďakoval predseda členom komisie za účasť 

a zasadnutie ukončil. 

       

 

 

 

 

 

                                                                                                            Jozef Tankina, v.r. 

                                                                                                              predseda komisie 

 

 

Zapísala:  

Iveta Cíferová  

tajomníčka komisie 

 

 



 
 
 

Plán práce komisie zdravotníctva a sociálnych vecí     
na 1. polrok 2019. 

 
 

Január 

Schválenie plánu práce komisie na 1. polrok 2019 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 

 
Február 
Situácia v oblastiach prevencie kriminality, projekt Zdravé komunity a inštitút 

osobitného príjemcu 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 

Rôzne 
 
Marec  

Zasadnutie komisie spolu s vedením KD a MsO JDS – mapovanie potrieb 
seniorov v meste 

Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 
 

Apríl 
Aktuálna situácia v n.o.Nezábudka a stav sociálnych služieb  
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 

Rôzne 
 

 
Máj 
Spoločné stretnutie s pracovníkmi TSP, KC a MOPS 

Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 
Rôzne 

 
 
Jún 

Plán práce na 2.polrok 2019, prípadne stretnutie so zástupcami UPSVARu, 
k sociálnej kuratele, zmenám v soc.zákonoch 
Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 

Rôzne 
 

 
 
 

Plán práce bol schválený na zasadnutí komisie dňa 24.1.2019  
 

 


