
                                                     Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fi ľakove,  

zo dňa 26.5.2016. 
 
 
 
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Zasadnutie komisie v n.o. Nezábudka k pripomienkovaniu VZN           
                      o poskytovaní sociálnych služieb..... 
                  3. Rôzne  
                  4. Záver 
 
 
 
K bodu č.1: 
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítali jej predseda Jozef Tankina 
a riaditeľka n.o. Nezábudka Ing. Mária Veliká. 
K bodu č. 2: 
Riaditeľka domova informovala členov komisie o aktuálnom stave v zariadení, počte 
klientov a novinkách v službách, ktoré momentálne poskytujú. Momentálne je zariadenie 
plne obsadené a v poradovníku zatiaľ vedú 12 záujemcov o umiestnenie.  Vysvetlila tiež 
finančné krytie a zdroje na fungovanie n.o. Využívajú rôzne formy zamestnávania ľudí 
cez projekty UPSVaR, aj iné (dobrovoľníctvo, asistenti....) Na získanie prostriedkov píšu 
aj iné projekty a tiež robia certifikované kurzy pre opatrovateľky, z toho majú ďalšie 
príjmy. Momentálne majú občas menšie problémy s niektorými ťažko prispôsobivými 
klientmi, ktorí sa nevedia včleniť do kolektívu alebo rešpektovať domový poriadok. Napr. 
klient Attila Nagy, ktorého sem mesto umiestnilo po dlhom a náročnom vybavovaní jeho 
životnej situácie sa rozhodol odísť zo zariadenia na vlastnú žiadosť, hoci nemá vlastné 
bývanie a príbuzných, ktorí by sa o neho starali. Momentálne žije dobrovoľne „na ulici“ 
a verejných priestranstvách, kde sa nad tým obyvatelia pohoršujú, ale proti jeho vôli ho 
zariadenie držať nasilu nemôže. Potom sme sa už venovali návrhu nového VZN 
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Návrh VZN 
a dôvodovú správu na jeho predloženie dostali členovia elektronicky spolu s pozvánkou 
a tak k návrhu nemali žiadne otázky. Riaditeľka zariadenia podotkla, že sa vlastne len 
zapracovali posledné 4 novelizácie a zmeny v poplatkoch sú len dve, a to pri najťažších 
stavoch odkázanosti klientov, ktorí potrebujú zvýšenú a náročnejšiu starostlivosť, a tiež 
za nadštandardnú službu – donáška stravy na izbu mobilným klientom. Členovia komisie 
sa s týmito návrhmi úplne stotožnili a odporučili návrh VZN predloži ť vedeniu mesta na 
schválenie. 
K bodu č.3: 
Po vyčerpaní hlavnej témy zasadnutia sa členovia komisie mali vyjadriť k výzve Mesta 
Fiľakovo na predloženie návrhov na udelenie mestských ocenení v roku 2016, nominácie 
treba predložiť do 15.júna. Na Cenu mesta sa  členovia komisie rozhodli navrhnúť 
jednomyseľne organizáciu Nezábudka, n.o., ktorá síce je zriadená mestom, ale ako 
samostatný právny subjekt nie je na mestskom rozpočte finančne závislá. Okrem 
zákonných platieb, ktoré dostáva zariadenie od štátu, hľadá jej vedenie všetky  možnosti 
dofinancovania, rôzne možnosti zamestnávania ďalších zamestnancov a neustále 



zabezpečuje rozširovanie poskytovania služieb svojim klientom i verejnosti. Ďalej padol 
návrh na udelenie ocenenia Cena primátora mesta pani Zuzane Kakukovej, za jej 
nezištnú a obetavú starostlivosť o obyvateľa mesta Eugena Kovácsa (pozn. nie sú 
v žiadnom príbuzenskom vzťahu)  pomerne dlhý čas pred jeho umiestnením do 
zariadenia a stará sa o neho a navštevuje ho doteraz.  
Cenu mesta, resp. Cenu primátora mesta členovia tiež navrhujú udeliť pátrovi 
Stanislavovi, OFM, obč.menom Mgr. Marek Sabatula, ktorý sa za 9 rokov pôsobenia na 
farskom úrade vo Fiľakove snažil systematicky rekonštruovať, opravovať a zveľaďovať 
historický skvost mesta – rímskokatolícky kostol a kláštor, sám sa pritom osobne zapájal 
do rôznych technických prác. ( od júla odchádza do Bratislavy) 
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 

 
 


