
Z á p i s n i c a 

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

konaného dňa 12.februára 2020. 
 

 

Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Aktuálne informácie zo života seniorov v meste a ich organizovania sa 

                  3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti 

                     - pripomienky k vyhodnoteniu Programu rozvoja mesta za roky 2016-2019 

                  4. Záver 

 

K bodu č.1: 

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

 

K bodu č.2: 

Členovia komisie sa na stretnutí s dôchodcami  zídu na ich májových podujatiach, ale 

informácie o aktuálnej základni KD a MsO JDS poskytla tajomníčka komisie. Komunitný 

život generácie seniorov je v našom meste naďalej pestrý a organizovaný 

prostredníctvom Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov, ktorá má aktuálne vyše 600 

členov, presné číslo bude známe v marci po výbere členských príspevkov. Výbor tejto 

organizácie pripravuje aj v tomto roku bohatý program podujatí, rekreácií so štátnou 

dotáciou, výletov podporených mestom i vo vlastných réžiách a dotované vstupenky na 

mestské kultúrne podujatia. Organizácia si 15.marca bude pripomínať 25 rokov svojho 

fungovania. Predsedom MsO JDS je Juraj Jelínek. 

Ďalšia forma organizovania života seniorov je Klub dôchodcov pre MsÚ, kde mesto 

zabezpečuje priestory a ich prevádzkovanie na pravidelné aktivity seniorov.  Klub 

dôchodcov sídli vo vigade, v budove mestskej knižnice, jeho vedúcou je Elena Lipničková 

a ku koncu januára mal už viac ako 220 registrovaných členov. Posedenia organizujú 

každý pondelok a stredu popoludní s priemernou účasťou okolo 25 až 30 ľudí a počas 

roka tiež organizujú množstvo výletov za kúpaním, kultúrou i krásami Slovenska. 

Členovia oboch seniorských združení majú podvojné členstvo a zúčastňujú sa mnohých 

aktivít organizovaných aj KD, aj  MsO JDS a tak je možností využitia voľného času 

v meste pre seniorov dostatok. Tento rok sa obe zoskupenia seniorov rozhodli veľké 

spoločenské akcie robiť spoločne a prvou akciou budú už Oslavy MDŽ dňa 7.3.2020. 

K bodu č.3: 

Spolu s pozvánkou dostali členovia komisie na preštudovanie a pripomienkovanie 

v elektronickej forme aj materiály – Správa o plnení Programu rozvoja mesta na roky 

2015 – 2023, za obdobie 2016 – 2019 a dôvodová správa k vyhodnoteniu PRM. 

K uvedeným materiálom nemali členovia žiadne dotazy, pripomienky alebo návrhy 

a odporučili MZ-stvu predložený materiál schváliť. 

K bodu č.4: 

Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice, preto  predseda zasadnutie 

komisie ukončil. 

 

   

                                                                                                              Jozef Tankina, v.r. 

                                                                                                               predseda  komisie 

Zapísala:  

Iveta Cíferová, tajomníčka komisie 

 


