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Zápisnica č. 1/2018 

 

z rokovania Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí zastupiteľstva Bratislavského 

samosprávneho kraja (ďalej iba KZaSV) zo dňa 08.01.2018 o 16:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program bol prerokovaný v tomto poradí: 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia KZaSV 

2. Kompetencie BSK v sociálnej a zdravotnej oblasti 

3. PRACOVNÝ NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho 

kraja č. ..../2018 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov 

sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov  

4. PRACOVNÝ NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho 

kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným 

poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

5. Návrh o novom spôsobe distribúcie materiálov na rokovania komisií Zastupiteľstva 

BSK a rokovania samotného Zastupiteľstva BSK  

6. PRACOVNÝ NÁVRH rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. 

7. PRACOVNÝ NÁVRH Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho 

kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK za 2.polrok 

2017 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK na 1.polrok 2018  

10. Návrh na vytvorenie objednávacieho systému pacientov do ambulancií v BSK 

11. Návrh na zriadenie odbornej komisie (pracovnej skupiny) na vytvorenie registra 

nadštandardných zdravotníckych výkonov a rozvoja  zdravotného pripoistenia na území 

BSK 

12. Návrh na zapojenie sa BSK do zbierky starých okuliarov 

13. Rokovací poriadok komisií Z BSK 

14. Voľba podpredsedu KZaSV 

15. Rôzne 
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16. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia KZaSV 

 

Rokovanie KZaSV otvoril a viedol predseda  komisie MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH, ktorý 

oboznámil členov komisie s programom rokovania. Na rokovanie bol predložený návrh 

riaditeľa úradu BSK  RNDr. Ing. Mariána Viskupiča o novom spôsobe distribúcie materiálov 

na rokovania komisií Zastupiteľstva BSK a rokovania samotného Zastupiteľstva BSK a bol 

prerokovaný ako bod č. 5. 

Členovia komisie sa spoločne dohodli na pravidelnom termíne konania KZaSV v pondelky 

o 14:00 hod. 

 

 

2. Kompetencie BSK v sociálnej a zdravotnej oblasti  

 

Materiál prezentovali: JUDr. Ing. Ježíková, Mgr. Šopová 

 

JUDr. Ing. Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva a  Mgr. Šopová, riaditeľka odboru 

sociálnych vecí informovali členov KZaSV o kompetenciách VÚC v zdravotnej a sociálnej 

oblasti a činnosti daných odborov. 

 

 

3.  PRACOVNÝ NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2018 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze 

z Registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov 

 

Materiál prezentovala: Mgr. Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní pracovného návrhu odporúčajú materiál 

spracovať vo forme usmernenia.  

 

Hlasovanie: 14 (všetci členovia KZaSV) 

Za:  14 

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

4. PRACOVNÝ NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského 

samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku 

neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 

448/2008 Z.Z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

Materiál prezentovala: Mgr. Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní doplneného pracovného návrhu 

odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Z BSK. 

 

Hlasovanie:  14 (všetci členovia KZaSV) 

Za:  13 

Proti: 0            Zdržal sa: 1 (p. Buzáš) 
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5. Návrh o novom spôsobe distribúcie materiálov na rokovania komisií 

Zastupiteľstva BSK a rokovania samotného Zastupiteľstva BSK  

 

Materiál prezentoval: RNDr. Ing. Marián Viskupič   

 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu s návrhom súhlasia 

s požiadavkami, aby boli dokumenty v elektronickej forme zasielané v súboroch, ktoré je 

možné upravovať, aby im na vyžiadanie boli poskytnuté aj vo vytlačenej  forme a počas 

rokovaní v budove Ú BSK bola k dispozícii WIFI a heslo k pripojeniu. 

 

Hlasovanie: 14 (všetci členovia KZaSV) 

Za:  14 

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

Riaditeľka kancelárie predsedu Mgr. Jana Lysáková členov KZaSV pozvala na stretnutie 

poslancov k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2018, ktoré sa bude konať dňa 11.1.2018 

o 18:00 hod vo veľkej rokovacej na Ú BSK.  

 

6. PRACOVNÝ NÁVRH rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Materiál prezentoval: Ing.Vlčej,  vedúci oddelenia rozpočtu, rozpočty za odbor zdravotníctva 

a odbor sociálnych vecí prezentovali JUDr. Ing. Ježíková, Mgr. Šopová, návrh investičného  

plánu prezentoval Ing. Jozef Chynoranský, vedúci oddelenia investičných činností. 

 

Z rokovania KZaSV odišiel pán Ing. Krúpa. 

 

Stanovisko komisie č.1: Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu hlasovali za návrh  člena 

KZaSV p.Buzáša (príloha č.1), aby sa na Z BSK hlasovalo o návrhu bodov A, B a C v návrhu 

uznesenia zvlášť. 

 

Hlasovanie č. 1:  13 (členovia KZaSV bez p. Krúpu) 

 

Za:  8 (p. Augustinič, p. Buzáš, p. Dvoran, p. Hrehorová, p. Oráčová, p. Ovečková, p. 

Poláchová, p. Tydlitát) 

 

Proti: 1 (p. Vidanová)          Zdržal sa: 4 (p. Pátek, p. Krippel, p. Machata, p. Štekláč) 

 

Stanovisko komisie č. 2: Členovia KZaSV po prerokovaní pracovného návrhu odporúčajú 

materiál ako celok predložiť na rokovanie Z BSK.  

 

Hlasovanie č. 2:  13 (členovia KZaSV bez p. Krúpu) 

 

Za:  9 (p. Štekláč, p. Augustinič, p. Vidanová,  p. Dvoran,  p. Oráčová,  p. Tydlitát,  

p. Krippel, p. Machata, p. Pátek, ) 
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Proti: 0            Zdržal sa: 4 (p. Hrehorová, p. Ovečková, p. Poláchová, p. Buzáš) 

 

 

7. PRACOVNÝ NÁVRH Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského 

samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 

 

Z rokovania KzaSV odišla pani Mgr. PaedDr. Oráčová PhD. 

 

Materiál prezentovala: Mgr. Barbora Lukáčová , riaditeľka odboru  stratégie, územného 

rozvoja a riadenia projektov. 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní pracovného návrhu odporúčajú materiál 

predložiť na rokovanie Z BSK. 

 

Hlasovanie:  12 (p. Štekláč, p. Augustinič, p. Vidanová,  p. Dvoran,  p. Tydlitát, p. Krippel, 

p.Machata, p. Pátek, p. Hrehorová, p. Ovečková, p. Poláchová, p. Buzáš) 

 

Za:  9 (p. Štekláč, p. Augustinič, p. Vidanová,  p. Dvoran,  p. Tydlitát, p. Krippel, p. Machata, 

p. Pátek, p. Hrehorová) 

 

Proti: 0            Zdržal sa: 3 (p. Ovečková, p. Poláchová, p. Buzáš) 

 

8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK za 

2.polrok 2017 

 

Z rokovania KZaSV odišla pani Augustinič. 

 

Materiál prezentoval: Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK. 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní správy odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK. 

 

Hlasovanie:  11 (p. Štekláč, p. Vidanová,  p. Dvoran,  p. Tydlitát, p. Krippel, p.Machata, 

p.Pátek, p. Hrehorová, p. Ovečková, p. Poláchová, p. Buzáš) 

 

Za:  11 

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK na 1.polrok 

2018  

 

Materiál prezentoval: Ing. Štefan Marušák, hlavný kontrolór BSK. 

 

Stanovisko komisie: Členovia KZaSV po prerokovaní návrhu odporúčajú materiál predložiť 

na rokovanie Z BSK. 

 

Hlasovanie:  11 (p. Štekláč, p. Vidanová,  p. Dvoran,  p. Tydlitát, p. Krippel, p.Machata, 

p.Pátek, p. Hrehorová, p. Ovečková, p. Poláchová, p. Buzáš) 
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Za:  11 

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

10. Návrh na vytvorenie objednávacieho systému pacientov do ambulancií v BSK 
 

MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH prezentoval svoj návrh a otvoril k nemu diskusiu. JUDr. Ing. 

Ježíková, riaditeľka odboru zdravotníctva získa viac informácií ohľadom možnosti 

zabezpečenia kúpy existujúceho objednávacieho systému a predpokladané náklady na jeho 

prevádzku. 

 

11. NÁVRH na zriadenie odbornej komisie (pracovnej skupiny) na vytvorenie registra 

nadštandardných zdravotníckych výkonov a rozvoja zdravotného pripoistenia na 

území BSK  
 

MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH stiahol bod programu z rokovania KZaSV. 

 

12. Návrh na zapojenie sa BSK do zbierky starých okuliarov 

 

MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH stiahol bod programu z rokovania KZaSV. 

 

13. Rokovací poriadok komisií z BSK 

 

MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH po diskusii navrhol členom KZaSV, aby v prípade návrhu na 

zmenu, doplnenie, podali návrh na ďalších rokovaniach KZaSV. 

 

14. Voľba podpredsedu KZaSV  

 

Materiál prezentoval: MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH 

Stanovisko komisie: KZaSV navrhuje za podpredsedu Mgr. Mikuláša Krippela PhD. 

 

Hlasovanie:  11 (p. Štekláč, p. Vidanová,  p. Dvoran,  p. Tydlitát, p. Krippel, p.Machata, 

p.Pátek, p. Hrehorová, p. Ovečková, p. Poláchová, p. Buzáš) 

 

Za:  11 

Proti: 0            Zdržal sa: 0 

 

15. Rôzne 

 

Pani Vidanová sa informovala ohľadom aktuálnej situácie a výsledkov ukončenej kontroly 

v organizácii Lepší svet, n.o. 

 

Na záver MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH. poďakoval prítomným členom komisie za ich účasť 

a ukončil rokovanie. 

 

 

              MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH. v. r. 

                                                                                            predseda komisie 



 6 

 

Zapísala: Mgr. Šopová 

V Bratislave, dňa 08.01.2018 


