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Z Á P I S N I C A  č. 2/2021 

zo zasadnutia komisie MsZ sociálnej a zdravotnej, konanej dňa  13.05.2021 

 
 
Prezencia: - prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

 
Program : 

 
1.  Otvorenie 

       Zmena a doplnenie Komunitného plánu 

2.  Žiadosť o registráciu o zápis do Komunitného plánu mesta Senec, Súkromné 

 liečebno-výchovné sanatórium, Diaľničná č. 1, 903 01 Senec 

3.  Rôzne 

4.  Záver 

 

 

  Dňa 13.05.2021 o 14,00 hod. v sobášnej miestnosti Mestského úradu v Senci zasadala 

komisia MsZ sociálna a zdravotná. Prítomných privítala predsedníčka komisie MsZ sociálnej 

a zdravotnej – PhDr. Gabriella Németh,  ospravedlnila neúčasť pani Ing. Jarmili Feketovej.  

Zároveň prítomných oboznámila s programom zasadnutia. Zasadnutia komisie sa zúčastnil 

pán viceprimátor Ing. Juraj Gubáni a pani Paed.Dr. Jarmila Argalašová, riaditeľka SLVS 

Senec, ktorá žiada o registráciu o zápis do Komunitného plánu mesta Senec. Pani Argalašová 

sociálnej a zdravotnej komisii prišla vysvetliť akú formu pomoci zariadenie poskytuje a akú 

uvedenú pomoc bude poskytovať na základe získanej akreditácie na MPSVaR.   

 

1. Schválenie programu: 

 Sociálna a zdravotná komisia následne hlasovala o schválení programu.  

Prítomný: 6 

Hlasovanie:  Z: 6                      zdržal sa:    0                             proti: 0 

 

2. Žiadosť o registráciu o zápis do Komunitného plánu mesta Senec, 

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, Diaľničná č. 1, 903 01 Senec 

 

Na Sociálnej a zdravotnej komisii bola predložená žiadosť o registráciu do Komunitného 

planú SLVS a potrebný materiál, ktorý bol predložený všetkým členom komisie. Zasadnutia 

sociálnej a zdravotnej komisie  sa zúčastnila pani Paed.Dr. Jarmila Argalášova, riaditeľka 

súkromného liečebno-výchovného sanatória na Diaľničnej č. 1 v Senci, ktorá prišla 
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oboznámiť členov s činnosťou SLVS – pomoc deťom a mladistvým, pobytovou formou 

aj ambulantnou formou. Táto pomoc sa zameriava na podporu riešenia výchovných, 

sociálnych a iných problémov, poradensko - psychologická pomoc rodinám so špecifickým 

problémom a pri krízových situáciách, odborná diagnostika. Ďalej sa vyjadrila, že uvedenú 

pomoc by chceli poskytovať bezplatne a na základe získanej akreditácie na MPSVaR.   

Sociálna a zdravotná komisia prerokovala danú žiadosť o zápis do Komunitného plánu 

a zároveň ju schválila.  

          Prítomný:6  

          Hlasovanie:                    Z: 6                         zdržal sa: 0                            P:0 

     

3. Zmena a doplnenie Komunitného plánu 

Zmena  a doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na  rok 2020-2025 

bol predložený všetkým členom sociálnej a zdravotnej komisii mesta Senec, ktorí  Komunitný 

plán prerokovali a zároveň  schválili na zasadnutí sociálnej a zdravotnej komisii.  

 

          Prítomný:6 

          Hlasovanie:                    Z: 6                         zdržal sa: 0                            P: 0  

 

4. Rôzne 

V bode rôzne sa členovia komisie pýtali na spokojnosť klientov pri zabezpečení spoločného 

stravovania prostredníctvom zmluvného dodávateľa, ako aj o počte čakateľov na 

poskytovanie stravovania.  

Komisia žiada zabezpečiť na nasledujúce zasadnutie podrobné informácie o stave 

rekonštrukcie a prístavby polikliniky. 

 

                5. Záver: PhDr. Gabriella Németh, predsedníčka komisie MsZ sociálnej 

a zdravotnej poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

 

                                                                                          .......................................... 

                                                                                         PhDr. Gabriella Németh

                                              predsedníčka komisie MsZ 

                                                                                                        sociálnej a zdravotnej 

 

 

Zapísala: Mgr. Erika Fülöp  - tajomníčka  

 V Senci, dňa 17.05.2021 

 


