
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 
 

miesto konania: malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom 
čas konania: 08.11.2016, 15,00hod. 
predseda komisie: p. Soňa Lukyová 
tajomníčka: Ing. M. Minárová 
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: Ing. D. Bosák, Ing. M. Žurav, p. J. Tomčáni  
Prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič – ospravedlnený 
 
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 16.11.2016: 
    k  bodu č. 10 a ) Informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom k 31.12. 2015 
                         b ) Vyhodnotenie plnenia pôvodných zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom  
3. Diskusia 
5. Záver 
 
Bod č.1 Otvorenie 
Zasadnutie otvorila a viedla p. Soňa Lukyová, predsedkyňa komisie. Prítomných členov komisie 
oboznámila s programom rokovania komisie. Konštatovala, že počet prítomných členov komisie je 
2 (dvaja), komisia nie je uznášaniaschopná. I napriek tejto skutočnosti predsedkyňa SK 
požiadala prítomných o prípadné doplnenie, resp. úpravu predloženého programu. 
O slovo sa neprihlásil nikto a všetci súhlasili s navrhnutým programom. 
 
Bod č. 2 
Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 16.11.2016: 
 
a/  Informácia o štruktúre obyvateľstva mesta Žiar nad Hronom k 31.12. 2015. 
Materiál dostal charakter stručnej informácie za účelom stručného vyhodnotenia analytickej časti 
dokumentu KPSS mesta Žiar nad Hronom. Ďalším cieľom tohto materiálu bolo poukázať na 
demografický vývoj obyvateľov mesta Žiar nad Hronom – priložené grafy, číselné vyjadrenia v tabuľke 
– viď predkladaný materiál do MsZ. Zistený stav vypovedá o stárnutí a odkázanosti obyvateľstva 
nášho mesta, ktoré bude aj v nasledujúcom období vytvárať tlak a potrebu aby samospráva bola na 
tento stav pripravená dostatočnou dostupnosťou vhodných typov a druhov sociálnych služieb – denný 
stacionár, ZOS, udržať opatrovateľskú službu v dostatočnom personálnom pokrytí ..... .   
 
b/ Vyhodnotenie plnenia pôvodných zámerov KPSS mesta Žiar nad Hronom 
Materiál v bode b) predstavuje poslancom a širokej verejnosti vyhodnotenie naplánovaných priorít 
a aktivít dokumentu KPSS mesta Žiar nad Hronom, v tabuľkovej forme, kde konkrétne v časti KPSS, 
kap. 7, Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, pribudla do tabuľky textová časť – slovné 
vyhodnotenie či sa aktivita uskutočnila, neuskutočnila, z akého dôvodu, ak sa uskutočnila tak za akej 
podpory.... . 
V r. 2015 facilitátorka programu ROMED/ROMACT  Ing. Ingrid Kosová, PhD. za aktívnej účasti akčnej 
skupiny vytvorenej zo zástupcov samosprávy, zamestnávateľov v meste Žiar nad Hronom, 
vzdelávajúcich inštitúcií ako aj samotných zástupcov MRK, osadníkov z osady Kortína, na dvoch 
stretnutiach  zadefinovali najpálčivejšie problémy osady Kortína a  MRK (SWOT analýza). Tieto 
zadefinovania sa skonfrontovali aj s cieľmi zadefinovanými v strategickom dokumente meste Žiar 
n/Hronom (KPSS mesta ZH), ktorý bol prijatý  MsZ ešte v r.  2011, čím došlo aj k zaktuálneniu 
dôležitých dát a informácií aj pre tento dokument. 
 
 
Návrh materiálu pre MsZ v novembri r. 2016 pripravil kolektív odboru starostlivosti o obyvateľa. Návrh 
materiálu členom soc. komisie predstavila Ing. Monika Minárová, VOSoO a zároveň aj predkladateľka 
materiálu do MsZ. V diskusii k tomuto bodu nebol bol vznesený žiadny dotaz a bolo jednohlasne 
prezentované kladné odporúčanie členov komisie na predloženie návrhu na najbližšie MsZ 
a odporúčanie pre poslanecký zbor, aby uznesením MsZ materiál poslanecký zbor vzal na vedomie. 
 



 
 
Bod č.4 
Záver 
 
Predsedkyňa komisie p. S. Lukyová sa stotožnila s pripraveným materiálom, poďakovala pracovníkom 
MsÚ za vypracované materiály a vyjadrila vieru, že poslanci pri MsZ vezmú predložený materiál na 
vedomie. 
 


