MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2017/6476-3

Brezno
07.12.2017

ZÁPIS č. 07/2017
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 07.12.2017
Prítomní: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková,
Mgr. Iveta Húsenicová, Monika Medveďová, Mgr. Eva Zákalická
Ospravedlnení: Ľubica Štugnerová,M.A.,Jozef Baliak, Markéta Šuránková
Hostia: PhDr. Janka Lemberková, Ľubomíra Auxtová
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Laurinc-Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu
a zdravotnú starostlivosť o občanov

Program:
1. Privítanie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ – osobitný zreteľ, správa o plnení Komplexnej stratégie riešenia
rómskej problematiky
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Záver

K bodu 1
Predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna MUDr.
Eva Laurinc-Wolframová po otvorení zasadnutia privítala všetkých prítomných.

K bodu 2
Komisii predniesla správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na roky
2016 – 2022 vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa PhDr. Janka Lemberková. Členov komisie
podrobne oboznámila o plnení úloh v jednotlivých oblastiach – monitoring lokalít, riešenie čiernych
stavieb a bývanie segregovaných skupín, znečisťovanie životného prostredia, riešenie problému
finančnej gramotnosti, vzdelávanie, riešenie problému záškoláctva, zvýšenie zamestnanosti.
Komisia vzala na vedomie správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky na
roky 2016 – 2022
Prerokovanie materiálov do MsZ – Komisii bola predložená žiadosť Libuše Pokošovej o prenájom
nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1-izbového bytu v lokalite Hlavina – prejednať ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Stanovisko komisie
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu žiadosť Libuše Pokošovej schváliť ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Prítomní: 6
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
Na prerokovanie materiálov do MsZ ako prípad hodný osobitného zreteľa bola komisii predložená
aj žiadosť Tomáša Pokoša o prenájom nehnuteľného majetku mesta Brezna – 1-izbového bytu
v lokalite Hlavina.
Stanovisko komisie
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu žiadosť Tomáša Pokoša schváliť ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Prítomní: 6
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4
Diskusia: Členovia komisie diskutovali k téme riešenia niektorých problémov rómskej
problematiky akou je bývanie a tiež sa členovia zaoberali problémom záškoláctva a celkovo
školskej dochádzky najmä v súvislosti so smernicou platnou od septembra 2017, na základe ktorej
lekári neospravedlňujú prvé tri dni choroby a za tieto dni má právo ospravedlniť dieťa rodič. Takto
narastá nie počet neospravedlnených hodín, ale počet ospravedlnených a školská dochádzka sa
zhoršuje. Niektorí pediatri vystavovali ospravedlnenky aj spätne, čo tiež neprispelo k plneniu si
školských povinností. Predsedníčka komisie MUDr. Eva Laurinc Wolframová navrhla, aby mesto
vypracovalo smernicu, ktorá by ukladala lekárom nevystavovať tieto ospravedlnenia so spätnou
platnosťou. V minulosti už mesto tento problém riešilo, tiež sa uskutočnili stretnutia s pediatrami.
Predsedníčka navrhla, aby sa táto otázka riešenia záškoláctva a plnenia školskej dochádzky opäť
riešila aj v spolupráci s pediatrami.

K bodu 5
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka komisie MUDr. Eva Laurinc Wolframová a poďakovala
prítomným za účasť.

MUDr. Eva Laurinc Wolframová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

