Zápisnica
zo 4. zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva obce
Miloslavov, konanej dňa 27.06.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Predseda komisie: Bc. Ladislav Bučík, člen komisie: Katarína
Horváthova , starosta obce: Milan Baďanský, Hostia: Kvetoslava
Jašurová, PhDr. Ľuba Vávrová, CSc

Neprítomní:

Člen komisie: Mgr. Martin Majerech, Ing. Renáta Bačová, Bc. Róbert
Hudák,

PROGRAM :
1. Úvod
2. Komunitný plán sociálnych služieb
3. Záver
K bodu 1. Úvod
Ladislav Bučík privítal prítomných. Ospravedlnil neprítomných a otvoril stretnutie.
K bodu 2. Komunitný plán sociálnych služieb
Ladislav Bučík zhrnul situáciu ohľadom Komunitného plánu sociálnych služieb (dalej len
KPSS). Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné uznesenie číslo 23: „Obecné
zastupiteľstvo v Miloslavove berie na vedomie predložený dokument Komunitný plán
sociálnych služieb obce Miloslavov na roky 2018 – 2022“ a žiada obecný úrad a sociálnu
komisiu o jeho dopracovanie v zmysle pripomienok poslancov.“ Na základe tohto bola
zvolaná pracovná skupina pod záštitou sociálnej komisie. Pracovná skupina je zložená
z členov sociálnej komisie (Ladislav Bučík, Katarína Horváthová, Martin Majerech),
zamestnanca obecného úradu (Kvetoslava Jašurová), odborníkov v oblasti sociálnych služieb
(Ľuba Vávrová, Oľga Reptova) a občana obce (Ivan Húska). Kvetoslava Jašurová potvrdila,
že obec zaslala žiadosť na VÚC o predĺženie termínu zverejnenia KPSS cez online schránku
ale aj písomnou formou. Následne p. Vávrová predniesla hlavné pripomienky k KPSS ale aj
k zákonu a nasledovala diskusia ohľadom časových a technických možnostiach. I napriek
tomu že v obci sa poskytuje množstvo sociálnych služieb, p. Vávrová podotkla že sú
nedostatočne popísane alebo úplne absentujú v dokumente. Taktiež navrhla niekoľko daľších
cieľových skupín, ktoré by pracovná skupina mohla prediskutovať. Po prediskutovaní
obsahových nedostatkov sa členovia skupiny zhodli na nasledovných úlohach:
1. Doplnková analýza sociálnych služieb v obci a zhrnutie cieľových skupín - spoločné
2. Doplnenie a rozoslanie dotazníka pre občanov – p. Bučík
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3. Pripravenie a rozoslanie dotazníka pre poskytovateľov sociálnych služieb – p.
Jašurová
4. Zdokumentovanie oblasti športových aktivít – p. Bučík
5. Zdokumentovanie oblasti Komunitného centra (časť pre deti a mladež) – p.
Horváthová
6. Zdokumentovanie oblasti Komunitného centra (časť dospelí a seniori) – p. Vávrová
7. Zdokumentovanie oblasti aktivít v Kostole – p. Horvathová
8. Zdokumentovanie oblasti aktivít v škole a škôlke – p. Jašurová
9. Zdokumentovanie oblasti zdravotníctva – p. Bučík
10. Zdokumentovanie oblasti alkohol a drogy – p. Bučík
11. Textová úprava – p. Vávrová, starosta obce
Pracovná skupina sa zhodla na zvolaní daľšieho stretnutia v čo najskoršom termíne za účelom
prediskutovania dokumentu s p. Reptovou.
Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Sociálnej komisie.
Zapísal/(a): Bc. Ladislav Bučík
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