Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku MsZ v Banskej
Bystrici zo dňa 13.11.2008 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
________________________________________________________________________________
Prítomní: MUDr. Ladislav Slobodník, Pavol Bielik, PhDr. Ľubica Laššáková, Ing. Milan Lichý
MUDr. Peter Hudec, PhDr. Štefan Horváth, Mgr.art. Viera Dubačová, Ing. Zdenko Haring, MUDr.
Stanislav Čársky, PhD.
Ospravedlnení: MUDr. Peter Mečiar,
Prizvaní hostia: Mgr. Karol Langstein, Ing. Mária Filipová, Ing. Juraj Odor, p. Styková
Program:

1. VZN o objednávaní sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovateľov
sociálnych služieb v meste Banská Bystrica – Mgr. Langstein
2. Analýza situácie - areál Kotva a Internátna - ústna informácia - Mgr. Langstein
3. Dotácie
4. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril podpredsedu komisie Pavol Bielik a vyzval prítomných o doplnenie
programu k bodu 4)
a) Mgr. Langstein - informácia o centre podporovaného bývania Tymián 2.
b) Podpredseda komisie - Cor centrum pozvánka na workshop
c) Ing. Filipová – informácia o predĺžení termínu vydania sprievodcu Komunitného plánu
Členovia komisie schválili doplnený program rokovania komisie
Prijaté uznesenie č. 22/08 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
K bodu 1)
Mgr. Langstein oboznámil členov komisie s návrhom VZN o objednávaní sociálnych služieb
krízovej intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica. Nový systém sa
snaží mesto nastaviť efektívne a adresne smerom ku klientovi.
PhDr. Laššáková - hodnotila ako výborný systém
p. Dubačová - ocenila navrhnutý systém
Ing. Lichý - súhlasil a žiadal doplniť vyhodnotenie prípadných pripomienok
Mgr. Langstein - pripomienky budú súčasťou materiálu
Členovia komisie sa predložený návrh podporili a odporučili tento predložiť na rokovanie MsZ
Prijaté uznesenie č. 23/2008 hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0)
K bodu 2)
Mgr. Langstein prítomných informoval, že predložený materiál bol spracovaný pracovným tímom,
ktorý tvoria: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity - p. Balog, RÚVZ Kontrošová +

Slotová, BPM s.r.o. - Šabo, MsÚ BB - Filipová + Langstein. Materiál obsahuje podrobnú analýzu
súčasnej situácie v objektoch a návrhy na riešenie týchto problémov z krátkodobých strednodobých
a dlhodobých hľadísk.
p. Bielik – konštatoval, že ako aj z materiálu vyplýva, prišlo ku stagnácii a v niektorých častiach až
k regresu, preto upozornil na dôležitosť predloženého materiálu a apeloval na poslancov, aby sa
podrobne s materiálom a situáciou oboznámili a odporučil poslancom podporiť snahu odborných
pracovníkov.
Ing. Lichý – informoval, že spolu s p. Dubačovou, p. Slobodníkom a p. Bielikom vykonali
poslanecký prieskum na Kotve a oboznámili sa so systémom fungovania s nasledovnými závermi:
1. Nutné stretnutie s Mgr. Karolom Langsteinom:
-

oboznámiť sa so systémom fungovania,

-

sociálni asistenti,

-

diferenciácia spolupracujúcich a nespolupracujúcich,

-

aktivisti z radov ubytovaných (platení aktivisti),

-

založenie občianskeho združenia,

-

založenie neziskovej organizácie.

2. Vyžiadať podklady od BPM – stretnutie s riaditeľom BPM, s.r.o. (stretnutie s predsedom
DR)
3. Spoločné stretnutie a návrh ďalšieho postupu.
4. Deti, deti, deti !!!
Zápis z poslaneckého prieskumu je v prílohe tejto zápisnice.
MUDr. Hudec - vyjadril prekladateľovi Mgr. Langsteinovi uznanie pre profesionálne a prehľadné
spracovanie predloženého materiálu. Poslanci súhlasili s týmto názorom
Členovia komisie predložený materiál odporučili predložiť na rokovanie MsZ
Prijaté uznesenie č. 24/2008 hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0)
K bodu 3)
a) Vedúca referátu sociálnych a zdravotníckych služieb p. Styková predložila žiadosť o poskytnutie
dotácie pre Centrum dobrovoľníctva a odporučila členom komisie schváliť poskytnutie finančnej
dotácie na rok 2008 vo výške 24 400,- Sk (89 % z celkových nákladov) na realizáciu projektu
Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok „Srdce na dlani“ v snahe vyjadriť poďakovanie a
morálne uznanie občanom mesta Banská Bystrica, ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných
spoluobčanov pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra. Oceňovanie
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani 2008 podporuje projekt Banská Bystrica Mesto
rodiny.

Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom a odporučili primátorovi mesta poskytnúť
dotáciu vo výške 24 400,- Sk účelovo – na výrobu ocenenia sumu vo výške 2500,- Sk, na výrobu
ďakovných listov sumu vo výške 2400,- Sk, na darčekové balíčky pre nominovaných sumu vo
výške 12000,- Sk, na poštovné sumu vo výške 1000,- Sk, na občerstvenie sumu vo výške 5000,- Sk
a na poplatok za zverejnenie správy o oceňovaní v médiách sumu vo výške 1500,- Sk .
Prijaté uznesenie č. 25/2008 hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0)
b) Mgr. Lovásová prítomným predložila žiadosť o poskytnutie dotácie pre Komunitné centrum
zdravia Mosty, n.o. so sídlom Banská Bystrica Tulská 61 a odporučila členom komisie schváliť
poskytnutie finančnej dotácie na rok 2008 na projekt „Hudba spája rodiny“ , ktorý je zameraný na
podporu aktívneho trávenia voľnočasových aktivít detí vo veku od 1 do 4 rokov.
Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom a odporučili primátorovi mesta poskytnúť
dotáciu žiadateľovi vo výške 19000,- Sk účelovo – na 12000,- Sk a na nákup klávesov, rytmickej
súpravy a detských hudobných nástrojov sumu vo výške 7000,- Sk.
Prijaté uznesenie č. 26/2008 hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0)
c) Mgr. Langstein predložil žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, so sídlom pobočky Banská Bystrica
Skuteckého 30 a odporučil členom komisie schváliť poskytnutie finančnej dotácie sumu vo výške
15000,- Sk na rok 2008 z rozpočtu mesta na projekt „Mosty k rodine“ na vydanie zborníka, ktorý
do určitej miery pomôže skvalitniť služby poskytovateľov.
Členovia komisie súhlasili s predloženým návrhom a odporučili primátorovi mesta poskytnúť
žiadateľovi dotáciu vo výške 15000,- Sk účelovo na náklady na vydanie zborníka.
Prijaté uznesenie č. 27/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
Na poslednom rokovaní bola predložená žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske združenie
Slovenská biblická spoločnosť so sídlom Banská Bystrica Hronská 75, vo výške 60000,- Sk na
projekt „Sprievodca mojím novým životom“. Členovia komisie vtedy nezaujali konečné stanovisko
a odporučili

žiadateľovi

doplniť

žiadosť

o konkrétnejšie

informácie

o cielenej

skupine

a konkretizácia niektorých rozpočtových položiek. Žiadateľ informácie doplnil.
PhDr. Horvtáth – zdôraznil, že nepodporí poskytnutie dotácie žiadnej organizácii, ktorá propaguje
akúkoľvek ideológiu.
Členovia komisie navrhli poskytnúť dotáciu žiadateľovi a odporučili primátorovi mesta poskytnúť
žiadateľovi dotáciu vo výške 24000,- Sk účelovo – na spracovanie tlačových podkladov sumu vo
výške 15000,- Sk, na grafické práce sumu vo výške 4000,- Sk a na tlačiarenské práce sumu vo
výške 5000,- Sk.
Prijaté uznesenie č. 28/2008 hlasovanie: Za: 6, Proti: 1, Zdržali sa hlasovania: 2 (6/1/2)

K bodu 4)
Mgr. Langstein – predstavil prítomným centrum podporovaného bývania pre mladých dospelých z
detských domovov z Banskej Bystrice a z náhradnej rodinnej starostlivosti Tymián II, ktorý bude
v najbližších týždňoch spustený do prevádzky. Služby zariadenie budú rozšírené o ďalšie skupiny
klientely (pre matky, ktoré prišli z DD, manželské páry, ktoré vyšli z DD atď.). V zariadení sa
okrem ubytovania budú poskytovať ďalšie sociálne služby. Na danú tému prebehla diskusia.
Prijaté uznesenie č. 29/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
Podpredseda komisie – oslovil prítomných, aby sa vyjadrili k pozvánke, ktorú členovia komisie
dostali elektronickou formou od Mgr. Letanovskej, riaditeľky Cor centra a potvrdili svoju účasť
prípadne neúčasť na workshope, ktorého organizátorom je Cor centrum. Členovia komisie poverili
vedúceho referátu Mgr. Langsteina prezentovaním aktivít z pohľadu mesta a zobrali na vedomie
informáciu o workshope.
Prijaté uznesenie č. 29/2008 hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0)
Ing. Filipová – informovala členov komisie o posunutí termínu vydania sprievodcu o Komunitnom
pláne mesta o sociálnych službách. Dôvodom oneskoreného vydania predmetného sprievodcu je
prijatia nového zákona o sociálnych službách. Vedúca odboru Ing. Filipová požiadala poslancov
o podporu navrhnutého rozpočtu na rok 2009 pri jeho schvaľovaní na rokovaní MsZ. Poslanci
k tejto požiadavke vyjadrili súhlasné stanovisko.
Ing. Filipová – prítomných informovala o ukončení európskeho sociálneho projektu zameraného na
zvýšenie kvalifikácie a adaptibility sociálnych pracovníkov, ktorý začal v októbri 2007 a bude
ukončený v novembri 2008.
Na záver sa predseda komisie MUDr. Slobodník poďakoval podpredsedovi komisie p. Bielikovi za
vedenie rokovania komisie a všetkým prítomným sa poďakoval za účasť.

MUDr. Ladislav S l o b o d n í k, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 22/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 4) Rozne
schvaľuje

doplniť program rokovania komisie o nasledovné body:
a) Mgr. Langstein - informácia o centre podporovaného bývania Tymián 2.
b) Podpredseda komisie - Cor-centrum pozvánka na workshop
c) Ing. Filipová – informácia o predĺžení termínu vydania sprievodcu Komunitného plánu mesta

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie:

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11.2008

U z n e s e n i e č. 23/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 1) VZN o objednávaní sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovaní sociálnych
služieb v meste Banská Bystrica
I. p d p o r u j e
Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia o objednávaní sociálnych služieb krízovej
intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica

II. o d p o r ú č a
Tento návrh predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 24/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 2) Analýza situácie v areáli Kotva

odporúča
Tento materiál predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 25/08
K bodu 3) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008:
Občianskemu združeniu Centrum dobrovoľníctva so sídlom Banská Bystrica Ružová, na realizáciu
projektu Oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok „Srdce na dlani“ vo výške 24400,- Sk
účelovo – na výrobu ocenenia sumu vo výške 2500,- Sk, na výrobu ďakovných listov sumu vo
výške 2400,- Sk, na darčekové balíčky pre nominovaných sumu vo výške 12000,- Sk, na poštovné
sumu vo výške 1000,- Sk, na občerstvenie sumu vo výške 5000,- Sk a na poplatok za zverejnenie
správy o oceňovaní v médiách sumu vo výške 1500,- Sk .

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 26/08
K bodu 3) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008:
Neziskovej organizácii Komunitné centrum zdravia Mosty so sídlom Banská Bystrica Tulská 61,
sumu v celkovej výške 19000,- Sk na projekt „Hudba spája rodiny“ účelovo – na nájom sumu vo
výške 12000,-Sk a na nákup klávesov, rytmickej súpravy a detských hudobných nástrojov sumu vo
výške 7000,- Sk.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 27/08
K bodu 3) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008:
Občianskemu združeniu Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, so
sídlom pobočky Banská Bystrica Skuteckého 30 sumu vo výške 15000,- Sk na projekt „Mosty k
rodine“ - účelovo na vydanie zborníka v počte 150 ks.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 28/08
K bodu 3) Dotácie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ

odporúča
Primátorovi mesta Banská Bystrica poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta na rok 2008:
Občianskemu združeniu Slovenská biblická spoločnosť so sídlom Banská Bystrica Hronská 75,
sumu v celkovej výške 24000,- Sk na projekt „Sprievodca mojím novým životom“ účelovo – na
spracovanie tlačových podkladov sumu vo výške 15000,- Sk, na grafické práce sumu vo výške
4000,- Sk a na tlačiarenské práce sumu vo výške 5000,- Sk.

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová, v.r.
sekretárka komisie

UZNESENI E
z rokovania Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.11. 2008

U z n e s e n i e č. 29/08
Komisia pre zdravie sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
k bodu 4) Rôzne
berie na

vedomie

a) Informáciu o centre podporovaného bývania Tymián 2.
b) Informáciu o workshope, ktorého usporiadateľom je Cor-centrum

MUDr. Ladislav Slobodník, v.r.
predseda komisie

Mgr. Janka Lovásová
sekretárka komisie

Prieskum vykonaný poslancami Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici –
Areál KOTVA: 26.9.2008, piatok, 15.45 – 17.30 hod.
Prítomní poslanci Mestského zastupiteľstva: Vierka Dubačová, Ladislav
Slobodník, Milan Lichý, Pavol Bielik.
Zistené skutočnosti: Objekt voľne prístupný, vstúpili sme bez problémov, strážna
služba sa informovala kto sme, miestni boli tak trochu zaskočení, ale nie každý, naši
sprievodcovia nám pomohli nazrieť do niektorých izieb.
Poplatok pre tri zariadenia: výška, štruktúra?
Platiči aj neplatiči v jednom dome, spoločenská atmosféra a medziľudské vzťahy.
1.dom:
- počet obyvateľov v jednej izbe/môžu byť aj neoficiálni obyvatelia?/
- počet rodín v jednej izbe.
Spoločné priestory - WC, kúpeľňa, kuchyňa!!!
Zistené skutočnosti – nevypratané izby, rozbité okná, neporiadok okolo všetkých
budov a v celom dvornom priestore, nedostatočné osvetlenie areálu, potrebná
deratizácia (potkan obyčajný), dezinsekcia (šváb obyčajný, rus domový).
Záver:
1. Nutné stretnutie s Mgr. Karolom Langsteinom:
- systém fungovania – oboznámiť sa,
- sociálni asistenti,
- diferenciácia spolupracujúcich a nespolupracujúcich,
- aktivisti z radov ubytovaných (platení aktivisti),
- založenie občianskeho združenia,
- založenie neziskovej organizácie.
2. Vyžiadať podklady od BPM – stretnutie s riaditeľom BPM, s.r.o. (stretnutie s
predsedom DR)
3. Spoločné stretnutie a návrh ďalšieho postupu.
4. Deti, deti, deti !!!
Zapísal: Pavol Bielik
V Banskej Bystrici 28.9.2008
Upravil: Milan Lichý
V Banskej Bystrici 30.9. 2008

