Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku pri MsZ v Banskej
Bystrici zo dňa 31.5.2016 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
________________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., PhDr. Ľubica
Laššáková, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Bc. Radovan
Jonáš, p. Pavol Strhák., Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Ing. Pavel Bartošík, MUDr. Peter
Hudec.
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Art. Viera Dubačová, p. Jaroslav Kuracina.
Prizvaní: Mgr. Jakub Gajdošík, Ing. Mária Filipová, Mgr. Beáta Styková, PhDr. Karol Langstein.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.

K bodu 1)
Na úvod predseda komisie privítal prítomných a konštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Vyzval prítomných na doplnenie programu.
Predseda komisie navrhol doplniť bod č. 3:
- Žiadosť OZ SANÁRE o predĺženie termínu čerpania schválenej dotácie.- predkladá Mgr. Beáta
Styková.
V bode Rôzne: Informácia o Akčnom pláne Komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2016,
predkladá Ing. Mária Filipová, vedúca OSV.
Program:
1. Otvorenie.
2. Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - aktuálne informácie, stav zariadení. Správa
o činnosti Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti (OSDS), Odboru sociálnych vecí OSV),
Mestského úradu v Banskej Bystrici, za rok 2015 - predkladá Mgr. Beáta Styková, vedúca OSDS.
3. Žiadosť o predĺženie termínu čerpania dotácie pre SANARE o.z., so sídlom Banská Bystrica, ul.
Československej armády č.4,

vo výške 1000 €, účelovo – na projekt „Rekondičný pobyt v

Štúrove“ - predkladá Mgr. Beáta Styková.
4) Problematika hazardu, hazardných hier na území mesta – diskusia.
5) Rôzne: Informácia o akčnom pláne Komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2016 predkladá Ing.Mária Filipová.
6) Záver.
Členovia komisie schválili program rokovania komisie.
Prijaté uznesenie č. 19/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
K bodu 2)
Mgr. Beáta Styková informovala o činnosti OSDS, stave spravovaných zariadení, rozpočte a
personálnych otázkach. Pripomenula pripravovanú novelu zákona o sociálnych službách, ktorá by
mala byť v platnosti od 1.9.2016. Členom komisie bola v predstihu elektronicky zaslaná správa
o činnosti, ktorá je už zverejnená aj na internetovej stránke Mesta Banská Bystrica.
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Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. sa zaujímala o to, či Mesto neplánuje zriadiť ďalšie detské
jasle.
Mgr. Beáta Styková reagovala, že Mesto má v KPSS v cieľovej skupine Rodina s deťmi uvedenú
Aktivitu 1.2.1.1. Skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania služieb v MsDJ a zvýšenie kapacity
služieb pre deti do 3 rokov veku.
Členovia komisie zobrali na vedomie aktuálne informácie o stave sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o stave zariadení, zobrali na vedomie správu o činnosti OSDS a
podporili ciele OSDS na rok 2016.
Prijaté uznesenie č. 20/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
K bodu 3)
Mgr. Beáta Styková predložila žiadosť OZ SANARE, so sídlom Banská Bystrica, ul.
Československej armády č.4, vo výške 1000 €, účelovo – na projekt „Rekondičný pobyt v
Štúrove“, o možnosť predĺženia termínu na čerpanie poskytnutej dotácie do 30.9.2016. Členovia
komisie odporučili primátorovi mesta zmeniť zmluvu o poskytnutí dotácie OZ SANARE s tým, aby
dotáciu pre OZ SANARE vo výške 1000 eur bolo možné čerpať do konca septembra 2016 na
pôvodný účel - rekondičný pobyt v Štúrove.
Prijaté uznesenie č. 21/16 - hlasovanie: Za: 10, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (10/0/0).
K bodu 4)
Predseda komisie otvoril diskusiu na tému problematiky hazardu, hazardných hier na území mesta
a ospravedlnil JUDr. Juraja Džmuru, ktorý sa ospravedlnil, že sa rokovania nemôže zúčastniť z
dôvodu neodkladných pracovných povinností.
Predseda komisie zhrnul možnosti regulácie hazardu mestskými a obecnými samosprávami na
Slovensku. Spomenul situáciu v ČR i príklad slovenského mesta Levoče, ktorého MsZ dňa
19.5.2016 schválilo VZN so zákazom hazardných hier na území mesta. Pripomenul pokus MsZ v
Banskej Bystrici o reguláciu prevádzkových hodín v kasínach a špecializovaných herniach, diskusiu
o hazarde a tiež prípad otvorenia novej herne na Kyjevskom námestí. Mesto Banská Bystrica je
Mestom rodiny a vo vzťahu k práci Psychiatrickej kliniky FNsP FDR aj hlavným mestom liečby
nelátkových závislostí. Táto oblasť patrí medzi dôležité témy záujmu komisie.
Predseda komisie predložil šesť podnetov od psychológa Mgr. Jána Záskalana:
1. Mesto by mohlo zrealizovať prieskum resp. vytvoriť online dotazník, kde by občania mohli
anonymné zadať či, má niekto v rodine problém s hazardom a aký to má/málo dosah. S realizáciou
rád pomôžem.
2. Závislí často hovoria o pôžičkách od majiteľov herní... s týmto neviem čo, možno to skúsiť ešte
potlačiť do zákona, aby sa tieto dve činnosti je prekrývali, nakoľko sú jedným zo zásadných "
urýchľovačov" pádu.
3. Zvolať rokovanie s majiteľmi, resp. zaviesť pravidlo o tom, aby sa človek mohol zapísať na tzv.
"blacklist" takže by ho následne do herné nepustili bez súhlasu spolumajiteľa oprávnenia podobne
ako v banke... Zrejme tiež, ale potrebné skôr dostať do zákona.
4. V oblasti prevencie na ZŠ a SŠ navrhujem vytvoriť multimediálne CD ktoré by sa následne
distribuovali do rodín. S tvorbou obsahu máme skúsenosti v rámci našej neziskovej organizácie,
takže by sme mohli napríklad požiadať o grant v tejto oblasti mesto BB. Aktuálne z vlastných
zdrojov udržiavame choď stránky www.nehraj.sk, ktorej vznik podporil asi pred 10 rokmi aj VÚC.
5. Čím kvalitnejšie a dnešnej dobe primerané urobíme prevenciu, tým menej ľudí si bude pliesť
výherné systémy s hernými...
6. V rámci mesta by podľa môjho názoru celkovo pomohol akčný plán v oblasti duševného zdravia s pánom primárom Nábělkom rád pomôžem pri vytvorení konceptu.“
O téme členovia komisie následne diskutovali.
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Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., hovoril o existujúcich možnostiach regulácie, kontroly
hazardných hier a o prevencii závislostí.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., navrhla v súvislosti s podnetom Mgr. Jána Záskalana v
rámci prevencie, do tejto aktivity formou dotazníka zapojiť študentov UMB.
Radovan Jonáš navrhol zavedenie klubových kariet v predmetných prevádzkach. Ďalej konštatoval,
že podľa jeho skúseností absentuje kontrolná činnosť týchto prevádzok zo strany MsP ako aj štátnej
polície.
Mgr. Jakub Gajdošík reagoval na tieto podnety s tým, že bez zmeny legislatívy v súčasnej dobe
mesto nemá zákonné možnosti prinútiť prevádzkovateľov zriadiť klubové karty, je to možné iba na
dobrovoľnosti prevádzkovateľov týchto zariadení. Čo sa týka kontrol týchto zariadení, kontroly
prebiehajú často a je možné vyžiadať si výsledky vykonaných kontrol. Pripomenul, že
Memorandum prevádzkovateľov herní platí len do konca roka 2016 (www.azah.sk).
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., podotkol, že nie každý človek, ktorý hrá je už závislý. Podčiarkol
význam prevencie.
Do diskusie sa zapojili s konkrétnymi príkladmi Mgr. Karol Langstein, Pavol Strhák.
PhDr. Ľubica Laššáková sa pridala k návrhu na iniciovanie legislatívnych zmien.
Predseda komisie na záver diskusie konštatoval, že touto témou sa bude komisia naďalej intenzívne
zaoberať a predložil návrhy na uznesenie.
Členovia komisie odporučili primátorovi Mesta Banská Bystrica pripraviť na zasadnutie MsZ
analýzu o stave výherných a nevýherných zariadení na území mesta formou informatívnej správy
(počet herných zariadení, prehľad o príjme Mesta z poplatkov za herné zariadenia od jednotlivých
subjektov), predložiť do komisie správu o vykonaných kontrolách MsP a o ich výsledkoch a
rokovať s prevádzkovateľmi herných zariadení o možnosti zriadenia klubových kariet a iniciovať
cez ZMOS a K8 zmeny zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách tak, aby mestá a obce mohli
účinne regulovať hazardné hry na svojom území.
Prijaté uznesenie č. 22/16 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
Memorandum o porozumení uzatvorené medzi prevádzkovateľmi hazardných hier (Asociácia
zábavy a hier, Asociácia prevádzkovateľov videohier), ktoré obsahuje aj ustanovenia o stabilizovaní
počtu herní na území miest a obcí do 2016, v súvislosti s platnosťou je platné len do 31.12.2016.
Komisia odporučila, aby MsZ uznesením odmietlo zriaďovanie nových herní na území mesta.
Prijaté uznesenie č. 23/16 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
K bodu 5)
Ing. Mária Filipová predložila prítomným členom komisie v tlačenej podobe Akčný plán KPSS na
rok 2016. Pripomenula, že Akčný plán bude na zasadnutie MsZ predložený ako informatívna
správa, na zasadnutie MsZ bude predložená aj správa o vyhodnotení plnenia PHSR na roky 20152023.
Predseda komisie navrhol najbližší termín rokovania komisie na 21.6.2016 o 15:00 h. Ďalšie
termíny navrhol na 6.9., 4.10., 8.11. a 6.12.2016. Poprosil členov komisie na najbližšie zasadnutie
komisie o predloženie návrhov na zosúladenie termínov rokovaní a tiež o podnety a návrhy do
plánu činnosti komisie na II. polrok 2016.
Na záver sa predseda komisie poďakoval za účasť a spoluprácu.
Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie
Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 31.5.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 19/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 31.5.2016.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

4

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 31.5.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 20/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) aktuálne informácie o stave sociálnych služieb a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
b) Správu o činnosti Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti, Odboru sociálnych vecí, Mestského
úradu v Banskej Bystrici za rok 2015

II. p o d p o r u j e
stanovené ciele činnosti Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti, Odboru sociálnych vecí,
Mestského úradu v Banskej Bystrici na rok 2016.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 31.5.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 21/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

odporúča
primátorovi Mesta Banská Bystrica predĺžiť termín čerpania schválenej dotácie
vo výške 1 000,- eur pre OZ SANARE do 30.9.2016 na rekondičný pobyt v Štúrove.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 31.5.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 22/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
odporúča

primátorovi mesta

a) vypracovať a predložiť na zasadnutie MsZ stručnú analýzu stavu hazardných hier na území
mesta (počet hazardných herných zariadení, automatov, prehľady o poplatkoch),
b) predložiť na rokovanie komisie správu o vykonaných kontrolách a výsledkoch kontrol
v kompetencii Mesta (finančná kontrola MsÚ, Mestská polícia) v prevádzkach kasín a herní,
c) rokovať s prevádzkovateľmi hazardných hier o možnosti zavedenia „Klubových kariet“
vo svojich zariadeniach,
d) iniciovať cez ZMOS a K8 zmeny zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mestá a obce mohli účinne
regulovať hazardné hry na svojom území.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 31.5.2016 prijala

U z n e s e n i e č. 23/16
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
odporúča

Mestskému

zastupiteľstvu

uznesením odmietnuť zriaďovanie nových prevádzok hazardných hier na území mesta Banská
Bystrica.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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