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 14.3.2017 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., PhDr. Ľubica
Laššáková, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., MUDr. Peter Hudec, Ing. Pavel Bartošík, Prof. MUDr.
Svetozár Dluholucký, CSc., p. Radovan Jonáš,
Neprítomní členovia komisie: Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Mgr. Art. Viera Dubačová,
p. Pavol Strhák, Jaroslav Kuracina.
Prizvaní: Mgr. Jakub Gajdošík, Ing. Mária Filipová, Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová, PhD.,
Andrea Štulajterová, PhDr. Karol Langstein.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Predseda komisie Milan Lichý otvoril rokovanie komisie, privítal všetkých prítomných,
konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, privítal členov komisie a prizvaných hostí a predložil
program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Prezentácia výskumu sociálneho kapitálu v Banskej Bystrici. Predkladá Doc. PhDr. Alžbeta
Brozmanová Gregorová, PhD., UMB Banská Bystrica
3. Prezentácia návrhu transformácie KC. Predkladajú Ing. Mária Filipová a Andrea Štulajterová.
4. Sociálna a krízová intervencia: aktuálne informácie, stav zariadení. Predkladá PhDr. Karol Langstein.
5. Rôzne:
- Informácia o predkladanom návrhu VZN o jednorazových dávkach, ktorý sa predkladá 21.3. 2017
na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
- Účasť členov komisie na zasadnutiach komisie.
Členovia komisie schválili predložený návrh programu.
Prijaté uznesenie č. 10/17 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
K bodu 2 )
Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., prezentovala výsledky Výskumu sociálneho
kapitálu, ktoré sú súčasťou rozsiahlejšej Správy o kvalite života v meste Banská Bystrica. Výskum
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sociálneho kapitálu, resp. vypracovanie Správy o kvalite života v Banskej Bystrici zrealizovala
Komunitná nadácia Zdravé mesto (KNZM) v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela (UMB)
Katedrou sociálnej práce, Mestom Banská Bystrica a s finančnou podporou Nadácie Orange.
Zdroje údajov sa získali z reprezentatívnej zložky 602 respondentov. Spracovatelia (UMB
a KNZM) plánujú ďalšie stretnutia na jednotlivé témy.
Predseda komisie sa poďakoval Doc. PhDr. Alžbete Brozmanovej Gregorovej, PhD., za
prezentáciu, konštatoval, že je ide o veľmi zaujímavý výskum, ktorý dáva obraz o živote v meste o
jeho obyvateľoch, aj o medziľudských vzťahoch a bude podkladom pri rozhodovaní predstaviteľov
mesta. Komisia sa bude ďalej zaoberať jednotlivými témami výskumu a je vhodné oboznámiť
s nimi aj MsZ.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., sa tiež poďakovala za . Výsledky výskumu komentovali a
ocenili aj ďalší členovia komisie. Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., i ďalší vyjadrili záujem
o podrobnejšie informácie.
Najzaujímavejšie zistenia sú zverejnené na internetovej stránke KNZM, v publikácii Ako sa nám
žije v Banskej Bystrici, 2016.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o výskume sociálneho kapitálu.
Prijaté uznesenie č. 11/17 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
K bodu 3)
Ing. Mária Filipová prezentovala návrh Transformácie komunitných centier a stav komunitného
rozvoja v Banskej Bystrici. Zdôraznila, že materiál je ešte v štádiu pripomienkovania, ktoré sa budú
až na záver spracovávať a zapracovávať. Ozrejmila základné pojmy. Zadávateľom materiálu je
Mesto Banská Bystrica. Dôvodom spracovania materiálu je prostredníctvom komunitných centier
(KC) zvýšiť kvalitu života obyvateľov mesta a záujem obyvateľov o zriaďovanie ďalších
komunitných centier. Dlhodobým cieľom je spokojnosť obyvateľov s prostredím, v ktorom žijú a
zatraktívnenie mesta Banská Bystrica. Strednodobým cieľom je vytvorenie

platformy

participatívneho plánovania a programovania tak, aby sa obyvatelia, podnikatelia a miestne
inštitúcie stávali spolutvorcami rozvoja mesta a preberali na seba aj zodpovednosť za jeho
budúcnosť. Krátkodobým cieľom je vytvorenie systému a pravidiel pre trvalo udržateľné
fungovanie KC a navrhnutie kritérií pre vznik ďalších na území mesta. Pri tvorbe materiálu sa
vychádzalo z legislatívnych východísk, strategických dokumentov, demografických a sociálnych
východísk, aktivít realizovaných v KC, ekonomických analýz, podpory občianskej participácií a
pracovných a diskusných fórach. Ing. Mária Filipová predložila prehľad financovania KC z
rozpočtu mesta v minulých rokoch. Zdôraznila snahu mesta vytvárať podporné mechanizmy pre
vytváranie KC, ktoré slúži pre participácie obyvateľov Banskej Bystrice na ich osobnostnom
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rozvoji a rozvoji mesta. Zadefinovali sa hlavné princípy fungovania, ktorými sú dobrovoľnosť,
partnerstvo, nezávislosť a svojpomoc. Materiál obsahuje aj kritériá pre vznik nových a
transformáciu existujúcich KC. Vytvorenie koordinačnej rady, ktorá by mala mať zástupcov zo
všetkých sektorov, vypracovaný strategický plán v súlade so strategickými dokumentami mesta a
štandard z hľadiska priestorových podmienok. Ďalším aspektom je financovanie KC. Hodnotiaca
časť obsahuje kritériá pre hodnotenie činnosti KC, jeho výstupov a dopadov – vytvorenie
kontrolného mechanizmu.
Tento materiál je spracovávaný v spolupráci mesta s mimovládnymi organizáciami a po spracovaní
pripomienok bude predložený na komisiu a následne na rokovanie MsZ.
Predseda komisie pripomenul pripomienky, ktoré boli podané, že komunitné centrum môže byť aj v
súkromných priestoroch a KC by mal koordinovať profesionálny zamestnanec mesta.
Na túto pripomienku reagovala Ing. Mária Filipová, ktorá je zásadne proti, pretože by bol porušený
princíp nezávislosti a zdravého komunitného rozvoja.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., sa pripojil k názoru Ing. Márie Filipovej a doplnil, že
základný princíp je „princíp zdola“.
Na záver členov komisie požiadala o pripomienkovanie prezentovaného materiálu do 23.3.2017.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o návrhu Transformácie komunitných centier a
komunitný rozvoj v Banskej Bystrici.
Prijaté uznesenie č. 12/17 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
K bodu 4)
PhDr. Karol Langstein hovoril o nových projektoch., ktoré boli prezentované ministerstvom. Ide o
pilotný projekt prestupného bývania. Ďalej informoval o počte žiadateľov o nájomné byty zo ŠFRB,
ktorých je aktuálne asi 150 a na Internátnu 12 je aktuálne jedna žiadosť.
PhDr. Karol Langstein prítomných informoval, že dnes o 18 hod. bude výjazd - preventívna aktivita
špecialistov PZ Polície protidrogového oddelenia v súčinnosti s príslušníkmi MsP, za prítomnosti
zástupcu vlastníka objektu (Mesto Banská Bystrica) a vedúceho OSV-SKI MsÚ z dôvodu nájdenia
striekačiek a zaznamenania výtržností v tejto lokalite.
Predseda komisie sa spýtal na stav rómskej osady na Cementárenskej ulici. Problematiku tejto
lokality má v gescii zástupca primátora Ing. Martin Turčan.
Členovia komisie zobrali na vedomie aktuálne informácie o stave zariadení v správe Oddelenia
sociálnej a krízovej intervencie, Odboru sociálnych vecí MsÚ.
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Prijaté uznesenie č. 13/17 - hlasovanie: Za: 8, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (8/0/0).
K bodu 5)
PhDr. Karol Langstein oznámil, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý už bol prerokovaný v Mestskej rade, neboli v lehote
podané žiadne pripomienky a materiál bude predložený na schválenie MsZ dňa 21.3.2017.
Na najbližšom zasadnutí, dňa 25.4.2017, sa komisia bude zaoberať účasťou členov na rokovaniach,
z dôvodu problémov s uznášania schopnosťou komisie.
Predseda komisie uzavrel zasadnutie a poďakoval sa prítomným za účasť a za 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 14.3.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 10/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 14.3.2017.

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 14.3.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 11/17

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

berie

na

vedomie

informáciu o výsledkoch Výskumu sociálneho kapitálu v meste Banská Bystrica

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 14.3.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 12/17

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

berie

na

vedomie

informáciu o návrhu Transformácie komunitných centier a o stave komunitného rozvoja v Banskej
Bystrici.

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 14.3.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 13/17

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

berie

na

vedomie

informáciu o stave zariadení v správe Oddelenia sociálnej a krízovej intervencie, Odboru sociálnych
vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici..

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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