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 10.10.2017 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., MUDr. Peter
Hudec, p. Pavol Strhák, PhDr. Ľubica Laššáková, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Bc.
Radovan Jonáš.
Neprítomní členovia komisie: p. Jaroslav Kuracina, MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., Mgr. art. Viera
Dubačová, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH, Ing. Pavel Bartošík.
Prizvaní: PhDr. Karol Langstein, Ing. Mária Filipová.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Predseda komisie Milan Lichý otvoril rokovanie komisie, privítal všetkých prítomných a
konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.
Následne predseda komisie predložil program rokovania:
1. Otvorenie
2. Komunitný rozvoj - návrh transformácie komunitných centier (predkladá Ing. Mária Filipová,
vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ)
3. Rôzne
Členovia komisie hlasovali o predloženom návrhu programu zasadnutia.
Prijaté uznesenie č. 30/17 - hlasovanie: Za: 7 Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
Ing. Mária Filipová predložila materiál Transformácia komunitných centier a komunitný rozvoj v
Banskej Bystrici. Definovala základné pojmy súvisiace s procesom transformácie komunitných
centier (KC). Cieľom predkladaného materiálu je navrhnúť systém efektívneho fungovania KC
na území mesta Banská Bystrica a prostredníctvom KC zvyšovať participáciu obyvateľov na rozvoji
mesta.
Dlhodobý cieľ: Spokojnosť obyvateľov s prostredím, v ktorom žijú a zatraktívnenie mesta Banská
Bystrica pre potencionálnych návštevníkov a investorov.
Strednodobý cieľ: Vytvorenie platformy participatívneho plánovania a programovania tak, aby sa
obyvatelia, podnikatelia a miestne inštitúcie stávali spolutvorcami rozvoja mesta a preberali na seba
aj spoluzodpovednosť za jeho budúcnosť.
Krátkodobý cieľ: Vytvorenie systému a pravidiel pre trvalo udržateľné fungovanie existujúcich KC
(KC Sásová a KC Fončorda) a navrhnutie kritérií pre vznik ďalších KC na území mesta.
Samospráva Mesta Banská Bystrica navrhovanou transformáciou KC a zlepšenia podmienok pre
komunitný rozvoj má záujem posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi miestnou samosprávou,
občanmi a MVO pri tvorbe verejných politík na miestnej úrovni. Navrhovanými riešeniami sa
sleduje inovácia existujúcich mechanizmov a zefektívnenie spolupráce verejného a občianskeho
sektora.
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Po predložení materiálu nasledovala diskusia, ktorú otvoril predseda komisie.
PhDr. Ľubica Laššáková mala otázku na financovanie komunitných centier a na využiteľné
priestory pre komunitné centrum v Podlaviciach. Skonštatovala, že je to problém a chcelo by to
nejaké systémové riešenie.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. dodala, že pre aktívny občiansky život je nevyhnutné
vytvoriť podmienky, to znamená priestory a úhradu energií.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., pripomenul, že komunitné centrá sú predovšetkým
výsledkom aktivity a iniciatívy „zdola“ a Mesto má iba napomáhať k vytváraniu podmienok pre
realizáciu aktivít.
Do diskusie sa zapojili prítomní zástupcovia verejnosti. Pripomenuli, že dňa 3.10.2017 sa
uskutočnilo stretnutie so zástupcami KC a OZ a občianskych iniciatív angažovaných v týchto KC,
kde predložili svoje stanovisko, že oceňujú, že mesto vytvorilo podmienky na vznik KC, súhlasia
s tým ako sú formulované ciele fungovania KC, súhlasia s dôvodmi pre nastavenie zmien vo
fungovaní KC, ale nesúhlasia s navrhovanou formou transformácie na OZ/NO a jej financovaním.
Navrhujú na MsÚ vytvoriť samostatné oddelenie pre komunitný rozvoj s troma pracovnými
miestami.
Ing. Mária Filipová predniesla stanovisko vedenia mesta po vyhodnotení diskusie zo stretnutia dňa
3.10.2017, t.j. materiál neprerokovať a odložiť opätovné predloženie materiálu do MsZ na neurčito,
pretože napriek dlhotrvajúcej diskusii neboli predložené návrhy, ktoré by boli prijaté konsenzom na
oboch stranách. Snahou predkladateľov materiálu bolo vo vzťahu k občianskemu sektoru zdôrazniť
nezávislosť a dobrovoľnosť, kým vo vzťahu k verejnému sektoru partnerstvo a udržateľnosť. Mesto
má záujem na rozvoji občianskej participácie a v prvom rade chce podporovať aktívne komunity,
ktoré sa aktuálne angažujú aj v existujúcich KC (na Fončorde a v Sásovej), ale na základe procesu,
ktorý prebiehal doposiaľ nedozrel čas na zmeny a nedospelo sa k názorovej zhode v systéme
fungovania KC tak, aby to bolo v súlade s názormi a očakávaniami dotknutých strán a v súlade
s legislatívou. Mesto bude naďalej podporovať komunitný rozvoj a má záujem postupne vytvoriť
ekonomický a právny rámec pre systematickú podporu občianskej participácie na území mesta.
Členovia komisie zobrali na vedomie návrh na Transformáciu komunitných centier a komunitný
rozvoj v Banskej Bystrici, súhlasili so stanoviskom vedenia mesta Banská Bystrica a neodporučili
materiál predložiť na rokovanie MsZ.
Prijaté uznesenie č. 31/17 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
Členovia komisie odporučili prednostovi MsÚ prepracovať materiál Transformácia komunitných
centier a komunitný rozvoj v Banskej Bystrici a po diskusii predložiť do 31.3.2018.
Prijaté uznesenie č. 32/17 - hlasovanie: Za: 6, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 1 (6/0/1).
K bodu 3) Rôzne
Predseda komisie uzavrel rokovanie a poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu.

Mgr. Jana Lovásová, v. r.

Ing. Milan Lichý, v. r.

sekretárka komisie

predseda komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 10.10.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 30/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 10.10.2017.

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 10.10.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 31/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
I. b e r i e n a

vedomie

návrh transformácie komunitných centier v Banskej Bystrici
II. s ú h l a s í
so stanoviskom vedenia mesta
III. n e o d p o r ú č a
predložiť materiál na rokovanie MsZ
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 10.10.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 32/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
odporúča prednostovi Msú
po diskusii prepracovať materiál Transformácia komunitných centier a komunitný rozvoj v Banskej
Bystrici a predložiť do 31.3.2018
Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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