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 05.06.2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., doc. PhDr.
Beáta Frčová, PhD., MPH, Bc. Radovan Jonáš, p. Pavol Strhák, MUDr. Peter Hudec, Ing. Pavel
Bartošík.
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Art. Viera Dubačová, p. Jaroslav Kuracina, MUDr. Ludvik
Nábělek, PhD., doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Prizvaní: Ing. Mária Filipová, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ, Mgr. Beáta Styková, vedúca
Oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti, PhDr. Karol Langstein, vedúci Oddelenia sociálnej
a krízovej intervencie, Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór mesta, Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca
primátora, JUDr. Juraj Džmura, zástupca prednostu Mestského úradu.
Sekretár komisie: Mgr. Vladimír Frémal.
Prítomná verejnosť: PhDr. Viera Čuhová, PhDr. Jozef Čuha
K bodu 1)
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie, predložil program a vyzval na doplnenie programu.
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Problematika hazardu a hazardných hier na území mesta – predkladá JUDr. Juraj Džmura
3. Návrh Akčného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb – predkladá Ing. Mária
Filipová
4. Plán činnosti komisie na druhý polrok 2018
5. Rôzne
Členovia komisie schválili program.
Prijaté uznesenie č. 28/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
JUDr. Juraj Džmura informoval členov komisie o tom, že v súvislosti s novelou zákona č.171/2005
Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o hazarde“), ktorá je účinná
od 01.01.2018, nastal určitý vývoj v oblasti samoregulácie, týkajúcej sa prevádzok s hazardnými
hrami na území Banskej Bystrice. JUDr. J. Džmura členom komisie predniesol štatistické údaje z
obdobia pred účinnosťou uvedenej novely zákona a porovnanie aktuálneho stavu – po prijatí novely
Zákona o hazarde. Uvedená novela Zákona o hazarde priniesla definitívne zrušenie možnosti
umiestňovať výherné automaty v pohostinstvách a baroch. Novela Zákona o hazarde zadefinovala
pojem herne – ako špeciálne herné miesto, kde sa môžu sústreďovať hráči. V roku 2016 sa na území
mesta Banská Bystrica nachádzalo celkovo 66 prevádzok (prevádzka = miesto, kde boli
umiestnené výherné automaty), z tohto počtu sa jednalo o 37 herní (priestor, ktorý napĺňal znaky
definované Zákonom o hazarde) a 29 ostatných prevádzok (pohostinstvá, bary). V roku 2017 klesol
počet prevádzok na 60, z toho herní bolo 38 a ostatných prevádzok bolo 22. V roku 2018 je počet
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prevádzok 35, z toho herní 35 a ostatných prevádzok je 0. Vzhľadom na uvedené štatistické údaje,
vývoj možno vnímať aj pozitívne. Herne v súčasnosti podliehajú regulácii Zákona o hazarde.
Celkový počet prevádzok s prevádzkou hazardných hier klesol, ale narástol samotný počet
výherných strojov vzrástol (presunom výherných automatov do herní). Zákon určuje, že výherných
automatov v herni musí byť minimálne 12. Ročný poplatok za umiestnenie 1 stroja v herni je vo
výške 5 500€. Tiež táto skutočnosť by mala znížiť počet herní, resp. ich regulovať. Vznikol však
problém a to aj na území Banskej Bystrice, kedy v baroch a pohostinstvách výherné automaty
nahradili tzv. „kvízomaty“. Kvízomaty, podľa majiteľov prevádzok nepodliehajú, nespadajú do
žiadnej definície Zákona, a teda podľa ich názoru nepodliehajú ani žiadnej regulácii (žiadne
poplatky, žiadne kontroly zo strany daňového úradu (ďalej len „DÚ“), žiadne pripojenie na verejnú
sieť, ktorá je pod kontrolou DÚ, žiadne licenčné poplatky, žiadny stály dohľad herne, kde musia
byť špeciálne zaškolení zamestnanci). Kvízomaty fungujú tak, že nespĺňajú definíciu zo Zákona.
Špekulatívne sa snažia nahradiť výherné automaty. Toho času DÚ vedie niekoľko sporov voči
takýmto špekulatívnym prevádzkovateľom. Boli im uložené vysoké pokuty. JUDr. J. Džmura
uviedol, že akákoľvek aj dobrá myšlienka súvisiaca s reguláciou hazardu dáva priestor
špekulantom. Podľa jeho názoru je lepšia regulácia hazardu, ako jeho úplný zákaz. Na uvedenú
vzniknutú situáciu pomerne rýchlo zareagovala legislatíva a momentálne od konca mája 2018 je v
medzirezortnom pripomienkovom konaní veľká novela Zákona o hazarde, ktorá úplne mení
koncepciu pohľadu na hazard. Pripravovaná novela zákona skôr smeruje k tomu, že prirodzene tlačí
prevádzkovateľov do prevádzkovania kasín, s cieľom prirodzenej eliminácie herní. V pripravovanej
novele Zákona o hazarde sú presne vyšpecifikované aj kvízomaty. Aby sa vyhlo budúcim
špekuláciám, pripravovaná novela zavádza tzv. neurčitý pojem – „herným zariadením je aj
zariadenie, ktoré nijako nedefinuje, ale ktoré napĺňa znaky hazardnej hry“. Pripravovaná novela
zavádza špeciálny úrad pod názvom Úrad pre dohľad a reguláciu nad hazardom – nezávislý štátny
orgán, ktorý má mať pod palcom celý herný systém v SR. Ďalej sa v pripravovanej novele zákona
navrhuje obmedziť prevádzku herní a to v čase od 03:00 do 10:00 hod. (v súčasnosti nemá
samospráva kompetencie obmedziť otváraciu, resp. 24 hodinovú, non-stop dobu prevádzky herne).
Čo sa týka obce: súčasný stav – nemá žiadne kompetencie na zasahovanie do hazardu, tie má MF
SR a CÚ. Pod tlakom miest a obcí – v súčasnom návrhu novela bude umožňovať 12 – krát do roka
v určené dni zakázať hazard na území obce (vo forme prijatého VZN), mimo súčasného zákazu
hazardu počas štátnych smútkov, cirkevných sviatkov... Ďalej pripravovaná novela umožňuje prijať
VZN, kde obec bude môcť zakázať umiestniť herňu vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, ZSS
týkajúcich sa detí a mládeže, od zariadení slúžiacich na liečbu DZ, zariadenia pre ZŤP deti. Novela
Zákona o hazarde má byť účinná, v prípade jej schválenia od 01.03.2019.
Členovia komisie boli informovaní o problematike hazardu a hazardných hier, o súčasnom stave na
území mesta, ďalej boli oboznámení s pripravovanou novelou zákona o hazarde.
V diskusii odzneli otázky týkajúcej sa umiestnenia herní v okolí mestských škôl – ako zlý príklad
pre deti, o tom že evidencia patologických hráčov nepodchytí všetky problémy – Bc. R. Jonáš,
o tom že sú prípady keď herne môžu byť v tesnej blízkosti bytových domoch, aj ak by obyvatelia
bytov nesúhlasili s ich umiestnením – napríklad na Starohorskej ulici (bývalý PIKART) – Dr. V.
Čuhová.
Odzneli ďalšie úvahy o možnostiach regulácie hazardu. Primátor mesta prenáša názory mesta na
zasadnutia ZMOS. Účinná regulácia hazardu je v rukách zákonodarcov a štátnej exekutívy. Mesto
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legislatívne, kontrolné kompetencie ani iné nepriame kompetencie v tejto oblasti nemá. Možno len
regulatívy územného plánu o umiestnení herní v blízkosti škôl a v obytných zónach.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o aktuálnom stave problematiky hazardu a
hazardných hier na území mesta.
Prijaté uznesenie č. 29/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 3)
Predseda otvoril bod.
Ing. Mária Filipová na úvod informovala členov komisie, že do júnového MsZ bude predložený
Akčný plán na rok 2018 zosúladený s novou legislatívou (novela zákona o sociálnych službách),
ktorý sa bude predkladať na základe už schváleného Komunitného plánu a príslušnej metodiky.
Ďalej Ing. M. Filipová oboznámila členov komisie s materiálom KPSS – AP na rok 2018. Čo sa
týka AP na rok 2018, bolo avizované, že je potrebné spracovať podrobnú analýzu vo vzťahu k
jednotlivým druhom služieb a potrebám cieľových skupín (CS) - rodina s deťmi a mládež, seniori,
osoby so ZP, osoby v obtiažnych životných situáciách, osoby aktívne v komunitách.
Pri CS Rodina s deťmi a mládež bol cieľ č. 3 predefinovaný oproti pôvodnému KPSS. Vzhľadom
na to, že pôvodný KPSS bol širšie ponímaný aj so službami a aktivitami, ktoré presahujú rámec
sociálnych služieb, RV a PS prijali závery, že „novodizajnovaný“ KPSS, resp. súlad KPSS
s novelou zákona o sociálnych službách sa bude zameriavať výlučne len na sociálne služby, ktoré
miestnej samospráve so zákona vyplývajú. Cieľ č. 3 = Rozšíriť terénne a ambulantné formy
sociálnej práce pre rodiny s deťmi. Aktivita – Pilotné overenie modelového programu na rozvoj
rodičovských kompetencií. Predpokladaný rozpočet 1 800€. Zodpovedné MC Mamina.
V CS Seniori je cieľom č. 1 je zlepšiť a zefektívniť sociálne služby v Banskej Bystrici a zabezpečiť
sociálne služby na komunitnej báze. Navrhnutá aktivita – rekonštrukcia a modernizácia nebytových
priestorov na Nám. Ľ. Štúra na zariadenie OSL s max. počtom 12 miest. Predpokladaný rozpočet 1
500 000€. Zdroje financovania: EŠIF výzva IROP-PO2SC211-PZ-2018-6 Mesto 5%
spolufinancovanie. Všeobecný cieľ: zvýšiť motiváciu zamestnancov pracujúcich v zariadeniach
sociálnych služieb (nová priorita doplnená do KPSS). V praxi sa vyskytujú problémy so
zabezpečovaním sociálnych služieb z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Navrhuje sa
zvýšenie mzdy zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb v priemere o 30€ mesačne (v
závislosti od aktuálnej mzdovej analýzy). Predpokladaný rozpočet do 150 000€ na rok 2018.
CS Osoby so zdravotným postihnutím priorita 1 – rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych
služieb. Opatrenie: Podpora pre rodiny s deťmi so ZP. Aktivita: Zriadenie denného stacionára pre
deti (osoby) so ZP. Predpokladaný rozpočet 150 000€. Zdroj: rozpočet mesta. Časový
harmonogram realizácie: október 2018 – december 2019.
CS Osoby v obtiažnych životných situáciách – cieľ č. 2: vytvoriť možnosti vzdelávania v oblasti
životných zručností aj v rámci prevencie obtiažnych životných situácií. Priorita 2.1 Rozvoj
neformálneho vzdelávania životných zručností. Opatrenie: Zvýšenie gramotnosti pre osoby bez
vzdelania - aktivita 2.1.1.1 : aktivity neformálneho vzdelávania v oblasti životných zručností pre
osoby ohrozené ťažkými životnými situáciami – podpora mladých uchádzačov (s neukončením
vzdelaním) o zamestnanie. Predpokladaný rozpočet 26 000€. Zdroje financovania ESF ĽZ.
CS Osoby aktívne v komunitách - činnosti a aktivity osôb aktívnych v komunitách presahujú rámec
oblasti sociálnych služieb. Na základe prebiehajúcich diskusií a výsledkov uvedených diskusií a
prijatých princípov zosúlaďovania KPSS s novelou zákona o sociálnych službách bude uvedená CS
z KPSS vyňatá.
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Predseda otvoril diskusiu k bodu 2).
Prof. Svetozár Dluholucký položil otázku ohľadom AP a CS rodina s deťmi a mládež, kde žiadal
vysvetlenie k aktivite 3.1.1.1 Pilotné overenie modelového programu na rozvoj rodičovských
kompetencií. Ako chápať rodičovské kompetencie? Uviedol, že dieťa podľa Deklarácie práv
dieťaťa je samostatný subjekt, svojprávny, má svoje práva, pričom rodič je povinný ho podporovať
vo všetkých smeroch. Prof. S. Dluholucký sa ďalej informoval, kto je odborným garantom tohto
programu, a či dotyčný subjekt má akreditáciu (odborné kompetencie). Upozornil, že nie je treba
podporovať subjekty, ktoré nie sú kompetentné vykonávať určité programy. Ing. M. Filipová
uviedla, že MC Mamina navrhli aktivity do programu, ktoré sú štruktúrované, zatiaľ program nebol
MC predložený. Nejedná sa o vzdelávanie, ale o program. V minulosti mesto finančnou dotáciou
podporilo napr. Laktačný program. MC Mamina zatiaľ nepožiadalo o dotáciu na uvedený program.
PhDr. K. Langstein doplnil, že v zmysle Zákona o rodine, má mesto objednávať programy pre ľudí
ktorý ich potrebujú a tieto subjekty, ktoré poskytujú programy by mali mať akreditáciu.
Doc. B. Frčová položila otázku či do oblasti CS osoby aktívne v komunitách patrí aj ZSS
„KOMUCE“, nakoľko sa našiel spôsob ako otvoriť možnosti komunitnej fyzioterapie. Ing. M.
Filipová uviedla, že ZSS „Komuce“ spadá CS „Seniori“. Pod poslednú CS patria KC Fončorda,
Sásová a ďalšie komunitné aktivity. Doc. B. Frčová ďalej uviedla, že sa na SZU (v rámci
komunitnej fyzioterapie) otvára možnosť magisterského štúdia v odbore fyzioterapia, pričom
študenti by mohli vykonávať prax v ZSS.
Za verejnosť vystúpila pani PhDr. V. Čuhová, ktorá uviedla, že ju potešil pozitívny prístup a
reakcia SZU BB, v zmysle zvýšenia kvality po stránke RHB a fyzioterapie pre klientov ZSS
KOMUCE. Pani PhDr. V. Čuhová má za to, že v súčasnosti fyzioterapeutka v dostatočnej miere
nepokrýva potreby klientov. PhDr. V. Čuhová sa dotkla aj skutočnosti, že za služby fyzioterapeutky
si klient musí platiť. Ing. M. Filipová reagovala, pričom uviedla, že zákon je nastavený tak, že to čo
klient platí, pokrýva sociálne služby – odborné činnosti, sebaobslužné činnosti, bývanie a
stravovanie. Všetko ostatné, ktoré sa dostáva klientovi navyše je upravené samostatnou zmluvou.
Mgr. B. Styková dodala, že RHB služba je fyzioterapeutkou poskytovaná klientom ZSS KOMUCE,
poskytuje aj terénne služby mimo ZSS KOMUCE, kde poskytuje služby klientom, ktorým nie je
poskytovaná sociálna služba v ZSS KOMUCE, aj z toho vyplýva pracovná vyťaženosť. Aj napriek
tomu sa starostlivosť poskytuje na adekvátnej úrovni, podľa stanoveného časového harmonogramu.
Členovia komisie berie na vedomie informáciu o Návrhu Akčného plánu Komunitného plánu
sociálnych služieb. Odporúča MsZ a MsR Návrh Akčného plánu Komunitného plánu sociálnych
služieb prerokovať a schváliť v MsZ.
Prijaté uznesenie č. 30/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 4)
Predseda komisie otvoril bod „Plán činnosti komisie na druhý polrok 2018“. Členom komisie
navrhol nasledovný Plán práce Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku na II.
polrok 2018 nasledovne:
September (4.9.2018)
Vyhodnotenie uznesení komisie za I. polrok 2018
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2018 (sociálne služby)
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a návrhy do rozpočtu mesta 2019 (sociálne služby)
Komunitný rozvoj a komunitné centrá – aktuálny stav
Október (02.10.2018)
Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta – aktuálne informácie, stav zariadení
Sociálna a krízová intervencia – aktuálne informácie, stav zariadení
Sociálne bývanie – aktuálne informácie
Vyhodnotenie činnosti komisie
Ďalšie aktuálne materiály predkladané Odborom sociálnych vecí MsÚ a úlohy predkladané
primátorom mesta, MsZ, MsR.
Členovia komisie schvaľuje Plán práce komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
na II. polrok 2018.
Prijaté uznesenie č. 31/18 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu č. 5)
Predseda otvoril bod 5) „Rôzne“, v ktorom vystúpila pani PhDr. V. Čuhová. V rámci tohto bodu
informovala o skúsenostiach v ZpS KOMUCE, Krivánska 16-26, Banská Bystrica, kde je
poskytovaná sociálna služba jej mame. Pani PhDr. V. Čuhová uviedla, že pre seniorov je dôležitá
strava, ktorá je v ZpS nadmerne solená, mastná, mäsitá. V roku 2016 bola vyhodnotená strava
obyvateľmi ZpS, pričom 73% klientov vyjadrilo nespokojnosť so stravou. Pani V. Čuhová sa
dožadovala diétnej stravy pre jej mamu a ostatných klientov ZpS. Tiež hovorila o bariérach
v priestoroch zariadenia (prahy a pod.), ktoré spôsobujú problémy imobilným klientom.
Mgr. B. Styková uviedla že situácia ohľadom mamy p. Dr. V. Čuhovej sa opakovane (na MsÚ, v
KOMUCE, s vedúcou p. Lattovou) rieši. Pani V. Čuhovej bola navrhnutá možnosť, že ak
nespokojnosť pretrváva, stravovanie sa preruší, avšak táto musí byť zabezpečovaná iným spôsobom
(náhradná strava, strava prinášaná z domu). Záujemcov zo strany klientov všetkých zariadení
sociálnych služieb (nielen ZpS KOMUCE) o diétnu, či racionálnu stravu je málo (na základe
prieskumu) a je finančne náročná, resp. táto služba je podmienená u dodávateľa takejto stravy
najmä počtom záujemcov.
Predseda komisie odporúča vykonanie kontrolného dňa v ZpS Komuce, Krivánska 16 – 26, Banská
Bystrica. K bodu nebolo prijaté uznesenie. Predseda vykoná prieskum v ZpS KOMUCE za
prípadnej účasti ďalších členov komisie a o ďalšom postupe bude informovať na najbližšom
zasadnutí komisie.
Predseda ukončil rokovanie komisie. Poďakoval členom komisie za účasť a spoluprácu.
Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie
Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 05.06.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 28/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 05.06.2018.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 05.06.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 29/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o aktuálnom stave problematiky hazardu a hazardných hier na území mesta Banská
Bystrica

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 05.06.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 30/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o Návrhu Akčného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb

II. o d p o r ú č a

Návrh Akčného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb prerokovať na zasadnutí Mestskej
rady a Mestského zastupiteľstva a schváliť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 05.06.2018 prijala

U z n e s e n i e č. 31/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

I. schvaľuje

Plán práce Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku na II. polrok 2018

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Vladimír Frémal, v. r.
sekretár komisie
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