Zápisnica
zo zasadnutia Bezbariérovej komisie konanej dňa 16.03.2016

Program :
1. Otvorenie
2. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020
3. Správa o plnení vybraných opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok
osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 za miestnu samosprávu – za rok
2015
4. Návrh benefitov pre viacnásobných darcov krvi – prerokovanie
5. Senior Program 2016
6. Dni mesta Levice 2016 – informácia
7. Podujatia k 860. výročiu prvej písomnej zmienky
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – viď. príloha
1. Otvorenie:
Zasadnutie zahájil a viedol RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice, ktorý
privítal a oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia Bezbariérovej komisie, voči
ktorému neboli vznesené žiadne pripomienky.
2. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím
na roky 2014 – 2020
3. Správa o plnení vybraných opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok
osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 za miestnu samosprávu – za rok 2015
Gabriela Špaňová, sociálny pracovník, MsÚ Levice,OSOO:
Informovala prítomných o Národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014-2020 (ďalej len „NPRŽPOZP“), ktorý bol
schválený
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 25 dňa 15. januára 2014 a je
zverejnený na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky.
Ďalej uvidela, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v zmysle Uznesenia č. 25/2014 sa dňa 2. 12. 2015 obrátilo na všetky subjekty, zodpovedné
za plnenie opatrení, s požiadavkou, predložiť odpočet plnenia úloh, vyplývajúcich
z NPRŽPOZP s návrhom na jeho aktualizáciu a ďalšie doplnenia úloh. Odpočet bolo
potrebné predložiť na MPSVaR SR v termíne do 31. januára 2016, nakoľko má minister
práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť správu o plnení NPRŽPOZP na rokovanie vlády
do 30. septembra 2016.
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Oboznámila prítomných, že v súvislosti s prípravou odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich
z NPRŽPOZP za miestnu samosprávu – Únia miest Slovenska požiadala o spracovanie
odpočtu plnenia časovo aktuálnych opatrení v súlade s „Metodikou odpočtu plnenia
opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným
postihnutím na roky 2014-2020“. Zoznam vybraných opatrení spracovaný v tabuľkách, za
plnenie ktorých sú zodpovedné aj samosprávne orgány, bol zaslaný Mestu Levice.

Oľga Szalmová, riaditeľka ÚzS SČK Levice:
- informovala komisiu o svojej nominácii za SČK v pracovnej skupine MPSVaR SR, odbor
integrácie osôb so zdravotným postihnutím,
- uviedla, že pracovné stretnutia sú orientované na diskusie o systéme a metodike
odpočtovania opatrení Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014 -2020, zároveň sa rieši problematika držiteľov
preukazov ZŤP, integrovaná doprava,
- požiadala komisiu o spoluprácu v súvislosti s vykonaním odpočtov plnenia aktuálnych
opatrení Národného programu, nakoľko aj týmto spôsobom je možné uviesť strategické
veci, ktoré sa dotýkajú miest aj okresov a je možné nastaviť legislatívu voči osobám so
zdravotným postihnutím, nakoľko NPRŽPOZP má dopad aj na euro fondy.
(viď. Správa o plnení vybraných opatrení z Národného programu rozvoja životných
podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 za miestnu samosprávu –
za rok 2015 v písomnej podobe je priložená k zápisnici)
4. Návrh benefitov pre viacnásobných darcov krvi – prerokovanie
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
-

-

oboznámil prítomných s „Návrhom benefitov pre viacnásobných darcov krvi“, ktorý
predložil ÚzS SČK na prerokovanie,
odporučil, aby do najbližšieho zasadnutia bezbariérovej komisie predložili členovia
pripomienky, návrhy benefitov pre darcov a následne odporučil spracovať súhrnný
materiál - návrh, ktorý bude následne predložený na porade vedenia mesta,
navrhol p. poslancovi Benčekovi, aby na najbližšom zasadnutí MsZ v Leviciach vystúpil
a oboznámil poslancov MsZ s predloženým návrhom.

Mgr. Peter Benček:
- vzal na vedomie návrh p. zástupcu primátora,
- uviedol, že s návrhom vystúpi na zasadnutí MsZ v Leviciach.
(viď. „Návrh benefitov pre viacnásobných darcov krvi“ v písomnej podobe je priložený k zápisnici)
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5. Senior Program 2016
Gabriela Špaňová, sociálny pracovník, MsÚ OSOO:
- oboznámila prítomných s novým programovým dokumentom „SENIOR PROGRAM
2016“, ktorý nadväzuje na Národný program aktívneho starnutia na roky 2014-2020, ktorý
vydalo MPSVaR SR,
- bližšie špecifikovala cieľ „SENIOR PROGRAMU 2016“, ktorým je nastaviť proces
systematických krokov, ktoré prinesú systémové riešenia v oblastiach ako sú ochrana
ľudských práv, podpora nezávislosti starších ľudí, bezpečný a kvalitný život seniorov,
- oboznámila členov rady seniorov so základnými princípmi politiky mesta Levice vo vzťahu
k starším ľuďom a s navrhnutými aktivitami a opatreniami v predloženom programe.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
- uviedol, že jednou z priorít mesta Levice je vytváranie podmienok pre plnohodnotné
zapájanie seniorov do života v meste a v mestských častiach, zvyšovanie kvality ich života,
uviedol, že poskytovanie služieb najstarším obyvateľom nášho mesta je jednou z oblastí,
ktoré patria do kompetencií samosprávy,
ďalej informoval členov, že mestu sa v tejto oblasti darí, o čom svedčí
množstvo aktivít určených práve seniorom,
- zhodnotil, že mesto Levice v spolupráci s dennými centrami organizuje pre členov rôzne
akcie, pripravuje niekoľko podujatí – spoločenských stretnutí členov denných centier,
- vyzval prítomných členov, aby s uvedeným programom oboznámili svojich členov
organizácií,
zároveň vyjadril presvedčenie, že “SENIOR PROGRAM 2016“, ktorý je orientovaný na
poskytovanie sociálnych služieb, bude prínosom pre prepojenie občana a samosprávu.

Mgr. Peter Benček:
odporučil „SENIOR PROGRAM 2016“ doplniť a zapracovať do uvedeného materiálu
vyhodnotenie jednotlivých aktivít a to spracovaním informatívnej správy polročne.
(viď. informácia „SENIOR PROGRAM 2016“ v písomnej podobe je priložený k zápisnici)
6. Dni mesta Levice 2016 – informácia:
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
informoval prítomných členov s návrhom programu (akcií) na „Dni mesta Levice 2016“,
ktoré sú plánované v dňoch od 14.05.2016 do 21.05.2016,
(viď. informácia v písomnej podobe je priložená k zápisnici)
7. Podujatia k 860. výročiu prvej písomnej zmienky
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
oboznámil prítomných so zámerom mesta zorganizovať, pri príležitosti 860. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Levice, rôzne podujatia (aktivity) počas roka 2016.
(viď. informácia v písomnej podobe je priložená k zápisnici)
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8. Diskusia
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
- dal do pozornosti :
dňa 20.05.2016 o 12,00 hod sa bude na Námestí hrdinov tancovať štvorylka - Quadrille
European Dance Festival, na ktorý pozval všetkých prítomných,
dňa 20.05.2016 o 16,30 hod bude v Synagóge slávnostné otvorenie 9. ročníka
medzinárodného fotografického festivalu - Dni fotografie v Leviciach 2016,
vystúpenie skupiny Mariatchi Espuelas (skupina partnerského mesta Boskovice - ČR),
ktorá vystúpi v rámci jarmoku,
deň otvorených dverí - pozorovanie oblohy v Tekovskej hvezdárni dňa 20.05.2016
– vstup zdarma,
prehliadku áut - moto veteránov (Veterán Car Club Nitra) dňa 21.05.2016
od 11,00 hod - do 14,00 hod,
predstavenie 2. vydania Monografia mesta Levice - Vernisáž benefičnej fotografickej
výstavy Moje najmilšie Levice, ktoré sa bude konať 21.05.2016 o 16,00 hod v Hoteli Lev,
Festival športu, vzdelávania a kultúry, ktorý sa uskutoční dňa 13.03.2016
od 12,hod do 20,00 hod v športovej hale – vstupné je dobrovoľné,
Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch, ktoré sa uskutočnia 19.03.2016
v športovej hale v Leviciach (začiatok súťaže je o 14,00hod, Galavečer o 19,00 hod),
- informoval prítomných, že mesto tradične organizuje MESTSKÚ ŠPORTOVÚ
OLYMPIÁDU pre kategórie materských, základných a stredných škôl a zároveň uviedol,
že v roku 2016 - dňa 6.9.2016 je plánovaná mestská športová olympiáda pre Seniorov
mesta Levice,
- v dňoch od 16.12. do 22.12.216 budú v meste „Levické Vianoce“, na ktorých sú
plánované aj nové atrakcie ako napr. klzisko a pod.

Členovia Bezbariérovej komisie:
veľmi kladne hodnotili predložený návrh „Senior program 2016“ a ocenili navrhnuté
aktivity a opatrenia v programovom dokumente,
ocenili širokú škálu plánovaných podujatí, vyjadrili spokojnosť a poďakovali za pozvanie
na zaujímavé podujatia (akcie) v rámci „860. výročia prvej písomnej zmienky“ a v rámci
„Dni mesta Levice“.
Oľga Szalmová, riaditeľka ÚzS SČK Levice:
Informovala prítomných o činnosti Call centrum sociálnej pomoci, kde je poskytovaná
krízová pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií.
Uviedla, že Územný spolok SČK vytvoril chránené pracovisko na dobu neurčitú a na
pracovnú zmluvu zamestnáva predsedníčku Okresnej únie nevidiacich a slabozrakých. Tá
spolupracuje s očnými lekármi, ktorí odosielajú občanov do únie, kde je im poskytnuté
základné poradenstvo. Územný spolok na základe spolupráce s Krajským strediskom Únie
nevidiacich a slabozrakých, so súhlasom mesta Levice poskytuje priestory call centra
sociálnej pomoci sociálnemu poradcovi pre zrakovo postihnutých, ktorý vykonáva
špecializované poradenstvo, kedy si občania rôzneho veku môžu vyskúšať aj potrebné
pomôcky. Špecializované poradenstvo v mesačne využíva v priemere 5 občanov z mesta
Levice. Je to dobrá investícia pre obyvateľov mesta, nakoľko občanom sa ušetrí cesta do
Nitry.
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Poznamenala, že do Call centra zavolá ročne cca 1300 klientov, ktorí sú vybavovaní na
základe vyhodnotenia krízových potrieb a v spolupráci s ďalšími partnermi – rodina, lekár,
Mesto Levice, ÚPSVR, resp. iní poskytovatelia sociálnych služieb.
Navrhla sprístupniť Call centrum aj pre nečlenov OCSZTP a ZO SZSP-ND, ktorým by
mohlo byt v priestoroch centra poskytované sociálne poradenstvo.

Andrea Jurošková, ZO SZSP-ND:
uvedenú myšlienku p. Szalmovej, sprístupniť Call centrum, podporila a uviedla, že by mohla
v centre predvádzať, ako sa používajú kompenzačné prostriedky pre občanov, nakoľko má
skúsenosti, že mnohí ani nevedia ako sa také kompenzačné prostriedky používajú.
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora mesta Levice:
oboznámil prítomných členov s ponukou na spoluprácu medzi mesto a Komunitným
centrom/Nitrianskym centrom dobrovoľníctva, ktoré požiadalo o stretnutie, ktorého témou
by bolo prerokovanie možnej spolupráce v otázke systematickej podpory rozvoja
dobrovoľníctva, ako i možných nástrojoch tejto podpory.
Zlatica Šidlová, OCSZTP:
sa informovala, aké zariadenia sociálnych služieb sa v meste Levice nachádzajú a či mesto
Levice uvažuje o zriadení denného stacionára pre osoby ťažkého zdravotného postihnutia,
doporučila, pri príprave projektovej dokumentácie kultúrneho domu „DRUŽBA“ dbať na
bezbariérovosť budovy a doporučila pri príprave dokumentácie prizvať členov bezbariérovej
komisie.
Gabriela Špaňová, sociálny pracovník, MsÚ Levice - OSOO :
odporučila na najbližšie zasadnutie bezbariérovej komisie prizvať vedúcu stavebného
úradu, z dôvodu objasnenia a vysvetlenia stavebného zákona.
Gabriela Špaňová, sociálny pracovník, MsÚ Levice - OSOO :
bližšie informovala prítomných, že o Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Levice na
roky 2014-2018, ktorý bol schválený uznesením MsZ v Leviciach č. 21/III/2013 zo dňa
12.12.2013,
poznamenala, že Komunitný plán udáva smerovanie sociálnej politiky na území mesta
Levice do roku 2018 v podobe cieľov a opatrení sumarizovaných v koncepčnej časti,
oboznámila prítomných s Hlavnou prioritou komunitného plánu, ktorou je neustále rozvíjať
širokú paletu sociálnych služieb poskytovaných v meste, dbať o ich dostupnosť, kvalitu
a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých
kategórií obyvateľov mesta,
uviedla, že prioritou č. 1 v KPSS pre mesto Levice sú:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku a rozvoj pobytových sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb,
bližšie informovala prítomných:
- o pôsobnosti mesta v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 448/2008 Z.z.“), ktoré sociálne služby
poskytuje alebo zabezpečuje ich poskytovanie,
- o tom, že Denný stacionár je zariadenie s denným pobytom, kde sa poskytuje sociálna
služba občanom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí
im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v zariadení
sociálnych služieb, resp. čakajú v poradovníku na umiestnenie do zariadení sociálnych
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služieb. Tiež je určená seniorom, ktorí žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť
voľný čas. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje
pracovná terapia, záujmová činnosť.
dala do pozornosti, že na území mesta Levice túto sociálnu službu zabezpečujú dvaja
neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, prostredníctvom ktorých mesto Levice
zabezpečuje poskytovanie uvedenej sociálnej služby a to:
1. BEVA ISTOTA n.o., ktorá má uvedené zariadenie na Kalnickej ceste - Malá
strelnica s kapacitou 20 miest
2. VIA VIVIT, n.o. , ktorá má uvedené zariadenie na Ul. Čsl. armády
s kapacitou 20 miest

-

-

-

Ďalej uviedla, že mesto neprevádzkuje uvedené zariadenie. V zmysle citovaného zákona má
mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečovať dostupnosť sociálnych služieb občanom
odkázaným na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok
ustanovených zákonom. Z uvedeného vyplýva, že obec nie povinná sociálnu službu priamo
poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného
poskytovateľa. Je potrebné tiež uviesť, že pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych
služieb /t.j. aj zriaďovaní/, obec vychádza z potrieb svojich obyvateľov. V prípade, že v obci
nie sú klienti, resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu, nie je potrebné danú sociálnu
službu zriaďovať, poskytovať alebo zabezpečovať.
Poznamenala, že novelou zákona č. 448/2008 Z. z. od 1.1.2014 bol zavedený nový systém
financovania poskytovateľov sociálnych služieb. Finančný príspevok na prevádzku denného
stacionára je podľa novej právnej úpravy poskytovaný zo štátneho rozpočtu MPSVaR SR
priamo neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb.
Oboznámila prítomných, že za účelom vybudovania denného stacionára mesto Levice,
vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, bude hľadať možnosti čerpania
finančných prostriedkov z fondov a bude sa snažiť využiť každú vyhlásenú výzvu, ktorá
bude zameraná na: Regionálny operačný program, opatrenie: Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ktorou sa bude mesto uchádzať o
finančnú dotáciu, na vybudovanie zariadenia sociálnych služieb.

Andrea Jurošková, ZO SZSP-ND:
upozornila na nedostačujúce služby pre sluchovo postihnutých - nedoslýchavých vo
verejných inštitúciách v meste Levice,
uviedla, že služba „WIFI“, by bola veľmi nápomocná pri rôznych aktivitách pre osoby so
zdravotným postihnutím, resp. zriadiť integrované stredisko.
Mgr. Peter Benček:
podporil myšlienku p. Juroškovej a navrhol odporučiť vedeniu mesta zriadiť „WIFI
v priestoroch budov v správe mesta Levice,
požiadal p. Šidlovú, aby sa informovala, ako postupujú iné mestá pri oceňovaní
viacnásobných darcov krvi.
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9. Uznesenie
RNDr. Ján Krtík, zástupca primátora, otvoril rozpravu k predmetným materiálom
Bezbariérovej komisie.
Mgr. Peter Benček:
odporučil „SENIOR PROGRAM 2016“ doplniť a zapracovať do uvedeného materiálu
vyhodnotenie jednotlivých aktivít a to spracovaním informatívnej správy polročne.
Vzhľadom na to, že zo strany členov rady seniorov neboli znesené ďalšie pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy k predloženým materiálom, ukončil rozpravu a dal hlasovať o návrhu na
uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Bezbariérová komisia:
1.berie na vedomie:
a) Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020
b) Správa o plnení vybraných opatrení z Národného programu rozvoja životných podmienok
osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 za miestnu samosprávu – za rok
2015
c) Informáciu o podujatí Dni mesta Levice 2016
d) Informáciu o podujatiach k 860. výročiu prvej písomnej zmienky
2. schvaľuje:
a) Senior Program 2016
3. odporúča:
a) vedeniu mesta prerokovať Návrh benefitov pre viacnásobných darcov krvi
b) vedeniu mesta pri vyhlásení verejného obstarávania na MHD v Leviciach zohľadniť
jednotlivé zľavy pre občanov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) a ťažko zdravotne
postihnutých (ŤZP)
c) vedeniu mesta zriadiť „WIFI“ v priestoroch budov v správe mesta Levice
d) pri príprave projektovej dokumentácie kultúrneho domu „DRUŽBA“ dbať na
bezbariérovosť budovy a doporučuje pri príprave dokumentácie prizvať členov
bezbariérovej komisie
e) na najbližšie zasadnutie bezbariérovej komisie prizvať vedúcu stavebného úradu, z dôvodu
objasnenia a vysvetlenia stavebného zákona
Zástupca primátora konštatoval, že predložený návrh na uznesenie bol všetkými 5 hlasmi
prítomných členov Bezbariérovej komisie vzatý na vedomie a predložený návrh na uznesenie bol
jednohlasne schválený.
10.Záver:
Záverom sa p. zástupca primátora mesta Levice, p. RNDr. Ján Krtík, poďakoval všetkým
prítomným za ich účasť, podnety, návrhy, pripomienky a ukončil zasadnutie.
RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora mesta Levice
Zapísala:
Gabriela Špaňová
MsÚ Levice – OSOO
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