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Návrh na uznesenie:
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Spracoval:

Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie
Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie

V Trebišove 25.03.2019

predkladateľ

Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity
Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.03.2019

Prítomní členovia komisie:

Poslanci

Neposlanci

1. Mgr. Jindřich Sosna
2. MVDr. Ivan Hrdlík
3. Koloman Demeter

1. Bc. Jana Germanová
2. Mgr. Marián Cabada
3. Dezider Šandor

Neprítomní členovia komisie: 1. Ing. Gejza Gore – ospravedlnený

Ostatní prítomní:

1. Mgr. Peter Sovák
2. Mgr. Martina Truhlářová
3. MVDr. Ján Šestko
4. Mgr. Marek Demeter
5. Mgr. Rastislav Čornanič

Priebeh rokovania:
Komisia Mestského zastupiteľstva v Trebišove na riešenie problémov marginalizovanej
rómskej komunity na zasadnutí prerokovala program zasadnutia a jednohlasne schválila program
zasadnutia bez doplnenia ďalších bodov.
1. V bode 2. programu zasadnutia komisie bol predložený členom komisie k prerokovaniu plán
zasadnutí komisie na rok 2019.
Komisia jednohlasne schválila predložený prerokovaný plán zasadnutí komisie na rok 2019.
2. V bode 3. programu MVDr. Ján Šestko uviedol Informatívnu správu RVPS Trebišov, o stave
a prijatých opatreniach v riešení problémov týrania psov v marginalizovaných a sociálne
vylúčených skupinách v meste Trebišov.
V úvode tohto bodu MVDr. Ján Šestko informoval prítomných o nevyhnutnosti registrácie psov
(čipovania) a o sankciách ich majiteľov v prípade nesplnenia tejto povinnosti. Ďalej vyzdvihol
doterajšiu spoluprácu s príslušnými zložkami mestského úradu a mestskou políciou. Predseda komisie
Mgr. Jindřich Sosna dodal, že ide o dlhotrvajúci problém neidentifikácie psov, ktorý je pre danú
skupinu občanov z finančného hľadiska náročný. Ďalej doplnil, že mesto Trebišov má uzavretú
zmluvu s karanténnou stanicou Veľké Kapušany, prostredníctvom ktorej za účasti mestskej polície a
rómskej poriadkovej služby, dochádza k viacnásobnému odchytu psov.
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Túto informáciu doplnil o to, že v minulom kalendárnom roku bolo na území mesta Trebišov
odchytených 144 psov, ktoré boli následne umiestnené v karanténnej stanici.
Na otázku poslanca MVDr. Ivana Hrdlíka, či má mesto Trebišov vedomosť o rodinách, ktoré
konzumujú psov, odpovedal predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý konštatoval, že informácie
o tejto skutočnosti mesto neeviduje.
Z diskusie vzišla otázka od poslanca MVDr. Ivana Hrdlíka, koľko v súčasnosti eviduje mesto Trebišov
zaevidovaných psov v rómskej osade. Poslancovi odpovedal prednosta MsÚ Mgr. Peter Sovák, ktorý
uviedol, že na základe správy hlavného kontrolóra k 31.12.2018, mesto Trebišov v rómskej osade
eviduje spolu 12 registrovaných psov. Na otázku poslanca Kolomana Demetera o opakovanom
odchyte psov, voľne pohybujúcich sa na uliciach a voľnom priestranstve v rómskej osade, sa vyjadril
prednosta MsÚ Mgr. Peter Sovák, ktorý v tejto súvislosti uviedol, že odchyt psov sa vykonáva v
nepravidelných intervaloch podľa potreby. Člen komisie Dezider Šandor sa na túto tému vyjadril, že
problém spočíva predovšetkým v nezáujme majiteľov registrovať svojich psov, nakoľko nie je v ich
v záujme uhrádzať poplatky spojené s vlastníctvom psa. MVDr. Ján Šestko poskytol komisii písomné
stanovisko Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, ako postupovať pri
uplatňovaní náhrady za trvalé označenie psa transportérom (mikročipom), že je možné bezodplatne
čipovať psov majiteľov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi alebo minimálneho dôchodku (po
predložení potvrdenia ÚPSVaR alebo sociálnej poisťovne).
Predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna vyjadril súhlas a odporučil informovať majiteľov
o nevyhnutnom čipovaní psov, už pri následnom odchyte, nakoľko od 01.09.2018 vstúpila do platnosti
novela zákona o veterinárnej starostlivosti, z ktorej vyplýva povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť
trvalé označenie psa mikročipom, chovaného na území Slovenskej republiky. Vyššie uvedenú
povinnosť si majitelia musia splniť najneskôr do 31.10.2019.
Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu RVPS Trebišov
o stave a prijatých opatreniach v riešení problémov týrania psov v marginalizovaných a sociálne
vylúčených skupinách v meste Trebišov.
3.
V 4. bode programu poverený zamestnanec Základnej školy Ivana Krasku, Trebišov, Mgr.
Marek Demeter, predniesol Informatívnu správu o prijatých preventívnych opatreniach na zamedzenie
týrania zvierat žiakmi základnej školy. O slovo požiadal predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý
doplnil, že v škole, v danej veci vykonáva preventívne opatrenia prostredníctvom osvety na školách aj
mestská polícia, čím zvyšuje povedomie detí o danej problematike. Do diskusie sa neprihlásil žiaden
ďalší člen.
Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu riaditeľa Základnej
školy Ivana Krasku, Trebišov o prijatých preventívnych opatreniach na zamedzenie týrania zvierat
žiakmi školy.
4.
V 5. bode programu pracovníčka Regionálneho útvaru verejného zdravotníctva Trebišov, Mgr.
Martina Truhlařová, oboznámila prítomných s Informatívnou správou o stave a vývoji infekčných
ochorení a Epidemiologickej situácií a o prijatých opatreniach v marginalizovaných a sociálne
vylúčených skupinách obyvateľov mesta Trebišov.
Predseda komisie, Mgr. Jindřich Sosna, požiadal o informáciu, aká je momentálna situácia vo veci
výskytu epidémie vírusového ochorenia osýpok a infekčného ochorenia syfilis, v meste Trebišov.
Vyjadrila sa Mgr. Martina Truhlařová, ktorá sa na úvod poďakovala za súčinnosť vedeniu Mestského
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úradu Trebišov, Mestskej polícii Trebišov, Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Trebišove
a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov. Ďalej uviedla, že od mesiaca január 2019 do
28.02.2019 bolo evidovaných 9 nových prípadov nakazenia sa infekčným ochorením syfilis a od
12.09.2018 do 19.03.2019 bolo hlásených 61 prípadov nakazenia sa vírusovým ochorením osýpok.
Spomínané ochorenia majú klesajúcu tendenciu, teda možno uviesť, že danú epidémiu osýpok
a syfilisu sa podarilo eliminovať. Na otázku člena komisie Dezidera Šandora o tom, či išlo o nové
prípady alebo opakujúcu sa infikáciu, odpovedala Mgr. Martina Truhlařová, ktorá uviedla, že len
v jednom prípade došlo k reinfekcii. V rámci diskusie sa predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna
zaujímal, či nedôjde k navyšovaniu počtov asistentov osvety zdravia, nakoľko v súčasnosti absentuje
ich počet. Odpoveď poskytol prednosta úradu Mgr. Peter Sovák, ktorý uviedol, že na základe splnenia
vopred stanovených podmienok, majú byť asistenti osvety zdravia doplnení o ďalších 4 členov
spolupracujúcich s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Prednosta úradu Mgr. Peter Sovák sa zaujímal
o ďalšie choroby vyskytujúce sa v rómskej osade. Odpoveď poskytla Mgr. Martina Truhlařová, ktorá
sa vyjadrila, že žltačka sa naposledy vyskytla v okrajovej časti mesta Trebišov v roku 2016.
V súčasnosti sa okrem osýpok a syfilisu objavujú bežné črevné virózy, ktoré vznikajú z dôvodu nízkej
životnej úrovne a z dôvodu nevhodných hygienických návykov. Ako riešenie eliminácie daného
problému, uviedla pracovníčka RÚVZ Mgr. Martina Truhlařová pravidelnú dezinsekciu, pravidelné
zásobovanie rómskej komunity zdravotne bezpečnou pitnou vodou, likvidáciu odpadových vôd
a tuhého komunálneho odpadu a v neposlednom rade, aj poskytnutie poradenstva zameraného na
zvýšenie čistoty a hygieny domácnosti. Poverený zamestnanec Základnej školy Ivana Krasku,
Trebišov, Mgr. Marek Demeter, požiadal zástupkyňu z RÚVZ Mgr. Martinu Truhlařovú o zvýšenie
preventívnych aktivít formou osvety na školách vo veci zamedzenia šíreniu žltačky, infekčného
ochorenia syfilis a iných prenosných ochorení. Mgr. Martina Truhlařová, prejavila záujem
o poskytnutie osvety v rámci Základnej školy Ivana Krasku, Trebišov a dodala, že prvotným zámerom
je stanoviť si cieľovú skupinu, ktorej má byť poskytnutá osveta a následne je možné nastavenie
spolupráce.
Komisia odporučila poslancom MsZ vziať na vedomie Informatívnu správu RÚVZ, o stave
a vývoji infekčných ochorení a Epidemiologickej situácie a prijatých opatrení v marginalizovaných
a sociálne vylúčených skupinách v meste Trebišov.
5. V 6. bode programu ,,Rôzne“, v rámci diskusie, sa prednosta úradu Mgr. Peter Sovák, dotazoval
na medializované informácie o stave a dopyte po rozšírenej syntetickej droge ,,herba“. Odpoveď mu
poskytol člen komisie Mgr. Marián Cabada, ktorý potvrdil informáciu o výskyte spomínanej drogy
a dodal, že nakoľko je dopyt po tejto vysokonávykovej droge, je nevyhnutné poskytnúť osvetu na
školách i v rodinách a zamedziť tak užívaniu a následnej distribúcii. Prednosta úradu Mgr. Peter Sovák
sa zaujímal o to, či Základná škola Ivana Krasku, Trebišov má vedomosti o distribúcii a následnom
užívaní drogy ,,herba“ medzi maloletými žiakmi. Poverený zamestnanec Základnej školy Ivana
Kraska, Trebišov, Mgr. Marek Demeter, sa na danú otázku vyjadril, že základná škola neeviduje
problém požívania a distribuovania drogy ,,herba“ maloletými žiakmi. Člen komisie Mgr. Marián
Cabada, požiadal predsedu komisie Mgr. Jindřicha Sosnu, aby bol do budúcna prizvaný zástupca
z ÚPSVaR, Trebišov z oddelenia SPODaSK, nakoľko je nevyhnutné zamerať sa na rodičov
maloletých detí, ktorí neprejavujú záujem o výchovu a starostlivosť. Ďalej člen komisie Mgr. Marián
Cabada dodal, že zanedbávaním starostlivosti o maloleté deti zo strany rodičov, dochádza
k výchovným problémom a následným etablovaním dieťaťa do okruhu ľudí so sociálno –
patologickými javmi.
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Člen komisie- neposlanec Dezider Šandor sa zaujímal aj o stav kanalizácie v rómskej osade. Odpoveď
mu poskytol predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna, ktorý uviedol, že technická infraštruktúra (verejný
vodovod, kanalizácia) je v osade čiastočne zavedená, avšak dochádza k jej pravidelnému, úmyselnému
upchávaniu zo strany obyvateľov rómskej osady. V rámci preventívneho opatrenia je nevyhnutné
zvýšiť činnosť rómskej poriadkovej služby a osvetou zamedziť opakovanému upchávaniu kanalizácie.
Na záver zasadnutia predseda komisie Mgr. Jindřich Sosna poďakoval za účasť členom komisie
a zároveň ich vyzval k poskytnutiu prípadných podnetov smerujúcich k riešeniu problémov občanov
mesta Trebišov.

Zapísal:
Schválil:

Mgr. Miroslava Brindová, tajomníčka komisie
Mgr. Jindřich Sosna, predseda komisie
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