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 25.04.2017 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, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
Bc. Radovan Jonáš, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Mgr. art. Viera Dubačová.
Neprítomní členovia komisie: p. Pavol Strhák, Ing. Pavel Bartošík, p. Jaroslav Kuracina.
Prizvaní: Mgr. Jakub Gajdošík, Mgr. Beata Styková.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.

K bodu 1)
Predseda komisie Milan Lichý otvoril rokovanie komisie, privítal všetkých prítomných,
konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, a predložil program rokovania:
1. Otvorenie.
2. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie rokov 2015-2016 (materiál sa
predkladá na zasadnutie MsZ dňa 16.5.2017).
3. Rôzne.
Prijaté uznesenie č. 14/17 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
Mgr. Beáta Styková prítomných oboznámila s obsahom Správy o plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb za obdobie 2014-2016. Materiál je zložený z dvoch samostatných skupín, zo
samotnej Správy o plnení KP a z vyhodnotenia akčného plánu jednotlivých cieľových skupín:
- Osoby v obtiažnych životných situáciách.
- Rodina s deťmi a mládež.
- Osoby zo zdravotným postihnutím.
- Osoby aktívne v komunitách,
- Seniori.
Predmetný materiál sa predkladá na zasadnutie MsR dňa 2.5.2017 a na rokovanie MsZ dňa
16.5.2017. Materiál sa spracovával od decembra 2016 do apríla 2017, za účasti všetkých
zainteresovaných subjektov. Stretnutia so subjektami hodnotila pozitívne. Súčasťou materiálu je
zároveň aj návrh Akčného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb na rok 2017.
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., doplnila, že tento materiál je prístupný verejnosti a pomáha
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a inšpiruje aj iné mestá a obce.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., vyjadril poďakovanie za odborne spracovaný materiál.
Komisie vzala na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie
2015-2016 a odporučila materiál predložiť na rokovanie MsR a MsZ.
Prijaté uznesenie č. 15/17 - hlasovanie: Za: 7, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 3)
a) Mgr.art. Viera Dubačová vyjadrila úprimnú sústrasť nad úmrtím Zuzany Lešníkovej a vyjadrila
poďakovanie za jej prácu.
Predseda komisie sa pripojil a vyjadril v mene celej komisie poďakovanie za jej prácu, pomoc
komunite, jej významnú aktivitu v projekte Podniku medzitrhu práce.
b) MUDr. Peter Hudec vyjadril smútok nad úmrtím vynikajúceho slovenského chirurga Prof.
MUDr. Petra Kothaja, PhD., ktorý zomrel práve dnes vo veku 65 rokov.
Predseda komisie vyjadril sústrasť a poďakovanie za jeho významný prínos pre celú spoločnosť v
oblasti zdravia, rozvoja medicíny, za pomoc, za ľudskosť. Za svoju odbornú, vedeckú a publikačnú
činnosť získal profesor Kothaj množstvo významných ocenení. Pred niekoľkými rokmi bol
nominovaný na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo, získal Zlatú medailu Slovenskej lekárskej
spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku (2011) či Petřivalského cenu za rozvoj
chirurgie udelená Českou chirurgickou spoločnosťou na kongrese v Brne (2012). V roku 2011 sa
stal držiteľom Ceny predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za rozvoj chirurgie a
výchovu nových odborníkov. Nasledujúci rok získal Cenu primátora mesta Banská Bystrica za
výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a
publikačnú činnosť.
c) Bc. Radovan Jonáš otvoril problematiku bezdomovectva a migrácie ľudí bez domova.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prirovnal túto situáciu k európskej migračnej kríze v tom
zmysle, že ľudia v krízových situáciách sa sťahujú tam, kde je optimálne prostredie a podmienky.
Predseda komisie navrhol venovať sa témam krízovej intervencie na najbližšom rokovaní komisie.
d) Najbližšie rokovanie komisie sa uskutoční dňa 30.5.2017 v Komunitnom multifunkčnom centre
na Robotníckej ulici č.12.
Predseda komisie uzavrel zasadnutie a poďakoval sa 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 25.04.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 14/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 25.4.2017.

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 25.04.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 15/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku
I. b e r i e n a

vedomie

Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb za obdobie 2015-2016
II. o d p o r ú č a
materiál predložiť na rokovanie Mestskej rady dňa 02.05.2017
a na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 16.05.2017

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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