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 18.12.2017 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., MUDr. Peter
Hudec, Bc. Radovan Jonáš, Mgr. art. Viera Dubačová, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH, Prof.
MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc..
Neprítomní členovia komisie: p. Jaroslav Kuracina, MUDr. Ludvík Nábělek, PhD., Ing. Pavel
Bartošík, PhDr. Ľubica Laššáková, p. Pavol Strhák.
Prizvaní: Ing. Mária Filipová, PhDr. Karol Langstein, Mgr. Beáta Styková.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Predseda komisie Milan Lichý otvoril rokovanie komisie, privítal všetkých prítomných a predložil
program rokovania:
1. Otvorenie
2. Dotácie poskytované komisiou - aktuálna informácia o stave žiadostí o dotácie
3. Plán činnosti rokovania komisie
3. Politika mesta v oblasti zdravia - aktuálne informácie
4. Rôzne
Členovia komisie hlasovali o predloženom návrhu programu zasadnutia.
Prijaté uznesenie č. 37/17 - hlasovanie: Za: 7 Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (7/0/0).
K bodu 2 )
Ing. Mária Filipová informovala o pripravovanom stretnutí so subjektami, ktoré požiadali o dotáciu
na rok 2018. Celkový počet žiadostí je osem. Informovala potrebe nastavovania a doplnenia kritérií
nevyhnutných pri poskytovaní finančných prostriedkov z verejných zdrojov – efektivita, súlad s
Komunitným plánom, potrebnosť, efektivita, ekonomická primeranosť a pod. Podklady na
vyhodnotenie Odbor sociálnych vecí ešte doplní tak, aby bol naplnený postup v zmysle VZN.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., pripomenul úlohu oponentúry k žiadostiam o dotácie.
Predseda komisie uzatvoril diskusiu s tým, že komisia dotácie prerokuje po doplnení podkladov na
zasadnutí dňa 9.1.2018.
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K bodu 3)
Predseda komisie navrhol na prvý polrok 2018 nasledovné termíny rokovaní komisie: 9.1.2018
o 15.30 hod., 20.2.2018 o 15.00 hod., 3.4.2018 o 15.00 hod., 15.5.2018 o 15.00 hod. a 5.6.2018
o 15.00 hod.. Zároveň vyzval prítomných na doplnenie plánu práce komisie na 1. polrok 2018.
Predseda komisie uzavrel tento bod. Členovia komisie súhlasili s navrhnutými termínmi.
K bodu 4)
Predseda komisie otvoril diskusiu o politike zdravia v meste Banská Bystrica. Konštatoval, že danej
oblasti sa komisia bude venovať priebežne podľa aktuálnej situácie. Pripomenul jednu z hlavných
priorít PHSR 6.3.Podpora zdravia a Akčný plán pre roky 2015 až 2017 a opatrenia a aktivity,
opatrenie 6.3.1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie, Aktivita 6.3.1.1 Podporovať
aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán zdravé mesto a obnoviť pozíciu
koordinátora projektu. Aktivita 6.3.1.2 Vzdelávať skupiny obyvateľov s vybranými ochoreniami
(diabetes, hypertenzia, obezita a pod.), v spolupráci s FZ SZU a RÚVZ. Aktivita 6.3.1.3 Vzdelávať
obyvateľov v oblasti zdravej životosprávy a prevencie vzniku závislostí (drogy, lieky, fajčenie) v
spolupráci s RÚVZ a ZF SZU. Aktivita 6.3.1.4 Vzdelávať obyvateľov v oblasti pohybových aktivít.
Aktivita 6.3.1.5 Venovať každé dva nepárne roky zvýšenú pozornosť pohybovej aktivite detí ako aj
dospelej populácie v rámci celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Aktivita 6.3.1.6
Monitorovať priebežne v Poradni zdravia pri RÚVZ BB rizikové faktory srdcovocievnych a iných
chronických ochorení, metabolický syndróm, diabetes II. typu, u klientov poradne zdravia a v rámci
výjazdov priamo na pracoviská klientov. Aktivita 6.3.1.7 Uverejňovať pravidelne informácie o
preventívnych programoch v oblasti zdravotníctva v regionálnych médiách, na webových stránkach
Mesta a RÚVZ. Aktivita 6.3.1.8 Vzdelávať obyvateľov v oblasti primárnej prevencie vzniku
vybraných ochorení. Opatrenie 6.3.2. Podpora zdravotníckych služieb, Aktivita 6.3.2.1 Podporiť
zriadenie chýbajúcich služieb a zariadení zameraných na komplexnú starostlivosť pre
chronicky chorých, podporiť prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Konštatoval, že
predmetnú agendu, čo sa týka zdravia, nemá na Mestskom úrade pridelenú konkrétny pracovník.
Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH, informovala o aktivitách Fakulty zdravotníctva SZÚ v tejto
oblasti – Poradňa zdravia, prebehlo niekoľko školení v oblasti zdravotnej prevencie. Na budúce
zasadnutie komisie pripraví aktuálne informácie.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., vyslovil názor, že Banská Bystrica má exkluzívne,
špičkové zdravotnícke služby, či už je to DFNsP, FNsP FDR, NRC Marína, SÚSCCH, Zelený sen,
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hospicové inštitúcie a ďalšie. Potrebné je ich udržať a zlepšovať. Odporúča zvýšiť osvetu a
publicitu, pokiaľ ide o prevenciu, či už v oblasti očkovania proti chrípke a pod.
Predseda informoval o interpelácii k vytvoreniu pozície koordinátora pre oblasť zdravia,
envirovýchovy i koordinácie zavádzania opatrení pre adaptáciu na nepriaznivé dopady dôsledkov
klimatických zmien.
Ing. Mária Filipová navrhuje zamestnať niekoho, kto bude koordinovať tieto aktivity na dohodu.
K bodu 5) Rôzne
Ing. Mária Filipová informovala, že v tomto roku bude nevyhnutná zmena VZN o úhradách za
sociálne služby, v súvislosti so zmenou zákona.
Predseda následne uzavrel rokovanie komisie a poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu
a poprial pekné sviatky.

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 18.12.2017 prijala

U z n e s e n i e č. 37/17
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 18.12.2017.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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