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 13.2.2018 na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.
_______________________________________________________________________________
Prítomní členovia komisie: Ing. Milan Lichý, PhDr. Ľubica Laššáková, MUDr. Ludvik Nábělek,
PhD., p. Pavol Strhák, MUDr. Peter Hudec, Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Ing. Pavel
Bartošík, Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc..
Neprítomní členovia komisie: p. Jaroslav Kuracina, Bc. Radovan Jonáš, Mgr. Art. Viera Dubačová.
Prizvaní: MUDr. Eva Vnenčáková, MUDr. Katarína Stracová, Mgr. Jakub Gajdošík, Mgr. Beáta
Styková, PhDr. Karol Langstein.
Sekretárka komisie: Mgr. Jana Lovásová.
K bodu 1)
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie, predložil program a vyzval na doplnenie programu.
Návrh programu zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Politika mesta v oblasti zdravia aktuálne informácie
3. Sociálna a krízová intervencia – aktuálne informácie, stav zariadení
4. Rôzne
Členovia komisie schválili predložený návrh programu.
Prijaté uznesenie č. 12/18 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
K bodu 2 )
Predseda komisie na úvod privítal hostí pani doktorku Evu Vnenčákovú a pani doktorku Katarínu
Stracovú. Predseda a pripomenul úlohu komisie v oblasti zdravia, pričom sa opieral o PHSR a
odpoveď MsÚ na interpeláciu zo dňa 12.12.2017.
Príloha č. 1)
„Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 12. decembra 2017
Ing. Milan Lichý
20. Interpelujem pána primátora vo veci plnenia Akčného plánu PHSR pre mesto Banská Bystrica
na roky 2015-2017.
Ide o Prioritu 6.3. Podpora zdravia, Opatrenie 6.3.1. Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej
prevencie, Aktivitu 6.3.1.1 Podporovať aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán
zdravia mesta a obnoviť pozíciu koordinátora projektu (termín - roky 2015-2017).
Ďalej o Prioritu 7.3 Environmentálna výchova, Opatrenie 7.3.1 Vytvorenie mestského Ekocentra a
zavedenie systematického vzdelávania v environmentálnej oblasti, Aktivitu 7.3.1.2 Vytvoriť
pracovnú pozíciu pre koordinátora environmentálnej výchovy v meste (termín - rok 2017).
Navrhujem vytvorenie pracovnej pozície na koordináciu aktivít mesta v oblasti životného prostredia
a zdravia s doplnením koordinácie problematiky adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na
území mesta Banská Bystrica a pre dobré rozhodovanie Mesta s ohľadom na klimatické zmeny.
Odpoveď: Ing. Mária Filipová, vedúca OSV
K Ing. Milan Lichý – „Interpelujem pána primátora vo veci plnenia Akčného plánu PHSR pre
1

mesto Banská Bystrica na roky 2015-2017.
Ide o Prioritu 6.3. Podpora zdravia, Opatrenie 6.3.1. 1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej
prevencie, Aktivitu 6.3.1.1 Podporovať aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán
zdravia mesta a obnoviť pozíciu koordinátora projektu (termín - roky 2015-2017).“
Národná sieť Asociácie zdravých miest Slovenska /AZMS/ bola zrušená ku 31.12.2013.
Aktívnymi členmi AZMS bolo 12 miest Slovenska: Banská Bystrica, Levice, Trnava, Spišská Nová
Ves, Košice, Turčianske Teplice, Bratislava, Hronské Kľačany, Liptovský Mikuláš, Nitra, Zvolen a
Martin. Samotný projekt "Zdravé mesto" bol súčasťou Národného programu podpory zdravia,
naposledy bola schválená jeho aktualizácia v r.2014. Spomínaný program vychádza z politiky
Svetovej zdravotníckej organizácie WHO s názvom "Zdravie pre všetkých", ktorá je zakotvená v
politike "Zdravie 2020" - http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-policy/health-2020-theeuropean-policy-for-health-and-well-being/about-health-2020
Tak ako je vyššie uvedené Projekt Zdravé mesto bol ukončený a priamo projekt ďalej už
nepokračuje, čo však neznamená, že mesto v stratégii, ktorej cieľom bolo zlepšiť kvalitu života a
zdravia občanov mesta Banská Bystrica nepokračuje. V období, keď bol Plán zdravia vytvorený a
dizajnovaný (1997–2005) neexistovali legislatívne predpoklady a východiská pre spracovanie
takýchto strategických dokumentov a bolo veľmi pokrokové, že mesto Banská Bystrica spolu aj s
inými krajskými mestami sa k stratégii zdravých miest hlásilo.
Od 1.1.2009 nadobudol účinnosť Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja (v znení
č. 309/2014 Z. z.), ktorý ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje
pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej
spolupráce a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja. Cieľmi regionálneho
rozvoja sú medzi iným aj ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, ako aj realizácia opatrení na
ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov
poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu, ktoré vo
svojej interpelácii uvádzate. Základné dokumenty, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje tento
rozvoj sú Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Projekt Zdravé mesto má teda kontinuálne
pokračovanie v rámci niekoľkých priorít PHSR (Zeleň a verejné priestranstvá, Vodné toky,
Environmentálna výchova, Odpadové hospodárstvo) a v priorite 6.3 Podpora zdravia. Tematický
cieľ T.38 sa zabezpečuje prostredníctvom preventívnych programov, ktoré sa na území mesta
realizujú. Dôkazom toho sú aj aktivity, ktoré sa na území mesta prostredníctvom spolupráce s
kľúčovými partnermi (RÚVZ, ZŠ, MŠ, Slovenská spoločnosť pre výživu, OZ Život a zdravie –
kluby zdravia, Materské centrá - MC, Denné centrá atď.) realizujú. Sú to aktivity typu „Takto to
varím ja“ (MC), odborné semináre z príležitosti Dňa mlieka, Deň Zeme, Deň vody, každoročne
„Olympiády zdravej výživy“, každoročná aktivita „Vyzvi srdce k pohybu“, „Do práce na bicykli“,
Educafilm a pod. Podrobnejší prehľad o realizovaných aktivitách, ktoré koordinovalo Mesto Banská
Bystrica nájdete na http://www.banskabystrica.sk/?id_menu=97545 aj v rámci projektu „Užívaj si
zdravý život“ (We Love Eating) podporený Európskou komisiou. Máme za to, že Mesto BB Akčný
plán PHSR v oblasti zabezpečenia zdravotnej prevencie plní – Akčný plán bol v rámci uvádzaného
projektu spracovaný na roky 2015-2017. Vďaka realizovaným aktivitám povedomie aspektov
zdravého životného štýlu vzrástlo u väčšiny cieľových skupín (okrem mladistvých) – zistené na
základe relevantného prieskumu. Hoci ideálny životný štýl nebol dosiahnutý, zistený bol pokles
nezdravého životného štýlu. Mesto Banská Bystrica hodnotí projekt a realizované aktivity
pozitívne, hlavne komunitný prístup, zapojenie širokého spektra cieľových skupín (mládež, tehotné
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ženy, seniori). Pozitívne hodnotíme aktivity, ktoré prispeli k prepájaniu generácií a tým posilnenie
medzigeneračného aspektu. Realizované aktivity prispeli k sieťovaniu rôznych subjektov
pôsobiacich v oblasti zdravého životného štýlu na území mesta a tým aj výstupy a synergia
jednotlivých aktivít organizácií vzrástla. Možno konštatovať, že aj napriek mnohým aktivitám v
oblasti zdravej životosprávy majú kampane a aktivity projektu realizované kreatívnou a
interaktívnou formou oveľa väčší vplyv na formovanie vedomia a myslenia, ako tradičné formy
(prednášky, letáky a pod.). Mesto Banská Bystrica zabezpečilo a distribuovalo pre všetky ZŠ a MŠ
program rozvoja školského stravovania pod názvom „Stravovacia a výživová politika pre školy“.
V súčasnosti sa pripravuje Zmluva o spolupráci s RÚVZ o zabezpečení činnosti Poradní zdravia.
Spracúva sa Akčný plán podpory zdravia na rok 2018 v spolupráci s RÚVZ a s komunitnými
centrami. Gestorom programu Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie v rámci PHSR je odbor
sociálnych vecí, ktorý za obdobie posledných 2 rokov koordinoval tieto aktivity. Koordinácia
programov podpory zdravia sa zabezpečuje prostredníctvom uvedeného útvaru. Vzhľadom na to, že
plán zdravia je súčasťou PHSR, kde každá oblasť má svojho gestora, ktorý je zodpovedný za
plnenie cieľov PHSR nepovažujeme v súčasnosti za opodstatnené vytvoriť v štruktúre mesta
samostatnú pozíciu na koordináciu uvedených aktivít v rámci mesta. Nevylučujeme vytvorenie
takejto pozície v rámci získania grantov, resp. prostriedkov z EŠIF alebo iných mimorozpočtových
zdrojov, ktoré budú účelovo určené na podporu takýchto programov.
Odpoveď: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
Taktiež v súčasnosti neuvažujeme o vytvorení samostatných pozícií pre koordinátora
environmentálnej výchovy v meste a o vytvorení pozície na koordináciu aktivít mesta v oblasti
životného prostredia a zdravia.“
Predseda komisie odovzdal slovo pani dekanke Fakulty Zdravotníctva SZÚ Doc. PhDr. Beáte
Frčovej, PhD., MPH., ktorá doplnila informácie o aktivitách, ktoré vychádzali z PHSR, z prioritnej
oblasti: 6.3 Podpora zdravia, Opatrenie: 6. 3. 1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie.
Informovala o snahe Fakulty Zdravotníctva SZÚ v oblasti sociálnej starostlivosti formou
fyzioterapie, ktorú nebolo možné realizovať z dôvodu legislatívno-právnych problémov. Nakoľko
študent nemôže vykonávať tieto aktivity bez gestora, ktorého sa nepodarilo zabezpečiť.
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., poukázal na problémy osvety s očkovaním proti chrípke.
Navrhol problematiku očkovania zaradiť do programu rokovania komisie v mesiacoch jún až
september 2018.
Členovia komisie odporučili do júnového zasadnutie komisie zaradiť do programu bod
„Problematika prevencie proti chrípkovým ochoreniam.“
Prijaté uznesenie č. 13/18 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
Predseda otvoril diskusiu o realizácii Opatrenia PHSR - 6.3.2. Podpora zdravotníckych služieb,
Aktivita 6.3.2.1 Podporiť zriadenie chýbajúcich služieb zameraných na kompletnú starostlivosť pre
chronicky chorých a podporiť prepojenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Po zhrnutí doterajšej
aktivity komisie v tejto oblasti odovzdal slovo MUDr. Kataríne Stracovej a MUDr. Eve
Vnenčákovej.
MUDr. Katarína Stracová sa vyjadrila k problematike zabezpečovania geriatrickej starostlivosti.
Konštatovala akútny nedostatok lôžok pre geriatrických pacientov v meste Banská Bystrica, po
zrušení geriatrického oddelenia vo FNsP F.D.Roosevelta. Predložila normatívy pre minimálnu sieť
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poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (pozri Prílohu č.2)
Príloha č.2)
Normatívy pre minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
podľa Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. , č. 274/2011 Z. z. a č.290/2012 Z. z..
Vybrané údaje pre Banskobystrický samosprávny kraj:
Geriatrické oddelenie: normatív minimálnej siete: 130 postelí
skutočnosť:
85 postelí (Zvolen)
Minimálna sieť geriatrických odd. pre celú SR:
1 053 postelí
Oddelenia/liečebne dlhodobo chorých: normatív: 193 postelí
skutočnosť: 110 postelí (Zelený sen 45
FNsPFDR 30
Detva
35)
Doliečovacie oddelenia:
normatív:
72 postelí
skutočnosť:
nezistené
Pre dlhodobo chorých pacientov a terminálne stavy onkologických aj neonkologických ochorení :
Paliatívne oddelenia :
normatív: 20 postelí
skutočnosť: hospic B.B.
Gerontopsychiatrické oddelenia (najmä z aspektu narastajúcich prípadov demencií):
normatív:
30 postelí
skutočnosť:
nezistené
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V meste aj okrese Banská Bystrica zaniká sieť geriatrických ambulancií. Z pôvodných cca troch
celých lekárskych úväzkov je t. č. v činnosti cca 1,8 lekárskeho miesta (l,6 je vo FNsP FDR).
Všetky tri geriatričky sú už v dôchodkovom veku.
Poznámka:
Do júna 2011 bolo v prevádzke Geriatrické oddelenie vo FNsP FDR o počte 45 postelí
s dostatočným počtom plne kvalifikovaných lekárov, resp. v príprave na atestáciu z geriatrie.
Jediným administratívnym rozhodnutím (bez predošlých konzultácii) došlo zo strany vtedajšieho
vedenia nemocnice (s podporou VšZP) k úplnej likvidácii geriatrického oddelenia s následným
odchodom lekárov z nemocnice.
Podklady pre rokovanie s primátorom mesta B.B. MUDr. Jánom Noskom, dňa 18.jan.2018,“

MUDr. Stracová konštatovala, že je nedostatok zdravotníckeho personálu pre geriatrické oddelenie,
či už lekárov alebo zdravotných sestier.
Predseda informoval pracovnom stretnutí s primátorom dňa 18.1.2018 za účasti MUDr. Stracovej a
MUDr. Vnenčákovej a predsedu komisie. Pán primátor následne informoval o stretnutí s predsedom
BBNSK a pripravovanom stretnutí s ministrom zdravotníctva v tejto veci..
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., konštruktívne riešenie vidí na úrovni vedenia kraja za
účasti vedenia nemocníc, ministerstva a ostatných kompetentných inštitúcií.
Ing. Pavel Bartošík sa z pozície riaditeľa jednej z okrajových nemocníc sa zapojil do diskusie a
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vyjadril názor, že politika v oblasti starostlivosti geriatrických pacientov je taká, že v FNsP
F.D.Roosevelta by mali riešiť akútnych pacientov a okrajové nemocnice chronických pacientov.
Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., navrhla problém nedostatku geriatrického personálu riešiť v
dvoch rovinách, zo svojej profesionálnej pozície má záujem sa angažovať v rovine vzdelávania, vo
vytvorení školiaceho pracoviska, a čo sa týka druhej roviny - vytvorenia podmienok (lôžka,
priestory a pod), táto je v kompetencii vedenia FNsP, F.D.Roosevelta.
Členovia komisie zobrali na vedomie informáciu o nepriaznivom stave geriatrických zariadení a
odporučili primátorovi pokračovať v rokovaniach na riešenie tejto situácie s vedením FNsP
F.D.Roosevelta Banská Bystrica, BBSK a MZ SR.
Prijaté uznesenie č. 14/18 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
Na záver sa predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a za spoluprácu.
Členovia komisie odporučili a podporili zriadenie školiaceho pracoviska FZ SZÚ pre vzdelávanie
lekárov v odbore geriatria.
Prijaté uznesenie č. 15/18 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
K bodu 3)
PhDr. Karol Langstein informoval o nocľahárni, ktorá je v originálnej pôsobnosti Mesta.
Príloha č. 3)
Nocľaháreň VEČIERKA, Pod Urpínom 6, Banská Bystrica
„Počet klientov v nocľahárni za posledný kvartál roku 2017 (4Q 2017) predstavoval celkový počet
klientov, ktorým sa poskytla sociálna služba nocľahu 66 klientov. Z toho 36 bolo s trvalým
bydliskom v meste Banská Bystrica a 30 bolo takých, ktorých trvalý pobyt je mimo BB. Z týchto 30
mimo Banskobystričanov bolo 10 z okresu Banská Bystrica a 20 iné okresy, dokonca z týchto 5 boli
mimo BBSK.
70

66

Náklady
na
50
prevádzk
u
40
36
Počet klientov spolu
nocľahár
30
BB
30
ne v roku
Mimo BB
2017
20
predstavo
10
vali
28044,35
0
€
pri
Počet klientov
priemernom počte klientov 14,61 na kapacitu zariadenia 20 lôžok. Príspevok štátu v zmysle zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách predstavuje dotáciu od štátu 120 €/mesiac/klient.
Prehľad o prevádzke nocľahárne v roku 2017:
60
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nocľaháreň Večierka 2017
celkové náklady
28044,35
z toho :bežné náklady
14031,32
z toho: mzdové náklady
14013,03
kapacita zariadenia
20 klientov
priem. počet klientov r. 2017
14,61
príjmy z úhrad za soc. službu
3792
príspevok MPSVaR
23040
celkové výnosy- celkové náklady
-1212,35
náklady na klienta/ rok
1919,53
náklady na klienta/ mes
159,96
N na klienta bez mzd. N/ rok
960,39
N na klienta bez mzd. N/ mes
80,03

Náklady na klienta v roku 2017 predstavovali 159,96 €/mesiac, čo je o 39,36 € mesačne viac ako je
poskytovaná dotácia v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z..
V mesiaci január 2018 využilo tento druh sociálnej služby 28 klientov z ktorých 15 spalo v
nocľahárni počas mesiaca 15 a viac nocí. Z týchto 15 klientov boli 11 s trvalým pobytom v meste
Banská Bystrica. V prípade takéhoto trendu by bolo potrebné na dofinancovanie nákladov:
- štátny príspevok …….………………………….…...120 €/klient/mesiac
- náklady v roku 2017 ………………………….…….159,96 €/klient/mesiac
- ROZDIEL …………………………………...……….39,36 €/klient/mesiac
- mesačne na cca polovicu kapacity (10) ……………..393,60 €
- ročné vyrovnanie nákladovosti na 10 miest ………..4723,20 € / rok
Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. je tento druh sociálnej služby v originálnej pôsobnosti obce avšak
na území mesta Banská Bystrica túto sociálnu službu poskytuje Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v Banskej Bystrici.
Prehľad vypracoval: PhDr. Karol Langstein, v Banskej Bystrici dňa 12.02.2018.“
Členovia komisie odporučili Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici rozpočtovým opatrením
nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 3845 € z podprogramu 15.3 Dotácie organizáciám
poskytujúcim sociálne služby presunúť do podprogramu 15.4.5 Poskytovania pomoci občanom pri
zabezpečovaní prístrešia – bezdomovci.
Prijaté uznesenie č. 16/18 - hlasovanie: Za: 9, Proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 (9/0/0).
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť a spoluprácu.
Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie
Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.2.2018 prijala
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U z n e s e n i e č. 12/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

schvaľuje
program zasadnutia komisie dňa 13.2.2018.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.2.2018 prijala
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U z n e s e n i e č. 13/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

odporúča
zaradiť na júnové rokovanie komisie bod „Problematika prevencie proti chrípkovým ochoreniam“.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.2.2018 prijala
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U z n e s e n i e č. 14/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

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

na vedomie informáciu o nepriaznivom stave geriatrických zariadení

II. o d p o r ú č a
primátorovi pokračovať v rokovaniach na riešenie tejto situácie s vedením FNsP F. D. Roosevelta
Banská Bystrica, BBSK a MZ SR.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.2.2018 prijala
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U z n e s e n i e č. 15/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

odporúča a podporuje
zriadenie školiaceho pracoviska FZ SZÚ pre vzdelávanie lekárov v odbore geriatria vo FNsP FDR
v Banskej Bystrici.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie

Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú
politiku pri MsZ v Banskej Bystrici dňa 13.2.2018 prijala
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U z n e s e n i e č. 16/18
Komisia pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku

odporúča
primátorovi a Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici rozpočtovým opatrením nevyčerpané
finančné prostriedky vo výške 3845 € z programu 15.3 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne
služby presunúť do programu 15.4.5 Poskytovanie pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia –
bezdomovci.

Ing. Milan Lichý, v. r.
predseda komisie

Mgr. Jana Lovásová, v. r.
sekretárka komisie
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