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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 21. marca 2016 
 

 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Informácia o aktuálnom stave banskoštiavnického zdravotníctva  

3. Záver 

 

 

Prítomní: 

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta 

poslanci MsZ:     Renáta Antalová, RNDr. Pavel Bačík, Ivan Beňo,  Ing. Juraj Čabák,  

                            Ing. Ján  Čamaj, Helena Koťová, Mgr. Ján  Kružlic, JUDr. Dušan  Lukačko,   

                            Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Mikuláš Pál, Ing. Marián Zimmermann  

 

Neprítomní, ospravedlnení: Ľubomír Barák, Dušan Beránek      

Na rokovaní bola  85 % -ná účasť 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

Ing. Marian Láslo, hlavný kontrolór mesta  

 

vedúci oddelení MsÚ:        Ing. Jaromír Piliar, vedúci odd. organizačného, VS a SV 

                                            Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP 

 JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM 

                                            PaedDr. Viera Ebert, školský úrad  

 

zapisovateľka:                     Eva Turányiová    

 

 

Ďalší prítomní: 

Slovanet - VIO TV    

Mgr. Michal Kríž, ŠN 

Eva Petáková, obec Kozelník 

Mgr. Adriana Ivaničová, obec Močiar  

MVDr. Branislav Babirád, obec Banská Belá 

Mgr. Ľubica Kuková, obec Baďan 

Ing. Štefan Filip, prednosta OÚ Banská Štiavnica 

Ján Petrík, občan Banskej Štiavnice  

Mgr. Pavol Balžanka, občan Banskej Štiavnice 

Róbert Novotný, občan 

Miroslava Fövényes, občan Podhorie 

MUDr. Ivan Vojtáš, obec Banská Belá 

MUDr. Marián Streško, zamestnanec Sveta zdravia, a. s.  

Lukáš Béreš, občan 

Miriam Húšťavová, občianka Banská Štiavnica 
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Ing. Dana Lóžiová, obec Podhorie 

Lívia Olahová, obec Beluj 

MUDr. Otília Zigová, dôchodca 

Peter Ivaška, Banská Štiavnica  

MUDr. Mikuláš Nagy, nemocnica Banská Štiavnica  

Simona Guláková, obec Svätý Anton 

Milan Jokel, obec Ilija 

MUDr. Marián Špila, Banská Štiavnica  

Ing. Štefan Šulek, ÚPSVaR Banská Štiavnica    

 

 

  

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) o 15:05 hod. otvorila a viedla 

primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková. Privítala poslancov MsZ, prizvaných hostí 

a ostatných prítomných. Skonštatovala, že je prítomných 10 poslancov a MsZ je 

uznášaniaschopné. Neskôr prišiel poslanec Ing. Juraj Čabák     

V zmysle rokovacieho poriadku, tretej časti, bodu VIII., odseku 19 určila primátorka mesta 

hlasovanie na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva spôsobom zdvihnutia ruky.   

 

Ďalej navrhla schváliť návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Karol Palášthy, predseda, Helena 

Koťová, členka, RNDr. Pavel Bačík, člen.  

 

Za overovateľov zápisnice určila poslancov: Mgr. Mikuláša Pála a JUDr. Dušana 

Lukačku. Zápisnicu z rokovania písala Eva Turányiová, zamestnankyňa Mesta.   

Primátorka mesta dala hlasovať o predloženom návrhu programu, ktorý bol jednomyseľne 

schválený, za 10, neprítomní 3. Jednomyseľne bola schválená aj návrhová komisia, za 10, 

neprítomní 3.  

 

2. Informácia o aktuálnom stave banskoštiavnického zdravotníctva  
 

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva bol poslancom zaslaný elektronicky v deň 

rokovania a je súčasťou zápisnice. Ide o: Oficiálne stanovisko k zámeru reprofilovať činnosť 

nemocnice v Banskej Štiavnici, ktorý zaslal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ regionálnych 

nemocníc Svet zdravia a Definitívny plán reprofilácie nemocnice v Banskej Štiavnici, zo dňa 

21. 3. 2016, písomné vyjadrenie poskytol Tomáš Kráľ, hovorca siete regionálnych nemocníc 

Svet zdravia. Bod uviedla Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta – vzhľadom na 

práceneschopnosť MUDr. Mariána Strešku, primára interného oddelenia v Banskej Štiavnici, 

došlo k zatvoreniu interného oddelenia. Zo strany Mesta Banská Štiavnica sa vyvolali 

pracovné stretnutia, rokovala spoločne s MUDr. Streškom a MUDr. Vojtášom aj v Bratislave 

s generálnym riaditeľom Sveta zdravia, a.s. Ing. Lopatkom. Interné oddelenie nie je možné 

otvoriť, chýba atestovaný lekár a dostatočné personálne obsadenie. Na dnešné rokovanie bol 

prizvaný aj pán Lopatka, generálny riaditeľ regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s. , ktorý 

svoju neúčasť ospravedlnil. Zdravotné služby sú v rukách súkromných spoločností. Svet 

zdravia argumentuje, že gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nie je dostatočne personálne 

zabezpečené, v nemocnici nie je jednotka intenzívnej starostlivosti, anesteziologicko-

resuscitačné oddelenie, vízia je a bola jasná, reprofilovať nemocnicu. Bez lekárov sa medicína  



- 52 - 

 

nedá robiť, Mesto poskytlo pre lekárov aj byty. Mesto Banská Štiavnica obdržalo oficiálne 

stanoviská, vízia je taká, že v Žiari nad Hronom bude zrekonštruovaný pavilón B, vznikne 

moderné pracovisko, ktoré bude poskytovať služby pre celý región okresov Banská Štiavnica, 

Žiar nad Hronom a Žarnovica.  

Požiadala poslanca Mgr. Pála, aby prečítal stanoviská, ktoré Mesto Banská Štiavnica 

obdržalo:  

 

Oficiálne stanovisko k zámeru reprofilovať činnosť nemocnice v Banskej Štiavnici 

Vážená pani primátorka, vážené poslankyne, vážení poslanci a vážení obyvatelia 

banskoštiavnického regiónu, 

v prvom rade mi, prosím, dovoľte ospravedlniť moju neúčasť na dnešnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva.  

Svet zdravia prevzal prevádzku nemocníc v Žiari nad Hronom a v Banskej Štiavnici v apríli 

2014. V súčasnosti prevádzkuje 14 regionálnych nemocníc na Slovensku. Všetky tieto 

nemocnice sa snažia poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť pre svojich pacientov. 

Na prvom mieste je vždy bezpečnosť a zdravie našich pacientov. Chápeme, že každá zmena 

v organizácii nemocnice je pre verejnosť veľmi významná a často sa jej to aj bytostne dotýka.  

Dovoľte mi, prosím, preto vysvetliť oficiálne dôvody Sveta zdravia k reprofilácii 

banskoštiavnickej nemocnice. 

Nemocnica v Banskej Štiavnici sa nezatvára, iba mení zameranie svojej medicínskej činnosti. 

Táto skutočnosť nie je na Slovensku ojedinelá a týka sa najmä regionálnych nemocníc 

v malých regiónoch s nižším počtom obyvateľstva. Príkladom potvrdzujúcim tento trend 

potvrdzuje, je aj banskoštiavnické interné oddelenie, ktoré bolo z vážnych personálnych 

dôvodov od januára 2016 dočasne uzavreté. Keďže, žiaľ, tieto dôvody pretrvávajú, oddelenie 

nie je spôsobilé trvale vykonávať svoju doterajšiu činnosť a s jeho otvorením sa v záujme 

zachovania bezpečnosti pre pacientov už nepočíta. Akútne výkony bude aj naďalej 

zabezpečovať nemocnica v Žiari nad Hronom, má v tomto smere dostatočnú odbornú aj 

lôžkovú kapacitu. Interné oddelenie v banskoštiavnickej nemocnici malo doteraz 20 lôžok. 

Žiarska nemocnica, pod ktorú banskoštiavnická organizačne spadá, má k dispozícii 60 lôžok 

vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti. Tá v Banskej Štiavnici na internom oddelení 

chýba. To isté platí aj o lôžkových oddeleniach ARO a chirurgie, ktoré sú nevyhnutné pre 

najakútnejších pacientov. Vedeniu nemocnice záleží na poskytovaní kvalitnej zdravotnej 

starostlivosti pre pacientov v Banskej Štiavnici a okolí. Preto sa aj Svet zdravia pripojil k 

iniciatíve opätovného zavedenia rýchlej lekárskej pomoci, vďaka ktorej by občania regiónu 

mali dostupnú lekársku pomoc v najakútnejších prípadoch. Táto služba by mohla byť 

sprevádzkovaná už v najbližších mesiacoch.  

Dôležitá informácia. Po dohode s mestom je Svet zdravia pripravený poskytovať bezplatnú 

dopravnú zdravotnú službu pre pacientov z banskoštiavnického regiónu, ktorí by po 

ukončenej hospitalizácii na internom oddelení v Žiari nad Hronom mali problém s prepravou 

domov. O dostupnosti tejto novej služby budeme informovať pacientov priamo na oddelení. 
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Vedenie nemocnice súčasne pristúpi k postupnej reprofilácii interného oddelenia, čo je sčasti 

aj podmienkou zavedenia rýchlej lekárskej pomoci. Tak ako v iných slovenských mestách  

oddelenia menšieho typu majú skôr perspektívu poskytovať najmä kvalitnú následnú 

starostlivosť pre chronických a dlhodobo chorých pacientov.  

Súčasťou plánovaných zmien aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Chirurgické 

a anestéziologické oddelenia predstavovali veľmi dôležitú multiodborovú podporu pri riešení 

závažných stavov. Táto podpora dnes chýba. Súčasný stav je taký, že oddelenie má síce dobrý 

gynekologicko-pôrodnícky tím, ale čo sa týka neonatológie, nedokáže pokryť nevyhnutnú 

ústavnú službu 24 hodín 7 dní v týždni a mať lekára stále v nemocnici. Na tieto nedostatky 

upozornili aj hlavní lekári siete Svet zdravia pre neonatológiu a pôrodníctvo.  

Za týchto okolností je prevádzka oddelenia z pohľadu bezpečnosti rodičky a najmä 

bezpečnosti novorodenca v prípade náhlych pôrodných alebo popôrodných komplikácií 

riziková.  

Vedenie nemocnice si plne uvedomuje veľmi dobrú povesť tohto oddelenia, ktoré je roky 

vyhľadávané aj mamičkami z ďalekého okolia. Treba zdôrazniť, že z celkového počtu 

pôrodov 500 za rok je približne iba 10 % domácich rodičiek. Bezpečnosť matky 

a novorodenca musí byť za každých okolností na prvom mieste. Keďže spomenuté nedostatky 

majú hlavne personálny charakter a tento problém sa nepodarilo dlhodobo vyriešiť, vedenie 

nemocnice začína pripravovať presun oddelenia do žiarskej nemocnice.  

To znamená, že akútnu zdravotnú starostlivosť vrátane gynekologicko-pôrodníckej časti bude 

zo všetkých stránok zabezpečovať žiarska nemocnica.  

Ďalšou dôležitou a súčasne pozitívnou správou je, že Svet zdravia pripravuje významnú 

niekoľkomiliónovú investíciu v podobe dostavby nemocničného pavilónu B v Žiari nad 

Hronom. Plánovanou súčasťou je aj moderná pôrodnica novej generácie.  

Vďaka tomu by sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti výrazne zvýšila pre celý 

široký žiarsky a tiež banskoštiavnický región. Tento projekt je momentálne predmetom 

rokovaní s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý je oficiálnym vlastníkom 

nehnuteľného majetku nemocnice. Konkrétny posun by v tomto prípade mohol nastať už 

v najbližších mesiacoch. Ešte predtým žiarska nemocnica zrealizuje rýchlu investíciu do 

hotelovej časti tamojšieho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, čím by sa skvalitnili 

ubytovacie služby pre mamičky a ich sprevádzajúce osoby.  

Vážení obyvatelia štiavnického regiónu, 

najbližšia zdravotná starostlivosť neznamená automaticky aj najkvalitnejšiu. Nemocnica 

s malým počtom pacientov nedokáže udržať kvalitných a ambicióznych lekárov. Najlepšie to 

vystihujú aj príklady bývalých akútnych oddelení nemocnice v Banskej Štiavnici. Chápeme, 

že tieto slová sa nepočúvajú ľahko. Verte, ani pre nás nie je jednoduché prijímať takéto 

rozhodnutia. Ak však ide o bezpečnosť vás ako našich pacientov, nebudeme robiť 

kompromisy. Zdravotnú starostlivosť budeme poskytovať iba tam, kde na to máme vytvorené 

plnohodnotné personálne a materiálno-technické podmienky. 
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Veríme, že aj napriek týmto komplikáciám, nám zachováte svoju priazeň. Poskytovanie 

kvalitnej zdravotnej starostlivosti je pre nás poslaním a naše úmysly a rozhodnutia v prvom 

rade berú ohľad na dobro pacienta. 

Ďakujem za pozornosť a prajem vám pekný deň. 

S úctou 

Ľuboš Lopatka 

generálny riaditeľ 

regionálnych nemocníc 

Svet zdravia 

 

 

Definitívny plán reprofilácie nemocnice v Banskej Štiavnici 

Žiar nad Hronom 21. marca 2016  

Vyjadrenie k uzavretiu interného oddelenia v nemocnici v Banskej Štiavnici: 

Nemocnica bola z vážnych personálnych dôvodov nútená od januára 2016 dočasne uzavrieť 

interné oddelenie v Banskej Štiavnici. Keďže, žiaľ, tieto dôvody pretrvávajú, oddelenie nie je 

spôsobilé dlhodobo vykonávať svoju doterajšiu činnosť a s jeho otvorením sa v záujme 

zachovania bezpečnosti pre pacientov už nepočíta. Akútne výkony bude aj naďalej 

zabezpečovať nemocnica v Žiari nad Hronom. Tamojšie zariadenie má v tomto smere 

dostatočnú odbornú aj lôžkovú kapacitu. Pacienti na základe odporučenia obvodného lekára 

buď využijú dopravnú zdravotnú službu, alebo v prípade akútneho stavu rýchlu zdravotnú 

pomoc. Vedeniu nemocnice záleží na poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre 

pacientov v Banskej Štiavnici a okolí. Preto sa aj Svet zdravia pripojil k iniciatíve opätovného 

zavedenia rýchlej lekárskej pomoci, vďaka ktorej by občania regiónu mali dostupnú lekársku 

pomoc v najakútnejších prípadoch. Táto služba by mohla byť sprevádzkovaná už v najbližších 

mesiacoch.  

Navyše po dohode s mestom je Svet zdravia pripravený poskytovať bezplatnú dopravnú 

zdravotnú službu pre pacientov z banskoštiavnického regiónu, ktorí by po ukončenej 

hospitalizácii na internom oddelení v Žiari nad Hronom mali problém s prepravou 

domov.  

Vedenie nemocnice súčasne pristúpi k reprofilácii interného oddelenia, čo je sčasti aj 

podmienkou zavedenia rýchlej lekárskej pomoci. Tak ako v iných slovenských mestách 

oddelenia menšieho typu majú skôr perspektívu poskytovať najmä kvalitnú následnú 

starostlivosť pre chronických a dlhodobo chorých pacientov. Súčasní zamestnanci interného 

oddelenia v banskoštiavnickej nemocnici sa organizačne začleňujú do ostatných oddelení 

nemocnice alebo posilnia odborný tím v žiarskej nemocnici. 

Počas januára 2016 rýchla záchranná služba previezla z Banskoštiavnického okresu do 

žiarskej nemocnice 26 akútnych pacientov, čo bolo v priemere jeden za deň (Žiarska  
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nemocnica hospitalizuje na internom oddelení v priemere 200 pacientov mesačne). Počas 

februára 2016 rýchla záchranná služba previezla z Banskoštiavnického okresu do žiarskej 

nemocnice 45 akútnych pacientov. Všetkým bola poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť.  

Interné oddelenie v banskoštiavnickej nemocnici malo doteraz 20 lôžok. Žiarska nemocnica, 

pod ktorú banskoštiavnické zariadenie organizačne spadá, má k dispozícii 60 lôžok vrátane 

jednotky intenzívnej starostlivosti (tá v Štiavnici na internom oddelení chýba). 

Vyjadrenie k plánovanému presunu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia z Banskej 

Štiavnice do Žiaru nad Hronom: 

Nemocnica v Banskej Štiavnici v súčasnosti už neprevádzkuje žiadne oddelenie, ktoré by 

poskytovalo urgentnú alebo akútnu zdravotnú starostlivosť. Dlhodobo nemá oddelenie 

anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie chirurgie a od januára tohto roka ani interné 

oddelenie (v prípade tohto oddelenia došlo k zrušeniu jednotky intenzívnej starostlivosti už 

v minulosti). Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie tak stratilo multiodborovú podporu 

pri riešení závažných stavov. Súčasný stav je taký, že má dobrý gynekologicko-

pôrodnícky tím, ale čo sa týka neonatológie, nedokáže pokryť nevyhnutnú ústavnú 

službu 24 hodín 7 dní v týždni a mať lekára stále v nemocnici. Na tieto nedostatky 

upozornili aj hlavní lekári siete Svet zdravia pre neonatológiu a pôrodníctvo. Za týchto 

okolností je prevádzka oddelenia z pohľadu bezpečnosti rodičky a najmä bezpečnosti 

novorodenca v prípade náhlych pôrodných alebo popôrodných komplikácií riziková. 

Vedenie nemocnice si plne uvedomuje veľmi dobrú povesť tohto oddelenia, ktoré je roky 

vyhľadávané aj mamičkami z ďalekého okolia (z celkového počtu pôrodov 500 za rok je 

približne iba 10 % domácich rodičiek). Napriek tomu je bezpečnosť matky a novorodenca na 

prvom mieste. Keďže spomenuté nedostatky majú hlavne personálny charakter a tento 

problém sa nepodarilo dlhodobo vyriešiť, vedenie nemocnice začína pripravovať definitívnu 

transformáciu banskoštiavnickej nemocnice z akútnej na nemocnicu zameranú na následnú a 

chronickú zdravotnú starostlivosť. Akútnu zdravotnú starostlivosť vrátane gynekologicko-

pôrodníckej časti bude zo všetkých stránok zabezpečovať žiarska nemocnica, kde Svet 

zdravia pripravuje významnú investíciu v podobe dostavby nemocničného pavilónu B. 

Plánovanou súčasťou je aj moderná pôrodnica novej generácie. Vďaka tomu by sa kvalita 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti výrazne zvýšila pre celý široký žiarsky a tiež 

banskoštiavnický región. Tento projekt je momentálne predmetom rokovaní s 

Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý je oficiálnym vlastníkom nehnuteľného 

majetku nemocnice (budov). Konkrétny posun by v tomto prípade mohol nastať už v 

najbližších mesiacoch. Ešte predtým žiarska nemocnica zrealizuje rýchlu investíciu do 

hotelovej časti tamojšieho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, čím by sa skvalitnili 

ubytovacie služby pre mamičky a ich sprevádzajúce osoby.  
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Dôvody na presťahovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia z Banskej Štiavnice 

do Žiaru nad Hronom: 

 nemocnica po uzavretí interného oddelenia už nemá svoju akútnu časť. Oddelenie 

GPO tak stratilo multiodborovú podporu pri riešení závažných stavov. 

V nemocnici už dávno nefunguje chirurgické oddelenie (ešte pred prevzatím Svetom 

zdravia) a ani oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (ARO); 

 oddelenie GPO v Banskej Štiavnici zaznamenáva približne 500 pôrodov ročne. Z toho 

iba okolo 10 % je domácich rodičiek; 

 na oddelení GPO navyše nie je z personálnych dôvodov možné zabezpečiť 

nevyhnutnú 24-hodinovú neonatologickú službu; 

 na tieto nedostatky v oblasti bezpečnosti matiek a novorodencov upozornili aj hlavní 

lekári siete Svet zdravia pre neonatológiu a pôrodníctvo; 

 za týchto okolností je prevádzka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia z pohľadu 

bezpečnosti rodičky a najmä bezpečnosti novorodenca v prípade náhlych pôrodných 

alebo popôrodných komplikácií riziková;  

 personál banskoštiavnického oddelenia GPO by sa mal v najbližších mesiacoch 

presťahovať do žiarskej nemocnice. Táto nemocnica je v priebehu najbližších týždňov 

navyše pripravená dobudovať hotelové kapacity na vysokej úrovni; 

 žiarska nemocnica má k dispozícii kompletné multiodborové zázemie aj pre 

závažné stavy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pôrodu alebo po ňom. Bezpečnosť 

matiek a novorodencov je tak oproti Banskej Štiavnici na oveľa vyššej úrovni;   

 z hľadiska dlhodobej perspektívy pôrodníctva a gynekológie je pre široký región 

dôležitá dostavba nemocničného pavilónu B v Žiari nad Hronom. Malo by ísť 

o investíciu až v hodnote vyše 6 miliónov eur. Plánovanou súčasťou má byť aj 

pôrodnica novej generácie;  

 výstavba pavilónu B by sa mohla začať už počas budúceho roka a prevádzka v roku 

2018. Je to však podmienené udelením súhlasu na odkúpenie pavilónov zo strany 

BBSK. 

 

Svet zdravia je pripravený dobudovať rozostavané nemocničné pavilóny v Rimavskej 

Sobote a v Žiari nad Hronom: 

Na základe interných analýz je Svet zdravia pripravený obidve nemocničné stavby dobudovať 

a vytvoriť v nich podmienky na poskytovanie novej úrovne zdravotnej starostlivosti pre 

takmer 150-tisíc obyvateľov. Nevyhnutným predpokladom na realizáciu tejto súkromnej 

investície je dohoda s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý je vlastníkom 

nehnuteľného majetku (budov) týchto nemocníc, a následné schválenie zo strany akcionára 

Sveta zdravia. V prípade, že pôjde všetko podľa plánu, stavebné práce na oboch pavilónoch 

by sa mohli začať v prvej polovici budúceho roka a ich nová prevádzka približne o rok 

neskôr. Predpokladaná investícia do oboch projektov by predstavovala zhruba 13 miliónov 

eur. 
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Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom – plánovaný nový nemocničný pavilón 

 Nový urgentný príjem s oddelením multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) 

a s rádiologickým oddelením na jednom poschodí; 

 3 nové operačné sály; 

 pôrodnica novej generácie (pôrodné sály sú nahradené komfortnými pôrodnými 

izbami), 

 oddelenie matka a dieťa – pediatrické lôžka s možným rodičovským sprievodom; 

 nové moderné priestory na všetky súčasné lôžkové oddelenia; 

 flexibilný koncept plávajúcich lôžok na oddeleniach; 

 vysoký štandard izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami. Počet lôžok by sa mal 

znížiť zo súčasných 5 – 6 na 2 až maximálne 3; 

 plánovaná investícia v hodnote vyše 6 miliónov eur. 

 

Odpovedal: Tomáš Kráľ, hovorca siete regionálnych nemocníc Svet zdravia 

 

Mgr. Babiaková – na Mestský úrad bol dnes doručený list konateľky spoločnosti Svetro, 

spol. s r. o. Banská Štiavnica pani Ľudmily Blaškovej, ktorej  zamestnankyne (cca 60 žien) 

vyjadrili nesúhlas so zrušením gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Banskej Štiavnici. 

Okrem iného je návrh na využitie budovy Mediky, či by to nebola cesta na zachovanie 

gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Treba si uvedomiť, že nejde o priestory, ale 

o personálne a materiálno-technické vybavenie. Je úlohou spoločnosti si zabezpečiť 

personálne zabezpečenie, aj keď ide o celoslovenský problém.     

MUDr. Streško -  uviedol, že personálna situácia na internom oddelení v Banskej Štiavnici je 

dlhodobo zlá, upozorňoval na to už viackrát, po odchode MUDr. Šášova zrušil aj internú 

ambulanciu. Keď sa zruší interné oddelenie, zostane tu jediné akútne lôžko, kde sa dá 

pacienta uložiť. Rýchla lekárska pomoc (RLP) začne fungovať najskôr od 1. 9. 2016, keď 

niekto ochorie, musí volať RLP. Ide o vzdialenosti cca 30 km zo vzdialenejších obcí. Zhorší 

sa starostlivosť o bežného pacienta. Sú prípady, kedy musí byť pacient stabilizovaný na lôžku, 

až potom ide ďalej. Chodí sem cca 40 tis. turistov ročne. Keď tu nebude akútne lôžko, mesto 

stratí štatút mesta so zdravotnou starostlivosťou, bude sa sem sťahovať menej ľudí.  

MUDr. Špila – reagoval na „pôrodnicu novej generácie“, nevie, čo nové sa tam vytvorí oproti 

tomu, čo je tu vytvorené. Do Banskej Štiavnice chodia rodiť aj z Bratislavy, chvália si 

personál, v Žiari nad Hronom na pôrodnici nie je dobrý personál. K personálnemu vybaveniu 

oddelenia v Banskej Štiavnici uviedol, že sú tu 4 druhoatestovaní lekári, 1 lekár s jednou 

atestáciou + 1 nová lekárka. Pediatri – sú tu 3 detské lekárky, MUDr. Višňovská má atestáciu 

aj z neonatológie, služby sú zabezpečené, chodia sem erudovaní lekári aj z iných miest, 

pokrývajú víkendy. K pôrodom bežne pediatri nechodia, iba k patologickým. Pediatri prídu 

rýchlo. Hľadá sa dôvod, ako oddelenie zavrieť. Za posledné roky je nulová perinatologická 

úmrtnosť. Pôrodnica je v takomto stave 20 rokov, keď novorodenec zomrel, tak len na ťažkú 

vrodenú vadu. Sestry sú erudované, aj lekári, o novorodenca sa vedia postarať, ťažké prípady 

sa prevážajú, tak isto aj zo Žiaru nad Hronom. Je to tvrdý biznis zo strany Sveta zdravia. 

V Banskej Štiavnici chcú spraviť chronické lôžka, ktoré sú výnosné. Zdravotné poisťovne sú 

určujúce z hľadiska kvality zdravotnej starostlivosti, kontrolujú chorobopisy, oddelenie prešlo 

kontrolou, nebolo im nič vytknuté. Nevidí dôvod na zavretie oddelenia.  

JUDr. Lukačko – zaujíma ho personálne obsadenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 

(GPO), už dostal odpoveď od MUDr. Špilu, že oddelenie je personálne zabezpečené.        
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MUDr. Špila – oddelenie má aj anestézu, nie je s tým problém, vedia si to zabezpečiť, sú tu 

dvaja lekári z Ukrajiny. Aj MUDr. Bafrnec na jednodňovej chirurgii a MUDr. Koreňová na 

gastroenterológii potrebujú anestézu. Niektoré výkony žiarskej nemocnice sa vykazujú na 

MUDr. Bafrnca. Na GPO majú internistu, aj gynekológ je atestovaný. Čo sa týka chirurgie, 

lekári sú erudovaní.  

JUDr. Lukačko – vrátil sa k personálnej stránke, zaujíma ho ako je zabezpečená lekárska 

dostupnosť, my sme tu len štatisti, potrebujeme zabezpečiť, aby služby a ich dostupnosť bola 

čo najlepšia.  Čo sa týka činnosti oddelenia, ktoré je pozastavené, potrebuje k tomu názor 

MUDr. Špilu, ako dlho dokážu oddelenie zabezpečiť? Či sa zvažuje niečo do blízkej 

budúcnosti, aby sa mohlo ďalej bojovať? Je to na rozumnej komunikácii, potrebuje ešte 

informácie k internému oddeleniu.  

MUDr. Streško – interné oddelenie má druhoatestovaného lekára a dvoch lekárov. Bolo by 

treba personál doplniť, aj začiatočníkov. Do budúcna sem musí niekto prísť. Už to žiada 10 

rokov. Obsadiť interné v malom meste je ťažké. Okolité mestá zatvorili interné oddelenia.  

Mgr. Babiaková – musí tu byť personálne zabezpečenie, treba si uvedomiť, že aj služby sú 

potrebné vykryť lekármi, pozrela vyhlášku, ako je to so zabezpečením JIS a ARO, aké je 

potrebné lekárske zabezpečenie. Ich povinnosťou je lekára si zohnať. Celá koncepcia, aj tá, 

ktorá tu bola pred rokmi (v roku 2007 – 2008), smerovala k reprofilácii. Majetok nie je 

vysporiadaný, na VÚC sa o tom nerokovalo, GPO je lekármi plne vybavené. Je tu prítomný aj 

neonatológ. Myslí si, že oddelenie by mohlo v Banskej Štiavnici fungovať. Bude trvať na 

tom, že pokiaľ sú zabezpečené služby, aby boli aj výkony zo strany poisťovne uhrádzané.   

MUDr. Streško – služby sú zabezpečené, 4 ďalší lekári sú pripravení slúžiť.  

MUDr. Špila -  na GPO v Banskej Štiavnici sa hlásia lekári aj sestry, aj zo Žiaru nad 

Hronom, tam sú zameraní proti Banskej Štiavnici, odhovárajú ich, do budúcnosti chcú prísť 

noví lekári, s personálom nebude problém ani do budúcna. Je to politika.  
Mgr. Palášthy -  je Štiavničan, chce tu zostať žiť, zaujíma ho osud nemocnice aj GPO, miesto je 

vhodné, výkonov je viac ako v iných nemocniciach. Personálne sa rieši zabezpečenie interného 

oddelenia. Spýtal sa na počet výkonov na internom oddelení?  

MUDr. Streško – 18 pacientov je mesačne na 20 lôžkovom oddelení, kritériá sú splnené.   

I. Beňo – vypočuli sme si, ako funguje slovenské zdravotníctvo, ide o tvrdý biznis. MUDr. Špila 

argumentmi vyvrátil to, čo sa píše v liste. V Žiari nad Hornom v roku 2018 otvoria nový pavilón, tu je 

starostlivosť teraz v plnom rozsahu. Nejde im o zdravie človeka, ale o tvrdý biznis.  

H. Koťová – je škoda, že neprišiel nik zo Žiaru nad Hronom. V materiáli je uvedené, že Svet zdravia 

je pripravený dobudovať pavilóny v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote, mohli by aj tu. Banská 

Štiavnica je špecifické mesto s dostupnosťou, sú tu okolité obce, denne sa stretáva s riešením akútnych 

zdravotných stavov. Poslanci MsZ a primátorka mesta by mali dať vyjadrenie k situácii. Mladí ľudia 

z mesta odídu.  

Mgr. Babiaková – Žiar nad Hronom sa má stať centrom zdravotnej starostlivosti, to čo sa hovorí, sa 

už napísalo. Bez lekárov sa medicína nedá robiť, to je prípad interného oddelenia. Hovorí sa 

o znovuotvorení.  

J. Petrík, občan – hovoril o historickej skutočnosti, postupne sa likvidovali oddelenia, v roku 1977 – 

78 vláda bývalej republiky rozhodla o výstavbe novej polikliniky v Banskej Śtiavnici, už vtedy, 

v minulosti boli prekážky pri výstavbe nemocnice. Ak chceme, aby ľudia chodili do Žiaru nad 

Hronom, treba to zabezpečiť lepšie ako v Banskej Štiavnici, aj cestnú sieť treba zabezpečiť. Ak sa toto 

uskutoční, malo by sa zverejniť, že Pente – Svetu zdravia, pánovi Lopatkovi sa podarilo splniť 

uznesenie vlády z roku 1974.  

Ing. Čabák – z vyjadrenia pána Petríka je zrejmé, že problémy banskoštiavnického zdravotníctva boli 

späté s politickými rozhodnutiami. Vytvorenie špeciálnych lôžok, zrušenie RZP. Zámer sa 

nerealizoval, služby sa koncentrovali do súčasného objektu. Znovu sa dostávame do tejto situácie. Ani 

vtedy ani teraz nositelia myšlienok sem neprišli, posielajú  
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listy. Vidíme vecné argumenty, podľa tvrdení MUDr. Špilu vidíme, že oddelenie je 

dostatočne odborne personálne zabezpečené. Aké sú možnosti? Samospráva v každej chvíli 

využívala všetky možnosti, od politických nátlakov cez politický lobizmus, cez materiálno – 

technické, personálne možnosti, zabezpečenie bytov. Dnes nik ani byty nechce, ani priestory, 

chcú, aby sme akceptovali tento zámer, ktorý je realizovaný v horizonte min. 2 rokov. Aké sú 

možnosti zvrátiť tento stav? Vidí 2 možnosti: politický lobizmus – tí, ktorí sú silní v tomto 

štáte, povedali tým, ktorí sú silní v tejto brandži, ktorí riadia túto spoločnosť, aj Svet zdravia, 

aby zmenili svoje rozhodnutia, po skúsenostiach nevie, či racionálne argumenty majú svoju 

vážnosť. Druhý spôsob, akým sa dá situácia zvrátiť, sú prejavy občianskej nespokojnosti. Sme 

postavení pred rozhodnutia.  

Keď fungovala Regionálna nemocnica, mesačne sme potrebovali 1 mil. Sk, aby sa 

zabezpečilo fungovanie banskoštiavnickej nemocnice. Dnes ak má niekto iné riešenie, sem 

s ním.  

JUDr. Lukačko – faktickou pripomienkou, treba urobiť politický lobing, ale ako pomôcť 

internému oddeleniu, zabezpečiť lekára, ako ho zohnať? Rozhodnutie je nemenné.  

Mgr. Babiaková – je tam nález VšZP, vykonaná kontrola, nie je personálne zabezpečenie. 

VšZP nezazmluvní výkony, o čom bude politický lobing, o čom ho budeme so súkromnou 

spoločnosťou viesť, kým nebude lekár? VšZP má predložiť nápravu do konca mesiaca.  

Mgr. Palášthy – spýtal sa, či to má vplyv pre vznik RLP? Svet zdravia je v pozícii, že to 

môže ovplyvniť. Žiadal vysvetlenie.   

Mgr. Babiaková – RLP je v rukách štátu, nemôže to ovplyvniť Svet zdravia. Za RLP sa 

bojovalo 3 roky. Interné oddelenie môže ovplyvniť Svet zdravia.  

Mgr. Kružlic – GPO je v poriadku, prezentoval to MUDr. Špila, oddelenie má kopu 

spokojných pacientov, nerozumie, že sa chce niečo výborné zrušiť. V Žiari nad Hronom to tak 

nebude fungovať. Je to pre neho nepochopiteľné.  

RNDr. Bačík -  Žiar nad Hronom si chce znížiť náklady, racionalizujú svoju prácu, 

centralizujú oddelenia, racionalizujú nemocnicu, aj keď by zohnali internistu, určite by ho 

v personálnom oddelení znechutili. Môžeme sa iba pokúsiť situáciu zvrátiť.  

H. Koťová – možnosťou je lákať sem pracovať absolventov medicíny, ponúknuť im byty 

a benefity v meste.  

Mgr. Babiaková – toto je privátna nemocnica. Mesto byty ponúka, rieši ich prednostne.  

R. Antalová – nadviazala na príspevok poslanca Palášthyho ohľadne RLP, z listu je jasné, že 

„Vedenie nemocnice súčasne pristúpi k postupnej reprofilácii interného oddelenia, čo je sčasti 

aj podmienkou zavedenia rýchlej lekárskej pomoci.“ Je to vydieranie a zavádzanie.  

MUDr. Streško – najskôr bolo oznámené, že interné oddelenie sa zatvára, lebo nie je dosť 

sesterského personálu. To nie je pravda. Na ODCH je málo sestier. Problém je s čerpaním 

dovoleniek. Na rokovaní v BA požadoval, aby personál vypomáhal aj z iných nemocníc. Keď 

bolo v Žiari nad Hronom málo lekárov, vypomáhali im.  

Mgr. Babiaková – na rokovaní v Bratislave na Svete zdravia, keď sa pýtali, či sú schopní 

zabezpečiť služby, bolo povedané, že ak by lekárka MUDr. Sedlárová nastúpila, atestáciu 

nebude mať skôr ako v budúcom roku.     

Ing. Čabák – je tu rozhodnutie akcionárov, aké sú možnosti? Získať na svoju stranu verejnú 

mienu, lobizmus nie je „cesta zarúbaná“, robiť prejavy nespokojnosti s podporou médií.  

MUDr. Vojtáš – proti Svetu zdravia sa neurobí nič, pokiaľ nebudú mať snahu. Prečo nemajú 

personál zabezpečený, prečo to chcú zatvoriť? Či majú lepšiu kvalitu? Vybudujú tu urgent, 

nechajú to štyri roky a potom to zavrú. Pacienta vyšetrí odborník, pošle ho na vyššie 

kvalitatívne odborné stanovisko. Kým sa vybuduje oddelenie, bude to trvať aspoň 5 rokov. 

Chaos v Žiari nad Hronom je, personál odchádza, nie je stabilizovaný. Penta má zlé meno,  
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boja sa „pí-ár“, treba ísť na interné oddelenie, ľudia odchádzajú na reverz. Pacient nie je 

doriešený. Môže sa diskutovať, ak sa zabezpečí v Žiari nad Hronom lepšia kvalita. Toto nie 

sú argumentácie. Boja sa verejnej mienky. Potrebujú skúpiť hospitalizačný trh, nepotrebujú 

malé nemocnice. Keď ich zatvoria, urobia si svoju sieť. Je to o ziskovom systéme, ako si 

môže poisťovňa vykázať zisk. Penta sa bojí zverejnenia. Žijeme len raz, či sme chudobní, 

alebo bohatí. Každý má na ošetrenie nárok. Treba o tom verejne hovoriť. Treba zobrať médiá, 

ísť na interné tu v Banskej Štiavnici a do Žiaru nad Hronom.  

Mgr. Babiaková – ponúkla alternatívne riešenie, presťahovať interné oddelenie do Banskej  

Štiavnice, toto nechcú, nie je tu neurológia, CT, resp. presťahovať GPO do Banskej Štiavnice. 

Neuvedomujú si, že je tu 500 pôrodov ročne, cca 10 % z toho je banskoštiavničanov.  

M. Húšťavová – je na čase začať nátlak verejnosti, poukazovať na rozdiely, využiť možnosti, 

ako to riešiť. Zo strany samosprávy môžu informovať obyvateľov, tiež lobing, protest 

verejnosti.  

MUDr. Špila – uviedol, že 31. mája sa zatvára gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.  

Mgr. Babiaková – petície sa môžu podávať voči štátnym a samosprávnym orgánom, nie voči 

súkromným spoločnostiam. Tu môže zohrať úlohu zdravotná poisťovňa.  

R. Antalová – treba, aby samospráva vyzvala televízie, novinárov, aby prišli na oddelenia, 

nech si spravia vlastný názor, potom nech sa pozrú do Žiaru nad Hronom, aby to vedeli 

porovnať a chcú pomôcť Banskej Štiavnice.  

MUDr. Špila – boli tu televízie, všetky.      

Mgr. Babiaková – budova je majetkom akciovej spoločnosti, podiel mesta je 34 %, 

nakontaktovala sa aj na Pentu. Keď nebude personál (okrem GPO), budeme mať problém.  

J. Petrík, občan – p. Danko zo SNS sa zmienil o riešení banskoštiavnickej nemocnice, treba 

ho kontaktovať, aj pána Bugára z Most – Híd požiadať o pomoc pri riešení okresu Banská 

Štiavnica, veľakrát pomohol, treba ho aj teraz požiadať o pomoc. Taktiež ZMOS zastrešuje 

samosprávy, malo by sa zainteresovať. Treba objednať autobusy, ľudí vyzvať, aby išli do 

Bratislavy na Svet zdravia.  

Ing. Zimmermann – pri znovu obnovení RLP Svet zdravia neurobil ani krôčik, obrovskú 

zásluhu má primátorka mesta (rokovania, stretnutia).  

RNDr. Bačík – navrhol znenie uznesenia, ktoré bolo predložené Mestskému zastupiteľstvu.  

Bolo prijaté   

   

Uznesenie č. 29/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 

     stanovisko Sveta zdravia a. s. k zámeru reprofilovať činnosť nemocnice v Banskej 

Štiavnici a definitívny plán reprofilácie nemocnice v Banskej Štiavnici zo dňa 21. 3. 2016 

a tieto odmieta v celom rozsahu z dôvodu zhoršenia kvality zdravotnej starostlivosti. 

 

B. Primátorka mesta Banská Štiavnica, poslanci mestského zastupiteľstva  Banská Štiavnica,   

     občania  mesta Banská Štiavnica   v y j a d r u j ú   n e s ú h l a s   s Definitívnym plánom  

     reprofilácie nemocnice v Banskej Štiavnici  a žiadajú Svet zdravia a. s. zachovať   

     gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a obnoviť činnosť interného oddelenia v Banskej   

     Štiavnici. 
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Mestské zastupiteľstvo 

C. Ž i a d a 

          Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a. s.  ponechať zazmluvnenie výkonov pre   

           gynekologicko- pôrodnícke a interné oddelenie v nemocnici v Banskej Štiavnici. 

 

Mgr. Babiaková – uviedla, že schválený text uznesenia bude zaslaný spolu s podporným 

stanoviskom starostov obcí okresu Banská Štiavnica na Svet zdravia.  

 

 

 

 

 

3. Záver 
 

     Po prerokovaní jediného bodu programu rokovania, ktorým bola informácia 

o banskoštiavnickom zdravotníctve, primátorka mesta poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 17.00 hod. ukončila  

 

 

Priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou.  

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.  

 

 

 

Ing. Ivana Ondrejmišková Mgr. Nadežda Babiaková 

        prednostka MsÚ         primátorka mesta  

 

 

o v e r o v a t e l i a :  

 

 

 

  I. overovateľ:  II. overovateľ: 

  Mgr. Mikuláš Pál JUDr. Dušan Lukačko  

 

 

 

Zapísala: Eva Turányiová  

 



 

Uznesenie č. 

PČ
Hlasovanie ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL
ZA

Pr

oti

ZD

RŽ

NE

HL

1. Antalová Renáta I I

2. Bačík Pavel I I

3. Barák Ľubomír neprítomný neprítomnýný

4. Beňo Ivan I I

5. Beránek Dušan neprítomný neprítomný

6. Čabák Juraj neprítomný I

7. Čamaj Ján I I

8. Koťová Helena I I

9. Kružlic Ján I I

10. Lukačko Dušan I I

11. Pál Mikuláš I I

12. Palášthy Karol I I

13. Zimmermann Marián I I

10 0 0 0 11 0 0 0

Počet prítomných:

program 29/2016

10 11


