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2. konanie zodpovedných inštitúcií – Európskej komisie, ako aj zodpovedných orgánov
štátnej správy SR, sa v mnohých prípadoch ukázalo ako alibistické a namiesto obhájenia funkčného modelu svojimi vágnymi vyjadreniami situáciu zneisťovalo. Rokmi budovaný, výsledkami disponujúci funkčný program, vyškolené ľudské zdroje a značné
investované finančné prostriedky sa ocitli v ohrození. To, čo všetci odborníci a profesionáli dlhodobo pripomínajú je kontinuita projektov, pretože iba dlhodobé pôsobenie prinesie želané výsledky. Zachovanie kontinuity projektu bolo nepochopením celej situácie ohrozené a ohrozená bola aj cieľová skupina. Z uvedeného vyplýva, že Európska komisia sa nepozerá na partnerstvá štátneho a mimovládneho sektora tak,
ako formálne deklaruje – cielenou podporou, rovnako ako sa na Slovensku nenašiel
partner, ktorý by technický problém dokázal na pôde EK vyriešiť.

Úvo d

Na projekt bolo pritom od 27. 8. 2015 schválených 12 800 000 € z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pri predložení projektu v existujúcom modeli partnerstva MZ SR a Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS).

Nezisková organizácia Zdravé komunity v roku 2016 naďalej systematicky plnila svoje
poslanie a ciele – pracovať v prospech klientov v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti a úzko spolupracovať s lekármi. Pomáhali sme všetkým, ktorí našu pomoc potrebovali a to bez ohľadu na národnosť a etnickú príslušnosť.
Projekt Zdravé komunity v roku 2016, vzhľadom na kombináciu dôvodov technického a administratívneho charakteru prešiel náročným obdobím (zamestnancom opakovane meškali mzdy). Vďaka výsledkom, poctivej práce zamestnancov aj pri meškajúcich
mzdách a podpore spolupracujúcich inštitúcií naprieč rozmanitým spektrom z mimovládneho aj štátneho sektora, zamestnanci neprišli o prácu a môžu naďalej pracovať, prinášať výsledky a hodnoty.
Aj napriek limitovanému režimu realizácie (napr. bez vzdelávacích aktivít s poklesom
počtu zamestnancov a bez rozvojových aktivít) si projekt zachoval vysoký štandard
v prístupe a pomoci klientom z cieľovej skupiny a lekárom prvého kontaktu (viac informácií je možné nájsť v časti „Výsledky“). Naďalej najvýznamnejším výsledkom realizácie
projektu je systematickým spôsobom dôsledné napĺňanie hlavného cieľa strategického
vládneho materiálu – Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 – v oblasti zdravia, ktorým je podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane
preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou.

Rok 2016 tiež ukázal dve zásadné veci:
1. 92 % zamestnancov sú obyvatelia cieľových rómskych komunít a pri veľmi ťažkej
skúške preukázali pracovnú a morálnu zodpovednosť, keď aj pri opakovanom meškaní miezd pracovali bez prerušenia (mzda za mesiace marec a apríl bola uhradená –
2. júna a mzda za mesiac august – 25. októbra). Mnohí z nich sa dostali do existenčných
problémov, ktoré ohrozovali aj ich rodiny.
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Ministerstvo zdravotníctva neskôr neobhájilo partnerstvo, ktoré uzavrelo s mimovládnym sektorom v roku 2014 založením spoločnej neziskovej organizácie Zdravé komunity, n.o. Z tohto dôvodu sa vedenie organizácie rozhodlo urobiť všetko pre pokračovanie projektu a zachovanie jeho kontinuity v akejkoľvek, pre Európsku komisiu aj Ministerstvo vnútra SR, tzv. SORO prijateľnej forme tak, aby zamestnanci organizácie neprišli o zamestnanie.
Na základe stretnutí partnerov – zakladateľov Zdravé komunity, n.o. – MZ SR a PPZZS
bolo dohodnuté, že PPZZS odovzdá MZ SR kompletné know-how (vyškolené ľudské
zdroje, vzdelávanie, metodológia, štandardy, personálna politika) a MZ SR tento fungujúci projekt prevezme a v nezmenej podobe ho bude realizovať v novozaloženej príspevkovej organizácii zriadenej MZ SR s názvom Zdravé regióny.
Projekt Zdravé komunity bol v roku 2016 financovaný v plnom rozsahu z prostriedkov
štátneho rozpočtu, ktoré vyčlenila vláda Slovenskej republiky. Vďaka tomuto kľúčovému
rozhodnutiu sa podarilo zachovať potrebnú kontinuitu a zhodnotiť už investované finančné prostriedky (zo súkromných a verejných zdrojov) do rozvoja systematického programu.
Vzhľadom na vyššie uvedené problémy opustilo rady zamestnancov 31 ľudí v teréne
a dôvera v spoluprácu s ministerstvami a projektom financovaným z prostriedkov EÚ
značne poklesla.
Projekt Zdravé komunity realizovaný od roku 2003 Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, neskôr ako celoslovenský projekt realizovaný Platformou na podporu zdravia znevýhodnených skupín (2013 – 2014), od 1. 10. 2014 Národný projekt realizovaný prostredníctvom neziskovej organizácie Zdravé komunity, bude od 1. 1. 2017 realizovať štátna príspevková organizácia MZ SR s názvom Zdravé regióny.
Zdravé komunity, n.o. splnili svoju dlhodobú misiu. Priniesli štátu funkčný, praxou dlhoročne overený a medzinárodne uznávaný program zdravotnej osvety s vyškolenými
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ľudskými zdrojmi. Najväčším kapitálom projektu sú ľudia na poziciách asistentov a koordinátorov. MZ SR ako 100 %-ný zriaďovateľ štátnej príspevkovej organizácie deklarovalo partnerovi – PPZZS, ako aj zástupcom zamestnancov, nezvyšovanie kvalifikačných predpokladov pre asistentov osvety zdravia, bezproblémové a včasné uhrádzanie
miezd, zmluvy na dobu neurčitú, udržateľnosť a zachovanie projektu aj po ukončení financovania z prostriedkov EÚ a jeho ďalší rozvoj. Bude na všetkých zodpovedných zapojených aktéroch, ako sa podarí využiť mimoriadny potenciál projektu, ktorý má v súčasnosti niekoľko európskych prvenstiev. Udržať vysoký štandard jeho úrovne a zabezpečiť jeho rozvoj bude úloha nielen pre zriaďovateľa, ale aj Ministerstvo vnútra, subjekt
verejnej správy zodpovedný za implementáciu a financovanie Národných projektov pre
marginalizované rómske komunity. Je náročné predpovedať, čo presne prinesie 100 %ný
prechod pod štátny aparát. Veríme, že v budúcnosti sa podarí stavať na overených postupoch, rozvíjaní sociálneho kapitálu tam, kde je to najviac potrebné (priamo v cieľových osadách), a že nové byrokratické postupy SR v kombinácii s financovaním z fondov
Európskej Únie a citlivosťou na personálne zmeny u zriaďovateľa neprinesú ďalšie ohrozenia tích najohrozenejších.

Osobitné poďakovanie patrí prezidentovi Andrejovi Kiskovi za záujem a aktívny prístup
k riešeniu situácie, vláde Slovenskej republiky za kľúčové rozhodnutie projekt podporiť
a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi za vyčlenie finančných prostriedkov.
Ďakujem tiež všetkým asistentom zdravotnej osvety, ich koordinátorom a všetkým kolegom v ústredí za mimoriadne pracovné nasadenie a nezlomnosť v náročnom období.
Mimoriadne poďakovanie In memoriam patrí Antonovi Mirgovi z obce Podhorany, ktorý
na projekte Zdravé komunity pôsobil od jeho začiatku (v roku 2003). Pán Mirga pracoval v teréne bez prerušenia až do septembra 2016, kedy podľahol ťažkej chorobe. Jeho
poctivý prístup k práci, zmysel pre spravodlivosť, dlhoročná aktívna práca v komunite,
angažovanosť a úprimná snaha o zlepšenie situácie Rómov je odkazom hodným nasledovania.
Michal Kubo, riaditeľ

Projektu Zdravé komunity, ako aj jeho ambicióznym (výrazne zlepšiť zdravotný stav znevýhodnených skupín) a vznešeným cieľom (celkovo pozdvihnúť rómsku komunitu), ktoré presahujú rozmer zdravotnej oblasti, prajeme úspešné pokračovanie.

V mene organizácie Zdravé komunity, n.o. ďakujem:
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu
vnútra SR, Operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby, Kancelárii svetovej
zdravotníckej organizácie – WHO na Slovensku, Asociácii terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Asociácii pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Spoločnosti
všeobecných lekárov Slovenska pre dospelých, Nadácii otvorenej spoločnosti, spoločnosti GlaxoSmithKline a ďalším.
Naše poďakovanie patrí aj nasledujúcim jednotlivcom:
Ivanovi Poprockému (MZ SR), Monike Paluškovej (SVLS), Ľubomíre Slušnej Franz
(ACEC/PPZZS), Michalovi Vašečkovi ((Masarykova univerzita, ČR/PPZZS), Edmundovi Škorvagovi (MZ SR), Barbore Vávrovej (MPSVaR), Branislavovi Ondrušovi (PPZZS/
MPSVaR), Ábelovi Ravaszovi (ÚSVRK), Petrovi Markovi (PPZZS/ ZVLD), Darine Sedlákovej (WHO Slovensko), Karolovi Borikovi a Pavlovi Kičinovi (externí spolupracovníci), Magdaléne Rothovej (ACEC), Ľudmile Eisnerovej (MZ SR), Kataríne Poprendovej (MPSVaR), Tónovi a Eve Bohumelovcom (HDC), Tatiane Hrustič, Pavlovi Kaňkovi
(MPSVaR), Paulovi van Hoof (GSK), Zoltán Massay-Kossubekovi (EPHA), Ivailovi Tournevovi (EMHPF, BUL), Diliane Dilkovej (NNHM, BUL) Jozefovi Minárovi, Margite Vernarcovej, Arpádovi Esztergályosovi (všetci OSZZS), Andrejovi Belákovi a Andrei Madarasovej Geckovej (UPJŠ Košice), Barbore Kuchárovej (OZ Prima), 750 detským a všeobecným
lekárom a všetkým starostom, primátorom, ako aj jednotlivcom a inštitúciám, ktorí projekt akýmkoľvek spôsobom podporili.
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Identifikácia organizácie a prehľad činností vykonávaných
v kalendárnom roku 2016
Názov: Zdravé komunity, n. o.
Healthy Communities, n. p. o.
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava
Kontakt: info@zdravekomunity.sk
Zriaďovatelia: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR)
a
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS)
Forma hospodárenia: Nezisková organizácia – štátny rozpočet a európske
štrukturálne fondy
IČO: 45744157
Riaditeľ: Mgr. Michal Kubo, štatutárny zástupca
Nezisková organizácia Zdravé komunity, n. o. bola založená Zakladacou listinou dňa
17. 09. 2014. Dňa 01. 10. 2014 bola zapísaná do registra neziskových organizácií, poskytujúcich všeobecne prospešné služby s oficiálnym názvom Zdravé komunity, n.o.
(v anglickom jazyku – Healthy Communities, n. p. o.) IČO – 45744157. Organizáciu registroval Okresný Úrad Bratislava I pod číslom – OVVS-78033/446/2014-NO
Nezisková organizácia Zdravé komunity n. o. na základe štatútu poskytuje všeobecne
prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne, zručností, osvety a ochrany zdravia obyvateľstva.
Hlavným cieľom neziskovej organizácie je systematizovať program osvety zdravia v znevýhodnených komunitách na celom území SR prostredníctvom implementácie Národného projektu Zdravé komunity, podporiť využitie ľudských zdrojov priamo
z prostredia segregovaných osád a zvýšiť ich zamestnanosť.
Zakladajúcimi členmi organizácie Zdravé komunity, n.o. sú Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS).
Ministerstvo zdravotníctva SR je ústredným orgánom štátnej správy a v zmysle kompetencie určenej v § 45 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zodpovedným za zdravotnú staroslivosť v SR.
PPZZS je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ustanovenia § 20f
a nasl. občianskeho zákonníka, združuje viaceré subjekty mimovládneho, štátneho aj
súkromného sektora, ktoré sa venujú problematike zdravia znevýhodnených skupín na
Slovensku. V Platforme sú zúčastnení zástupcovia Asociácie pre kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC), Asociácie terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Nadácie
otvorenej spoločnosti (OSF), Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov, Kancelárie
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Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), Ministerstva
zdravotníctva, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Union zdravotnej
poisťovne a GlaxoSmithKline.
Predmetom činnosti PPZZS sú aktivity smerujúce k vytvoreniu komplexného modelu
podpory zdravia znevýhodnených skupín, prioritne obyvateľov vylúčených – segregovaných rómskych osád a to najmä aktivity vzdelávacie, výskumné a propagačné, zamerané
na ochranu a podporu zdravia, podporu vzdelávania a osvetových činností, podporu výskumnej činnosti a jej výstupov, propagáciu a osvetu.
Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) sa v júli 2016 stala riadnym a oficiálnym členom medzinárodnej organizácie European Public Health Alliance –
Európskej aliancie pre verejné zdravie, so sídlom v Bruseli.
Nezisková organizácia Zdravé komunity vznikla ako model riešenia, ktorý efektívne
a aktívne spája viacero organizácií pre dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je zlepšenie zdravia znevýhodnených skupín a je sociálnou inováciou v prístupe k tejto oblasti.
Spojenie ústredného orgánu štátnej správy, ako kompetenčne zodpovedného subjektu a mimovládnej organizácie, ktorá disponuje v teréne dlhoročne overeným know-how
bolo jedným z unikátnych a inovatívnych prvkov neziskovej organizácie Zdravé komunity. Úlohou organizácií v nej zastúpených bolo dohliadať na to, aby sa poslanie Zdravých
komunít neodchýlilo od stanoveného cieľa.
Najvyšším orgánom neziskovej organizácie Zdravé komunity, n. o. je Správna rada, kontrolným orgánom je Dozorná rada a štatutárnym orgánom je riaditeľ.
Správna rada:
Mgr. Ivan Poprocký, predseda (do 31. 7. 2016) / Ing. Boris Mrekaj (člen od 4. 11. 2016,
predseda od 24. 11. 2017) – Ministerstvo zdravotníctva SR
MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, členka – Ministerstvo zdravotníctva SR
Mgr. Ľubomíra Slušná-Franz, členka – Platforma na podporu zdravia znevýhodnených
skupín
Dozorná rada:
PhDr. Michal Vašečka, PhD., predseda – Platforma na podporu zdravia znevýhodnených
skupín
Mgr. Edmund Škorvaga, člen (do 8. 9. 2016) – Ministerstvo zdravotníctva SR
Mgr. Barbora Vávrová, členka – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Riaditeľ (štatutárny zástupca):
Mgr. Michal Kubo
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Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie
Zdravé komunity n. o. (2016)
riaditeľ
manažérka pre
monitorovanie
a publicitu

expert pre terén

expert metodik

odborní asistenti (3)

mzdár

expert pre
finančné
riadenie
personalistka

účtovníčka

koordinátori/ky asistentov osvety zdravia (23)
asistenti osvety zdravia (228)

Poznámka: Počty zamestnancov sa v priebehu roka menili.

Personálne obsadenie organizácie
ÚSTREDIE
Riaditeľ Mgr. Michal Kubo
Expert pre terén Mgr. Richard Koky
Expert metodik Ing. Tomáš Tahy (do 31. 8. 2016)
Expert pre finančné riadenie Ing. Alena Koperová (od 1. 8. 2016)
Odborní asistenti Mgr. Ján Bihari / Mgr. Helena Werle / Ing. Marek Koreň
Účtovníčka Mgr. Lucia Bláhová (do 31. 5. 2016) / Mgr. Jarmila Horváthová (od 1. 10. 2016)
Mzdár Ing. Milan Križan
Personalistka Petra Hiadlovská
Manažér pre monitorovanie a publicitu Ľuboslava Riapošová, MA
Koordinátori asistentov osvety zdravia (za menom nasleduje spádová oblasť, zoradené v abecednom poradí)
Albín Cina (Bardejov), Alžbeta Illéšová (Fiľakovo), Stanislava Guzi (Humenné), Peter Kašperek (Levoča), Ondrej Pompa (Kežmarok), Rudolf Rusňák (Košice – okolie), Dana Kotlárová (Košice), Milan Adam (Michalovce), Šimon Pokoš (Poprad), Mária Nazarejová
(Prešov), Jana Tolnaiová (Revúca), Peter Hronec (Rimavská Sobota), Július Rusnák (Rožňava), Lenka Nazarejová (Sabinov), Lenka Bužová (Snina), Sidónia Pištová (Spišská Nová
Ves), Anna Dunková (Stará Ľubovňa), Tomáš Sivák (Svidník) Eugen Miľo (Trebišov), Zoltán Batka (Veľké Kapušany), Adrián Berky (Veľký Krtíš), Mariana Holubová (Vranov nad
Topľou), Jozef Pišta (Zvolen),
Asistenti osvety zdravia (za menom nasleduje obec/lokalita)
Barbora Bačová (Stráne pod Tatrami), Soňa Bajuszová (Medzev), Andrea Bálintová (Fiľakovské Kováče / Holiša), Igor Balog (Žbince), Mikuláš Balog (Čierna nad Tisov), Darina Balogová (Mirkovce), Gréta Balogová (Vtáčkovce), Ingrida Balogová (Veľké Dravce),
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Jolana Balogová (Slavkovce), Priška Balogová (Kráľovský Chlmec), Viera Balogová (Hermanovce), Dominik Bartoš (Muránska Dlhá Lúka), Marek Bartoš (Bušince), Veronika
Bartošová (Šumiac), Alexander Batka (Kapušianske Kľačany), Daniela Batková (Veľké Kapušany), Renáta Behárová (Arnutovce / Spišské Tomášovce), Ľubica Belaiová (Zvolen),
Magdaléna Beláková (Pavlovce nad Uhom), Martina Bendíková (Svinia), Oľga Bendíková (Fričovce), Ján Beňo (Sobrance), Ľudmila Berkiová (Veľká nad Ipľom), Nina Berkiová
(Husiná), Ivana Berkyová (Zvolenská Slatina), Kvetoslava Berkyová (Rudňany / Poráč),
Marieta Berkyová (Radzovce), Miroslava Berkyová (Banská Štiavnica / Hodruša Hámre),
Valéria Berkyová (Divín / Ružiná), Marcela Berkyová (Panické Dravce), Natália Berkyová (Trenč), Renáta Bilá (Malcov / Hrabské), Beáta Billá (Gerlachov / Snakov), Marek
Bilý (Lenartov), Tibor Bilý (Úbrež), Margaréta Bimbová (Žehňa), Zlata Botošová (Lučenec), Blažena Brandová (Poltár), Lenka Brenkáčová (Medzilaborce), Mário Bučko (Banská Bystrica), Peter Budi (Strážske / Lesné), Ján Cina (Krásny Brod), Viera Čechová (Lukov), Agáta Čechová (Nižný Tvarožec), Monika Červeňáková (Dobšiná), Vojtech Čonka
(Vítkovce/ Chrasť nad Hornádom), Nikola Daňková (Družstevná pri Hornáde), Peter Danyi (Biskupice), Valéria Danyiová (Belina), Karina Deáková (Košice – Ťahanovce), Katarína Demeterová (Brekov), Jarmila Dinisová (Pečovská Nová Ves), Eva Doktorová (Prešov-Stará Teheľňa), Darina Dudiová (Slovenská Volová), Emília Dudiová (Dlhé nad Cirochou), Vlasta Dudová (Sabinov/Ražňany), Viera Dunková (Hniezdne), Adriana Durdoňová (Šarišská Poruba), Robert Dužda (Miľpoš), Terézia Duždová (Ostrovany), Roman Dzúrik (Jasov), Renáta Faková (Sokoľany), Alena Feketeová (Spišské Bystré), František Ferenc (Doľany – Roškovce), Gejza Ferenc (Zbudské Dlhé), Erika Ferencová (Zámutov), Ivana Ferencová (Vechec), Jana Ferencová (Vranov nad Topľou-mesto), Kamila Ferková (Michalovce), Slávka Ferková (Malý Slivník), Tatiana Ferková (Rejdová), Jana Fízerová (Brezno), Anna Gáborová (Holumnica / Toporec), Gizela Gáborová (Veľká Lomnica), Ivana Galdunová (Rankovce), Radomíra Gažíková (Krížová Ves), Mária Gažíková (Krížová Ves), Valéria Giňová (Svinia), Alena Godlová (Chmiňany), Iveta Goroľová (Stropkov), Mária Goroľová (Karná), Marcel Greško (Bzovík), Renáta Grondzárová (Snina), Erika Grundzová
(Marhaň), Lenka Grundzová (Kružlová), Jozef Gurguľ (Iňačovce), Silvia Gyetvaiová (Šávoľ), Dana Halušková (Ladomirová), Erika Harvanová (Telgárt), Marianna Holubová (Kamenica nad Cirochou), Helena Horáková (Krišovská Liesková), Dávid Horváth (Chminianske Jakubovany), Ivan Horváth (Gelnica), Peter Horváth (Lastovce / Hrčeľ), Radovan Horváth (Nálepkovo), Vojtech Horváth (Košice-Luník IX), Vojtech Horváth (Zemplínske Kopčany), Eva Horváthová (Hranovnica), Jana Horváthová (Jurské), Nikoleta Horváthová (Jelšava), Zuzana Horváthová (Seňa), Monika Horváthová (Rimavské Jánovce), Laura Horváthová (Čakanovce pri Košiciach), Tatiana Husárová (Červenica), Tomáš Hušo (Ondavské Matiašovce), Kvetoslava Chromá (Nižný Hrabovec / Kučín, okr. Vranov n. T.), Ladislav Ikri (Sirk), Tatiana Jarková (Čičava), Silvia Jaslová (Chminianske Jakubovany), Anna
Kačová (Bijacovce), Anna Kalejová (Jarovnice), Jana Kaľová (Sveržov), Adriana Kančiová (Šamudovce), Anna Karalová (Zborov), Mária Karalová (Krajná Bystrá), Mária Kiňová
(Hanušovce nad Topľou), Silvia Klempárová (Drienovec), Adrián Knapek (Veľký Krtíš),
Eva Kočková (Levoča), Estera Kokényová (Šíd), Július Koky (Svit), Peter Koky (Smižany),
Jana Kokyová (Batizovce), Mária Kotlárová (Hencovce), Patrik Kováč (Kosihovce), Eva Kováčová (Zvolen), Marika Kováčová (Litava), Marta Kováčová (Čelovce), Regina Kováčová
(Hrušov), Lenka Kováčová (Cerovo), Božena Krištová (Sečovská Polianka), Andrea Kroková (Hlinné), Marián Kroščen (Vydrník), Helena Kroščenová (Bystrany), Valéria Kroščenová (Letanovce), Marcela Kroščenová (Lomnička), Angelika Kudráčová (Sečovce), Dana
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Kurečajová (Giraltovce), Iveta Lacková (Spišský Štiavnik), Helena Lalíková (Roštár), Katarína Lázárová (Čakanovce), Oľga Lazóková (Košice-Luník IX), Yveta Macušková (Poša),
Janette Mačová (Varhaňovce), Dušan Makula (Rožkovany), Tatiana Makulová (Malčice /
Kačanov), Stanislav Maťok (Boliarov), Ladislav Mazár (Nacina Ves), Ján Miker (Trhovište), Marek Miker (Laškovce), Gréta Mikerová (Svidník), Renáta Miklošová (Dolná Ždaňa), Irena Miková (Petrová), Mária Miková (Bardejov – Poštárka), Erika Milková (Rožňava), Mária Mirgová (Kolačkov), Viera Mirgová (Výborná), Zdenka Mirgová (Rakúsy),
Dana Mirgová (Rakúsy), Veronika Mirgová (Podhorany), Mária Mišalková (Lomnička),
Monika Mitrová (Ubľa), Alžbeta Mižigárová (Spišské Vlachy), Agáta Mócová (Veľká Ida),
Tomáš Oláh (Klenovec), Július Oláh (Fiľakovo), Dáša Oláhová (Krupina), Slávka Olachová (Stakčín), Simona Oračková (Jakubany), Adriana Ovšáková (Čaklov), Gabriel Pačaj (Vikartovce), Anna Pačajová (Liptovská Teplička), Anna Pačajová (Ihľany), Marián Pačan
(Žehra), Renáta Paločayová (Jánovce), Anna Pavelicová (Bystré), Marián Pecha (Markušovce / Teplička), Marián Pecha (Kecerovce), Mária Peštová (Vrbov), Mária Petíková
(Prešov-Stará Teheľňa), Jana Pintérová (Drahňov), Dáša Pištová (Kežmarok), Viera Pokošová (Vaľkovňa), Katarína Poľaková (Leles), Milan Polhoš (Veľká Lomnica), Lenka Polhošová (Huncovce), Milan Pollák (Krompachy), Helena Pompová (Malý Slavkov), Monika Popušová (Jarovnice), Katarína Porčogošová (Stará Ľubovňa), Mária Potová (Beniakovce), Alexandra Pulková (Bačkov / Parchovany), Alena Pustajová (Čierny Balog), Silvia
Pusztaiová (Tornaľa), Jozef Rácz (Hodejov / Gortva), Viera Roháčová (Vranov nad Topľou), Dávid Rybár (Moldava nad Bodvou), Denisa Rybárová (Turňa nad Bodvou), Jana
Sendreiová (Kokava nad. Rimavicou), Eva Sikoraiová (Žiar nad Hronom), Jana Siváková
(Cigeľka), Jarmila Slepčíková (Košické Oľšany), Jozef Sliško (Blatné Remety), Ivana Sušilová (Revúca), Gyöngyi Szajkóová (Rimavská Sobota), František Szendrei (Hnúšťa), Marián Šariška (Mníšek nad Hnilcom / Švedlár), Milan Šarišský (Ľubica), Monika Ščuková
(Hrabušice), Daniela Šeďová (Važec), Zuzana Šenitková (Lipany), Anna Šestáková (Soľ /
Jastrabie nad Topľou), Lucia Šiváková (Kurov), Agnesa Škopová (Spišská Nová Ves), Daša
Šmatárová (Banské), Angelika Šofránková (Širkovce), Júlia Štecová (Lesíček / Tuhrina),
Katarína Tamášová (Gemerská Ves), Zdena Tippanová (Kamenná Poruba), Anna Tokárová (Sačurov), Jana Tokárová (Humenné), Jana Tokárová (Vrbnica), Iveta Tóthová (Jelšovec), Beáta Tóthová (Lučenec – Opatová), Stanislava Vlačuhová (Detva), Mária Varechová (Medzilaborce), Dáša Vargová (Čičarovce), Lucia Vargová (Čičarovce), Miroslav Viola (Pašková), Ján Zajac (Trebišov), Vladimír Zajac (Trebišov), Milota Záslavová (Banská
Bystrica), Monika Žigová (Krásnohorské Podhradie), Renáta Žoltáková (Raslavice)

Počet zamestnancov
Celkový počet zamestnancov k 1. 1. 2016: 260
Celkový počet zamestnancov k 31. 12. 2016: 231

História organizácie a projektu Zdravé komunity
Historické základy projektu na Slovensku položila mimovládna organizácia Asociácia pre
kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v roku 2003, kedy začala v 11 segregovaných
osadách realizovať pilotný projekt osvety zdravia a realizuje ho dodnes. Počet zapojených lokalít ako aj ľudských zdrojov rokmi narastal a až do roku 2013 bol najrozsiahlejším a najdlhšie realizovaným projektom na Slovensku zameraným na zlepšenie
zdravia rómskej populácie a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov
segregovaných rómskych osád. V priebehu desiatich rokov sa optimalizovala a rozvíjala forma realizácie, organizačná štruktúra, hľadali sa vhodné nástroje, zdokonaľovali sa
vzdelávacie programy (akreditované Ministerstvom školstva SR). Základným a nosným
prvkom, ktorý sa v praxi osvedčil, je zamestnávanie ľudí zo segregovaných osád, prevažne so základným vzdelaním, ktorí sú na výkon svojej práce pripravovaní formou vzdelávacích programov, špecificky zohľadňujúcich podmienky výkonu práce a potreby terénu. Asistenti osvety zdravia – obyvatelia komunity, v ktorej pracujú – disponujú znalosťou miestneho prostredia (každá osada je špecifická), ovládajú jazyk komunity, pomery,
vzťahy, zvyky a ďalšie špecifiká, ktoré sú podmienkou pre realizáciu projektu v danom
prostredí. Zdravé komunity realizované ACEC a ich výsledky sa od roku 2005 opakovane dostali do pozornosti domácich aj medzinárodných organizácií (publikovanie Prípadovej štúdie o projekte ako príklad dobrej praxe v medzinárodnom zborníku Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO, v roku 2010).
Do budovania projektu Zdravé komunity boli za viac ako desať rokov jeho realizácie vložené značné finančné prostriedky a ľudské úsilie. Projekt predstavuje mimoriadny sociálny aj kultúrny kapitál.
V rokoch 2003 – 2013 bol projekt Zdravé komunity realizovaný Asociáciou pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) a financovaný z domácich a zahraničných nadácií a firiem, čo umožňovalo jeho flexibilitu v implementácii funkčných procesov pri hľadaní optimálneho modelu realizácie.
Dynamický impulz táto aktivita získala v roku 2012, keď (ACEC) iniciovala vznik Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS), do ktorej sa aktívne zapojili
Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých, kancelária WHO na Slovensku, MZ SR, MPSVaR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služby a ďalší.
Vďaka iniciatíve viacerých subjektov z mimovládneho, štátneho aj súkromného sektora
združených v PPZZS a finančnej podpore z viacerých zdrojov (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo financií, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu) sa podarilo 7. októbra 2013 zahájiť realizáciu projektu Zdravé komunity na celoslovenskej úrovni. Tým sa začalo na Slovensku prvý krát aplikovať
systémové riešenie zdravotnej osvety v prostredí segregovaných rómskych komunít.
Dňa 1. 10. 2014 vzniká partnerstvo so štátom vo forme založenia neziskovej organizácie Zdravé komunity, n.o., ktorej zakladatelia sú spoločne Ministerstvo zdravotníctva SR
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a Platforma na podporu zdravia znevýhodnených skupín. Organizácia vznikla so zámerom realizovať spoločne systematický národný projekt. Od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2015
organizácia Zdravé komunity, n.o. implementovala národný projekt Zdravé komunity financovaný z prostriedkov EÚ (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia).
V rokoch 2013 – 2014 bol projekt financovaný zo štátneho rozpočtu vo výške 1 486 713,31 €,
v rokoch 2014 – 2015 sumou 2 578 190,08 € z prostriedkov EÚ, prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.
V roku 2016 bol projekt financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu (viac informácií
je možné nájsť v Kapitole „Hospodárenie a účtovná závierka organizácie“).
Hlavným cieľom organizácie je podpora zdravia znevýhodnených skupín – obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít a ďalších znevýhodnených prostredníctvom zvyšovania informovanosti a zdravotnej osvety.
Projekt Zdravé komunity, ktorý organizácia realizuje, je výnimočný v slovenskom i v európskom kontexte svojou prepracovanou, opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám,
zohľadňuje špecifiká SR a ktorá bola v priebehu rokov dotváraná participatívnou metódou samotnými asistentmi osvety zdravia a koordinátormi. Výnimočný je okrem vyššie
uvedných prvkov aj cieleným zamestnávaním ľudí priamo z cieľových komunít.
Projekt Zdravé komunity zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti s realizáciou aktivít
v oblasti zdravia znevýhodnených skupín. Projekt sa uskutočňuje v súlade so Stratégiou
SR pre integráciu Rómov do roku 2020, najkomplexnejším strategickým materiálom
Vlády SR s cieľom zlepšenia životnej situácie vylúčených Rómov na Slovensku.
Projekt tiež nadväzuje na medzinárodné východiskové strategické dokumenty EÚ (Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; Odporúčania Rady Európskej únie; atď.)
Cieľovou skupinou aktivít organizácie Zdravé komunity, n.o. sú:
• obyvatelia rómskych komunít, ktorí sú sociálne vylúčení alebo ohrození sociálnym
vylúčením a ktorí budú užívateľmi služieb poskytovaných asistentmi osvety zdravia
v jednotlivých lokalitách,
• dôchodcovia, chudobní, osamelí, drogovo závislí, ľudí bez domova a všetky ďalšie,
akýmkoľvek spôsobom (ekonomicky, sociálne, zdravotne),) znevýhodnené skupiny
obyvateľstva

POSLANIE ORGANIZÁCIE

Nezisková organizácia na základe štatútu poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne, zručnosti, osvety a ochrany zdravia obyvateľstva prostredníctvom
• organizovania seminárov, školení kurzov, besied, osvetových podujatí,
• organizovania prezentácií a stretnutí
a ďalších služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby s cieľom zvýšenia informovanosti a zdravotnej osvety:
• analýzy, rozbory, prieskumy,
• príprava, spracovanie a realizácia projektov,
• poskytovanie informácií aj prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.
Zdravotný stav obyvateľov rómskych osád je v porovnaní s majoritou dlhodobo veľmi
zlý. Podľa viacerých správ o zdravotnej situácii Rómov žijúcich vo vylúčených komunitách je možné usudzovať, že je rozdiel medzi zdravotným stavom tejto časti obyvateľstva a obyvateľmi majoritnej spoločnosti z objektívneho aj subjektívneho hľadiska. Medzi hlavné faktory horšieho zdravotného stavu rómskeho obyvateľstva v marginalizovaných komunitách sa považujú nízka úroveň zdravotného povedomia, znížený štandard
osobnej a komunálnej hygieny v dôsledku nedostatočnej infraštruktúry a nedostatočného prístupu k pitnej vode. Ďalším faktorom je nedostatočná výživa a dôsledkom chudoby aj znížená reálna dostupnosť k zdravotnej starostlivosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov potrebných na cestovanie do zdravotníckych zariadení, hlavne ak sú
v inej obci. Viaceré štúdie poukazujú na vyššiu perinatálnu a dojčeneckú úmrtnosť a tiež
výrazne kratšiu priemernú dĺžku života oproti majoritnej populácii.
Organizácia Zdravé komunity, n. o. vznikla s cieľom zabezpečiť stabilnú implementáciu
systematického a dlhodobo udržateľného riešenia.
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Na základe našich aj medzinárodných skúseností, eliminácia vzniku epidemických ochorení a efektívna prevencia pred ich šírením je dosiahnuteľná len prostredníctvom dlhodobého a systematického programu podpory zdravia, ktorý je založený na práci asistenta zdravotnej osvety vykonávajúceho osvetové činnosti priamo v teréne. Realizáciou takéhoto typu programu (prostredníctvom národného projektu Zdravé komunity), ktorý
je dlhoročne overený v praxi, sa zúročuje a rozvíja potenciál ľudských zdrojov pod inštitucionálnou záštitou neziskovej organizácie.
Vzhľadom na komplexnosť príčin súčasnej zlej situácie je poslaním organizácie efektívne využívať všetky kľúčové nástroje – vzdelávanie a zamestnanosť, inovovať ich pre potreby praxe, komplexne ich rozvíjať, stavať na ľudských zdrojoch a podporovať ich, vytvárať aktívnych lídrov a všetky tieto činnosti smerovať k hlavnému cieľu – zlepšovaniu
zdravotnej situácie znevýhodnených skupín na Slovensku.
Spolupráca so štátnym sektorom predstavuje potenciál vplývať na legislatívne zmeny
vzhľadom na potreby cieľovej skupiny a má preukázateľné predpoklady na sieťovanie
a následné uplatňovanie fungujúcich riešení zdola nahor.
Hlavným cieľom a zároveň výsledkom aktivít Zdravých komunít je napĺňanie globálneho
cieľa Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorým Slovenská republika plní
odporúčania Rady Európy o účinných opatreniach pre integráciu Rómov v členských štátoch – konkrétne „podpora prístupu znevýhodnených skupín k zdravotnej starostlivosti
a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety a znížiť rozdiel v zdravotnom stave medzi Rómami a väčšinovou populáciou.“

a k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia, založeným na dobrovoľnosti a princípoch informovaného rozhodovania a súhlasu.
• Realizovať osvetové aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a sociálnopatologických javov, vrátane násilia páchaného na ženách a domáceho násilia sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi a zvýšiť informovanosť vytvorením podmienok pre špecializovanú poradenskú činnosť so zameraním na elimináciu a prevenciu
násilia páchaného na ženách a domáceho násilia, podporu zdravia, prevenciu ochorení a zdravého životného štýlu.
• Stabilizovať, optimalizovať a rozšíriť sieť komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy a vytvárať podmienky pre zamestnávanie Rómov a zároveň realizovať a vyhodnotiť pilotný projekt komunitných pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy do nemocničných zariadení, s cieľom pripravovať pacientov a pacientky z MRK,
hlavne na gynekologicko-pôrodníckych a pediatrických oddeleniach na pobyt v zdravotníckom zariadení, komunikáciu so zdravotným personálom, ako aj s ostatnými pacientmi, resp. návštevníkmi.
Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 bola predložená
Úradom splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity a reaguje na potrebu riešiť
výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskej komunity do spoločnosti i na úrovni EÚ.
Dlhodobým strategickým cieľom organizácie je zabezpečenie bezproblémového a kontinuálneho prechodu projektu pod štátny aparát. Tento cieľ bol splnený dňa 8. 12. 2016
podpisom pracovných zmlúv 211 zamestnancov s novozaloženou príspevkovou organizáciou.

Aktivity organizácie prostredníctvom realizácie národného projektu napĺňajú nasledovné ciele vyššie uvedenej Stratégie SR:
• Zlepšiť a skvalitniť hygienu v osadách a mestských koncentráciách
• Zmonitorovať stav znečistenia a riziko bývania v lokalitách nachádzajúcich sa na starých environmentálnych záťažiach
• Zabezpečiť dostupnosť a kvalitu pitnej vody
• Zabezpečiť dostupnosť využívania služieb zdravotnej starostlivosti, zlepšiť reálnu dostupnosť prostredníctvom odstraňovania prekážok (geografických a finančných), vytvoriť program minimálnej dentálnej starostlivosti a zlepšiť komunikáciu medzi príslušníkmi MRK a zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s potenciálnym dosahom na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
v komunitách.
• Znížiť výskyt infekčných ochorení prostredníctvom zvýšenia osvety a zvýšenia podielu počtu osôb, ktoré sa podrobia preventívnemu očkovaniu, s cieľom znížiť rozdiely medzi príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít a väčšinovej populácie.
• Zvýšiť povedomie o výchove k rodičovstvu, reprodukčnému zdraviu, materstvu a starostlivosti o dieťa, realizovať osvetové komplexné nestereotypné aktivity zamerané na
zvyšovanie informovanosti o sexuálnom a reprodukčnom správaní pre ženy a mužov
z MRK (vrátane kampaní na zvýšenie a skvalitnenie informovanosti o používaní moderných metód antikoncepcie) a zabezpečovať nediskriminačný, kvalitný a slobodný prístup pre príslušníčky a príslušníkov MRK k moderným antikoncepčným metódam
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Činnosti AOZ sa môžu značne líšiť v závislosti od konkrétnych demografických odlišností, epidemiologickej situácie alebo sociálnych pomerov v jednotlivých oblastiach. Napríklad v lokalitách s nižším hygienickým štandardom a nízkou vybavenosťou základnej infraštruktúry sa venovali primárne osobnej a komunálne hygiene, v lokalitách s vysokou
pôrodnosťou mladistvých dievčat sa AOZ viac zamerali na poradenstvo plánovaného rodičovstva, osvetu o potrebe pravidelných gynekologických prehliadok, návštevy rodičiek
po pôrode, pozývanie do novorodeneckej a detskej poradne, atď.
V lokalitách s výskytom infekčných ochorení AOZ spolupracovali s orgánmi verejného zdravotníctva pri šírení osvety o špecifikách priebehu a prenosu jednotlivých ochorení (najčastejšie sa jednalo o pedikulózu, hepatitídu typu A, mumps a svrab). Vyskytli
sa však aj prípady hroziacich epidémií, kde AOZ identifikovali zdroj nákazy, resp. pacientov, a dokázali ich presvedčiť o potrebe ich hospitalizácie alebo liečby, a tým efektívne
predišli šíreniu ochorenia.

Č I N NO S Ť O RGA N I Z ÁC I E

Hlavnou a dominantnou činnosťou neziskovej organizácie v roku 2016 bola každodenná
systematická podpora zdravia, osveta, spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva, zber údajov a výmena informácií prostredníctvom siete asistentov osvety zdravia pod vedením koordinátorov v celkom 217 lokalitách.

Činnosti asistentov osvety zdravia (AOZ) v roku 2016
• šírenie elementárnej zdravotnej osvety v znevýhodnenej rómskej komunite v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách
• komunikácia medzi obyvateľmi rómskych osídlení a lokalít a zdravotníckymi pracovníkmi, verejnými zdravotníkmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
• podpora zvyšovania zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie
• podpora prístupu komunity k zdravotnej starostlivosti: informovanie o prevencii,
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca
• spolupráca s lekármi, zdravotnými pracovníkmi, lekárnikmi, a pomocnými profesiami
• pozývanie, objednávanie a odprevádzanie klientov na zdravotné prehliadky
• pozývanie, objednávanie a odprevádzanie klientov na očkovanie a osveta o potrebe
očkovania
• spolupráca pri identifikovaní rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím komunity
• spolupráca pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa a mimovládnymi organizáciami zameranými na
pomoc rómskym komunitám a s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
• spolupráca so školami a osveta na školách
• spolupráca s orgánmi a inštitúciami štátnej správy a miestnej samosprávy a sprostredkovanie komunikácie s klientmi
• osveta o infekčných ochoreniach a ich prevencii; osveta zameraná na osobnú hygienu klientov
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AOZ sa v mnohých prípadoch zamerali aj na osvetu o hygiene prostredia a environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie obyvateľov lokalít. Odoberali vzorky vody a pôdy,
ktoré následne odniesli príslušným ústavom na rozbor. V niekoľkých prípadoch AOZ
a koordinátori zorganizovali upratovanie osád a vývoz odpadu, či sprístupnenie alebo
vyčistenie zdrojov pitnej vody.
V krízových situáciách – napríklad pri požiaroch alebo povodniach, asistenti poskytovali nielen materiálnu pomoc v podobe charitatívnych zbierok, ale aj poradenskú pomoc
a podporu postihnutým rodinám.
Asistenti majú veľkú snahu a dopĺňajú si svoje znalosti a vzdelanie. Mnohým činnostiam
zlepšujúcim zdravie svojich klientov sa venujú aj mimo pracovnej doby, pretože ich práca sa stala ich poslaním.

Činnosti koordinátorov v roku 2016
• príprava a zabezpečenie realizácie programu podpory zdravia v znevýhodnených rómskych komunitách
• dohľad, náplň a kontrola výkonu práce a plnenia úloh AOZ
• komunikácia medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení
a lokalít s lekármi a zdravotníckym personálom.
• šírenie elementárnej zdravotnej osvety v komunite, v spolupráci s AOZ
• informovanie komunity o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zdravotnom poistení a o právach pacienta
• pravidelné sledovanie komunity – zisťovaním informácií o situácii v komunite a zberom dát (prieskumy zdravotného uvedomenia)
• priebežné hodnotenie efektivity programu
• spolupráca pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi
a tiež s rómskymi asistentmi učiteľa, s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným
rómskym komunitám
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• spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelením sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately
• spolupráca s pracovníkmi ÚVZ pri vykonávaní intervencií v teréne
• organizácia osvetových podujatí pre verejnosť (napr.: Svetový deň zdravia, Deň vody,
Deň Rómov a iné)

15. 6. 2016 // Face to face meeting, projekt Spoločne za lepšie zdravie (Sofia, Bulharsko)
20. 6. 2016 // Diskusia o postavení a aktivitách Rómov na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Prešov

Rozvoj ľudských zdrojov (vzdelávanie)

August
19. 8. 2016 // „Deň Zdravých komunít“, Celoslovenské koordinačné stretnutie Poprad
25. 8. 2016 // European Health Psychology Society Conference “Health-mediation for
segregated Roma: evaluation of a community-based participatory program in Slovakia”
(Aberdeen, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie)

Ľudské zdroje v teréne (asistenti osvety zdravia a koordinátori asistentov osvety zdravia) sú kľúčovým nástrojom organizácie pre plnenie jej cieľov, rovnako ako cieľov Národného projektu.
Absolvovanie vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu a rozvoj ľudských zdrojov na
vykonávanie zdravotnej osvety v teréne je podmienkou pre nástup asistentov a koordinátorov do pracovného pomeru a na jeho pokračovanie. Náročná práca v teréne si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie a neustále posilňovanie motivácie.
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov organizácia v roku 2016 vzdelávanie
nerealizovala (pre porovnanie v roku 2015 sa uskutočnilo 24 školení).

Prezentácia na Slovensku a v zahraničí (výber – 2016)
Január
14. 1. 2016 // Seminár Expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na TBC v Podtratranskom regióne, Veľká Lomnica
Marec
24. 3. 2016 // Tlačová konferencia pri príležitosti Svetové dňa tuberkulózy, Národný
ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) Vyšné Hágy
31. 3. 2016 // Sprístupnenie webovej stránky v anglickom jazyku http://www.zdravekomunity.sk/?q=en
Máj
12. 5. 2016 // Kongres Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS), Žilina.
19. 5. 2016 // „Zdravé komunity? O prísľuboch zdravotnej mediácie pre segregovaných
Rómov na Slovensku a inde“– Romistické utopie. (Praha, Česká republika)
Jún
2. 6. 2016 // “Could a health-mediation program close the health gap between segregated Roma and the general population?” WHO Central Eastern European Networking
Event of Researchers on Roma Health and Policy (Debrecín, Maďarsko)
6. – 8. 2016 // Equi-Health Project “Fostering health provision for migrants, the Roma
and other vulnerable groups” (Sevila, Španielsko)

20

ZDRAVÉ KOMUNITY VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Júl
21. 7. 2016 // Gypsy Fest, „Rómovia ako ich nepoznáte“, Bratislava
23. 7. 2016 // Conference “Roma in Slovakia” (Bratislava, Slovakia)

November
3. 11. 2016 // Tlačová konferencia Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín, Bratislava
4. 11. 2016 // Česko – Slovenská odborná konferencia: Prax zdravotných mediátorov Praha
(Česká republika)
December
7. 12. 2016 // Investing in services for people’s well-being: From good practices to better
policies (Brusel, Belgicko)
9. 12. 2016 // Monotematický hepatologický deň 2016, (MZ SR) Bratislava

Ďalšie aktivity v roku 2016
• Príprava odborných textov a podkladov pre Národný projekt
• Spolupráca na lokálnych úrovniach na rôznych typoch projektov (bývanie, obchodovanie s ľuďmi, týranie)
• Výmena skúseností s pomáhajúcimi profesiami a ďalšími organizáciami a inštitúciami
• Organizovanie upratovacích a revitalizačných brigád
• Celoslovenské podujatie pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk
• Realizácia osvetových aktivít na základných a materských školách na rôzne témy – hygienu a hygienické návyky v domácom prostredí, prevencia, vysoký tlak, plánované
rodičovstvo, parazitárne a infekčné ochorenia
• Stretnutia so zástupcami samospráv za účelom realizácie spoločných krokov, ktoré
zlepšia kvalitu života rómskych komunít s dôrazom na zlepšenie verejného zdravia,
prístupu obyvateľov osád a zníženia infekčnosti ich životného prostredia
• Zber a distribuovanie oblečenia a organizovanie zbierok šatstva a ďalšieho materiálneho vybavenia pre chudobné rodiny
• Darovanie krvi celými koordinačnými skupinami
• Sprostredkovanie zdravotných pomôcok – invalidných vozíkov, novorodeneckej váhy,
okuliarov a ďalšie
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• Terénne aktivity so študentmi zdravotníckych odborov z University Wisconsin –
Green Bay (USA)
Študenti sledovali prácu našich AOZ v teréne, pomáhali im pri jednotlivých úkonoch
a pripravili si pre nich prednášky na rôzne témy v oblasti zdravia
• Organizovanie a realizácia odberov vzoriek vody zo studní našich klientov a ich rozbor na príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva za účelom zistenia, či je
voda nezávadná a pitná
• Humanitárna pomoc pri krízových situáciách – požiaroch
• mnohé ďalšie.

HOD NOTENIE A VÝSLE D KY

Dňa 27. júna 2016 bol projekt Zdravé komunity na základe dosiahnutých výsledkov
a systematickej práce oficiálne pozitívne hodnotený Európskou komisiou v Hodnotiacej správe národných integračných stratégií štátov EÚ (“Assessing the implementation
of the EU Framework for National Roma Integration Strategies and the Council Recommendation on effective Roma integration measures in the Member States”). V správe
sa píše: „Projekt bol založený na predošlých skúsenostiach, ktoré ukázali jeho pozitívny
prínos. Zatiaľ čo v roku 2003 sa projekt realizoval v 11 osadách, v roku 2015 ich bolo už
254.“ Naša práca bola vyzdvihnutá aj v rámci medzinárodného projektu zdravotnej mediácie, Spoločne za lepšie zdravie (spolupráca Zdravých komunít s partnermi z Rumunska, Maďarska a Bulharska).
Na základe výsledkov a overených výskumov sú terénne aktivity projektu Zdravé komunity prvou skutočne sľubnou intervenciou pre riešenie zdravotnej situácie obyvateľov
osád. Tento praxou overený prístup je celkom bezprecedentný aj historicky – projekt
podobného rozsahu sa dosiaľ ešte nikdy nerobil tak poctivo participatívnym spôsobom.
Popri kontinuálnom tréningu a kontinuálnej supervízii a logistickej podpore prostredníctvom siete koordinátorov práve každodenná účasť ľudí priamo z osád prináša úplne originálne efekty: okrem riešenia symptómov, ako sú nízka preočkovanosť a nízka zdravotná gramotnosť, sa tomuto programu darí na mnohých miestach odstraňovať aj priamo príčiny, teda celkové sociálne vylúčenie. Mnohí koordinátori s pomocou asistentov riešia problémy s trvalejšími bariérami v prístupe k starostlivosti, s infraštruktúrou, so zadlžovaním, nezamestnanosťou, absentérstvom v školskej dochádzke. Vznikajú dlhodobé štruktúry spolupráce s miestnymi úradmi (od
miestnych zdravotníkov cez RÚVZ po obce). Toto sú všetko prvky veľmi moderného
intervenčného projektu, teda projektu sústredeného popri hasení urgentných stavov,
ako sú časté lokálne epidémie, aj na budovanie ľudského a sociálneho kapitálu.
Vzhľadom na spôsob medzi sektorovej spolupráce a organizačnú štruktúru je možné považovať ju za historicky prelomovú a unikátnu (minimálne v širšom priestore strednej
Európy). Predstavuje funkčný model spolupráce viacerých sektorov. Štátny sektor si
osvojil viac ako desaťročné skúsenosti a know how mimovládnej organizácie.
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Celospoločenský dopad projektu je z hľadiska potenciálu mimoriadne veľký a to v sociálnej, ekonomickej aj morálnej oblasti. Projekt Zdravé komunity je výnimočný v slovenskom i v európskom kontexte svojou prepracovanou, opakovane testovanou a vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám, zohľadňuje špecifiká SR a ktorá bola dotváraná participatívnou metódou samotnými pracovníkmi v teréne (asistenti osvety zdravia a koordinátori).
Najvýznamnejším výsledkom organizácie za rok 2016 je udržateľnosť vysokého štandardu počtu klientov, ktorým boli prostredníctvom činností asistentov osvety zdravia a koordinátorov poskytnuté služby a rôzne druhy pomoci (podrobný počet intervencií je
uvedený nižšie).
Počet klientov organizácie za rok 2016 je 66 124. Tento výsledok je o to hodnotnejší, že
aj napriek poklesu zamestnancov a sťaženej situácii sa podarilo udržať vysoký štandard
výsledkov (pre porovnanie, v roku 2015 bol tento počet – 67 639 klientov).
Kľúčovým nástrojom pre dosahovanie výsledkov bola široká a vyškolená spolupracujúca sieť 213 asistentov osvety zdravia, 20 koordinátorov a 750 lekárov prvého kontaktu (všeobecní lekári, pediatri), zdravotníckych profesionálov, pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, pracovníci komunitných
centier), viac ako 100 škôl a škôlok a desiatok mimovládnych organizácií. Počas svojej
práce systematickým a koordinovaným spôsobom AOZ zabezpečujú široký záber aktivít
vedúcich k zlepšeniu zdravia obyvateľov osád.

Prehľad činností AOZ za rok 2016 v jednotlivých kategóriách
Aktivita

Počet

% zo všetkých aktivít

Pozývania na očkovanie, preventívne prehliadky,
poradne a vyšetrenia, potvrdenia účasti na prehliadkach,
očkovaniach a vyšetreniach

52 887

14,47 %

Asistencia klientom pri návšteve lekára (preventívna
prehliadka, povinné očkovanie, lekárske vyšetrenie,
novorodenecká poradňa)

5 300

1,45 %

Priama spolupráca s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi,
profesionálmi v oblasti verejného zdravia a pomáhajúcimi
profesiami (všeobecní lekári a pediatri, špecialisti, sociálne
sestry, pracovníci RÚVZ, spolupráca pri sanácii rodiny)

33 808

9,25 %

158 295

43,31 %

109 282

29,90 %

Osveta v školách (o hygiene stolovania, základných
hygienických návykoch, parazitárne ochorenia, plánované
rodičovstvo, škodlivosť návykových a omamných látok, iné)

5 884

1,61 %

SPOLU

365 456

100 %

Osvetové aktivity – rôzne (napr. prevencie pred infekčnými
ochoreniami, dôležitosti očkovania, správne užívanie lieku,
osobná a komunálna hygiena, práca s ťažko chorým
klientom, stravovanie novorodenca, starostlivosti o rodinu,
prevencia a riešenie výskytu vší, nikotinizme, alkoholizme,
ďalšie)
Priama asistencia klientom (meranie krvného tlaku a teploty,
zaobstaranie vozíka, vybavenie preukazu poistenca, liekov,
ošetrenie drobných úrazov, prvá pomoc, sprostredkovanie
charitatívnej pomoci, iné)

Projektové aktivity mali priamy pozitívny dopad na viac ako 230 000 obyvateľov
segregovaných komunít.

Fakty a čísla k 31. 12. 2016
Priamy pozitívny dopad projektových aktivít

230 000 <

Celkový počet klientov

66 124

Počet asistentov

213

Počet koordinátorov

23

Počet lokalít

218

Počet krajov

4

Počet spolupracujúcich zdravotníckych pracovníkov

750 <

Lokalita s najvyšším počtom rómskej populácie

Luník IX, Košice

Obec s najvyšším počtom rómskeho obyvateľstva

Jarovnice (viac ako 4800)
okres Sabinov

Obec s najvyšším percentuálnym podielom Rómov
na celkovej populácii

Lomnička, okres Kežmarok (100 %)
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Pridanou hodnotu projektu je:
• Kontinuálne budovanie a rozvoj ľudských zdrojov v segregovaných osadách – zvyšovanie sociálneho kapitálu.
• Pozitívny príklad pre ďalších obyvateľov osady. Bezprecedentná miera participácie
cieľovej skupiny – bezprecedentné zvýšenie legitimity a praktickosti, zjavný efekt
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•
•
•

•

asistentov zdravotnej osvety ako inšpirujúcich konkrétnych príkladov zvyšovania životnej úrovne bez straty kultúrnej identity
Spolupráca a sieťovanie s ďalšími pomáhajúcimi profesiami, čím sa znásobuje pozitívny dopad aktivít
Proaktívny prístup a navrhovanie konkrétnych riešení pre iniciatívy v ďalších oblastiach
Bezprecedentné vytváranie väzieb pomimo obce aj s konkrétnymi inštitúciami – sociálne sieťovanie a teda bezprecedentné zvyšovanie sociálneho kapitálu komunít,
praktické preklenovanie izolácie (v súlade s odporučeniami súčasnej teórie verejného zdravia – public health)
Tvorba mechanizmu vhodného vzdelávania obyvateľov osád, aby sa mohli uplatniť
na trhu práce

Prieskum u lekárov prvého kontaktu
Pre dopad projektových aktivít bol zrealizovaný prieskum u lekárov prvého kontaktu –
pediatrov a všeobecných, ktorí pôsobia v lokalitách, kde projekt prebieha (Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj).
Pediatri
Výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo celkom 137 pediatrov ukázal výsledky, ktoré prezentujú nasledovné grafy:
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Všeobecní lekári
Výsledky prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo celkom 91 všeobecných lekárov ukázal výsledky, ktoré prezentujú nasledovné grafy:

28

ZDRAVÉ KOMUNITY VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

29

Výber výsledkov a aktivít v jednotlivých spádových oblastiach
(zoradené podľa abecedy)
Bardejov
AOZ v priebehu roka 2016 sa najviac venovali pozývaniu na preventívne prehliadky, povinné očkovania, pozývanie klientov do poradne, vykonávaniu prednášok o osobnej hygiene, hygiene obydlia, komunálnej hygiene. V spolupráci s vedením základných škôl
v obciach vykonali prednášky pre deti o pedikulóze, umývaní rúk, dentálnej hygiene
a osobnej hygiene. Pravidelne merali krvný tlak klientom na základe žiadostí všeobecných lekárov, ale aj vzájomnej dohody s klientmi. Motivačnými rozhovormi viedli tehotné klientky k pravidelným gynekologickým prehliadkam, mamičky s novorodencami pozývali do novorodeneckej poradne, objednávali klientov k špecialistom na odborné vyšetrenia (očné, interné, neurologické, kardiologické, pľúcne atď).
Počas celého roka 2016 sa AOZ pravidelne v rámci spolupráce s NsP v Bardejove striedali na detskom a pôrodníckom oddelení. AOZ sa venovali klientkam z celého okresu,
preberali najmä osobnú hygienu, starostlivosť o novorodenca, komunikáciu s lekármi
ako aj sestričkami a viedli ich k dodržiavaniu predpísanej liečby a zodpovednému prístupu za svoje zdravie aj zdravie svojich detí. V spolupráci s klientmi v komunitách organizovali brigády a zbierali plasty, papier a sklo. V spolupráci s vedením obcí ako aj TSP
pracovníkmi zabezpečovali deratizácie a dezinsekcie obydlí a okolia. AOZ pomáhali ZŠ
a MŠ v obciach pri zápise detí.
V každej lokalite AOZ získali dôveru a rešpekt medzi klientmi. Zlepšila sa komunikácia
medzi klientmi a AOZ. Zvýšila sa zodpovednosť v prístupe klientov k vlastnému zdraviu
čoho dôkazom bola vyššia účasť na povinnom očkovaní a preventívnych prehliadkach,
najmä detí. Klienti zlepšili komunálnu hygienu v jednotlivých lokalitách.
„Rok 2016 skupinu naučil byť si oporou a vzájomne si pomáhať a podržať sa navzájom aj
v ťažších chvíľach. Ide najmä o nepravidelnosť vyplácania výplat a počas týchto mesiacov sa AOZ navzájom podporovali a povzbudzovali.“
(Mgr. Albín Cina, koordinátor)
Koordinátor skupiny, Mgr. Albín Cina má najväčšiu radosť z toho že každý AOZ, ktorý sa
podujal zvýšiť si kvalifikáciu, v tom úspešne pokračuje.
Fiľakovo
Na základe informácií od koordinátorky, Alžbety Íllešovej, v oblasti Fiľakovo došlo k výraznému zvýšeniu zaočkovaností detí a zabránilo sa šíreniu infekčných chorôb. Zvýšilo
sa povedomie o zdraví a kvalita života zdravia klientov.
V tomto regióne sa prehlbovala spolupráca so starostami obcí, samosprávou, lekármi,
nemocnicami, RÚVZ, MŠ, ZŠ, TSP, KC, UPSVaR, a Regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Rimavskej Sobote.
Najväčšími výsledkami skupiny bolo záchranenie ľudských životov a pomoc rodinám, ktorí pri požiaroch prišli o svoje príbytky.
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Gelnica
Činnosť skupiny asistentov osvety zdravia v tejto oblasti bola zameraná hlavne na vykonávanie osvety o povinných očkovaniach a preventívnych prehliadkach pre deti, rodičov
a dospelých. Svoju činnosť zamerali aj na problematiku hygieny v osadách, epidemiologické ochorenia a návykové látky.
Spoločne s úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Spišské Novej Vsi
zorganizovali darovanie krvi. Asistenti osvety zdravia sa počas Svetového dňa vody venovali osvetovým aktivitám zameraným na ochranu zdrojov pitnej vody a kvalitu vody.
V spolupráci s RÚVZ v Spišskej Novej Vsi sa urobil rozbor vodných zdrojov v jednotlivých lokalitách.
„Radi by sme sa touto cestou poďakovali Rímskokatolíckej farnosti v Žehre za významnú spoluprácu a všetkým partnerom, vďaka ktorým sa zlepšila kvalita života mnohým
ľudom“.
Podarilo sa účinne zabrániť ďalšiemu šíreniu infekčných chorôb v jednotlivých lokalitách, distribuovať niekoľko tisíc kusov šatstva pre klientov, vďaka intervenciám AOZ došlo k výraznému zvýšeniu zaočkovanosti detí. Výsledkom dobrej spolupráce so samosprávou je zavedenie elektrických prípojok a verejného osvetlenia na miesta, kde predtým nikdy neboli, čim sa zlepšila kvalita a bezpečnosť obyvateľov. Vďaka usilovnej práci
AOZ sa tiež podarilo mnohých klientov presvedčiť, aby sa začali liečiť.
„Rok 2016 nás naučil, že za úspechom stoji vzdelávanie, disciplína a ťažká práca. Som
hrdý na svoju skupinu, ktorá svojou usilovnou prácou vybudovala rešpekt a uznanie
v rámci komunity, ale aj u partnerov v regióne, ktorí si už nevedia predstaviť prácu bez
našich asistentov.“
(Mgr. Peter Kašperek, koordinátor)
Humenné
Skupina v tejto oblasti sa v roku 2016 najviac venovala osvetovým činnostiam v tých rodinách, ktorým boli zo strany inšitúcií odobrané deti a snažila sa o navrátenie týchto detí
späť, čo sa podarilo.

spolu, pretože bol to ťažký rok hlavne, čo sa týkalo financií. Za veľký úspech skupiny pokladám, že napriek ťažkým situáciám, vieme spoločne hľadať riešenia.“
(Mgr. Stanislava Guzi, koordinátorka)
Kežmarok
Asistenti osvety zdravia oblasti Kežmarok sa v roku 2016 venovali predovšetkým osvetovým činnostiam o infekčných chorobách, osobnej a komunálnej hygiene. AOZ venovali
zvýšenú pozornosť klientom liečiacim sa na hypertenziu, merali im krvný tlak a dozerali na správne užívanie liekov.
V lokalitách, kde bolo rozšírené TBC asistenti zabezpečovali aj účasť klientov na potrebných vyšetreniach. Venovali sa prevažne aj pozývaniu klientov na preventívne prehliadky či už k všeobecným lekárom alebo špecialistom.
„Rok 2016 nás naučil súdržnosti v ťažkých časoch, asistenti sa aj v týchto ťažkých časoch
vzájomne podporovali.“
(Ondrej Pompa, koordinátor)
Košice a okolie
V spádovej oblasti Košice a okolie sa venovali najmä osvetovým činnostiam z dôvodu nevedomosti o chorobách a možných rizikách ochorení u klientov (témy: hepatitída,
TBC, pedikulóza, svrab, výchova detí k zdravotnému povedomiu). Ďalej bola poskytnutá pomoc klientom pri vybavení kariet poistenca, pre chudobné rodiny pri narodení dieťaťa vybavili registráciu v zdravotnej poisťovni.
Skupina pod vedením koordinátora v priebehu roka zabezpečila dar vo forme troch invalidných vozíky pre imobilných klientov. Zúčastnili sa konferencií a školení, na rôzne témy
(napr. násilie páchané na ženách). Taktiež vyvíjali aktivity v spolupráci so školami, na ktorých boli zrealizované desiatky aktivít na témy zdravia – pedikulóza, hygiena, hepatitída,
sexuálne zdravie a plánované rodičovstvo. Pôsobili na deti vo veku 8 – 13 rokov motivačne, aby sa zúčastňovali vyučovania a boli pripravení na štúdium na stredných školách.

AOZ z tejto skupiny tiež intenzívne pôsobili na školách, kde sa zamerali najmä na osobnú hygienu, úzko spolupracovali s lekármi pri vybavení invalidných vozíkov a iných zdravotníckych pomôcok pre klientov.

Za úspech tejto skupiny je možné považovať zvýšenie povedomia o zdraví najmä u detí,
aj rodičov, v problematike omamných látok užívaných mladistvými, rozvoj spolupráce
s Úradom splnomocnenca vlády pre Rómske komunity (Košice), zlepšenie AOZ v komunikácii, o asistentov z tejto skupiny prejavili záujem aj iné organizácie či zamestnávatelia.
AOZ si dopĺňajú vzdelávanie aj po odchode z organizácie.

Skupina pod vedením koordinátorky tiež pracovala v prospech onkologicky chorých
klientov, spolupracovala s Červeným krížom pre zabezpečenie humanitárnej pomoci,
vďaka ktorej sa podarilo získať oblečenie pre klientov najmä v zimnom období.

„Ako jedinečné som zaznamenal osobnostný postoj AOZ v riešení sociálnych vecí ako aj
v príprave svojich detí a rodín na život.“
(Bc. Rudolf Rusňák, koordinátor)

„Mňa osobne teší a to veľmi, keď sa o nás vie. Za najväčší úspech pokladám, že našu prácu klienti aj inštitúcie poznajú a využívajú našu pomoc. Vedia o nás klienti aj z iných lokalít, ktorí sa stretnú v nemocnici a pochvaľujú si prácu AOZ. Poznajú nás starostovia, ktorí ma stretnú na ulici a porozprávajú o bežných problémoch. Rok 2016 nás naučil držať

Michalovce
Asistenti lokalitách sa venovali šíreniu osvety ako prevencia pred infekčnými ochoreniami, osveta pre klientov s hypertenziou, stravovanie a zdravá výživa, povinné očkovania
a preventívne prehliadky, starostlivosť o rodinu, starostlivosť o novorodenca a mnoho
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ďalších. Dbali na to, aby v osadách nevznikali nelegálne skládky a tiež na to, aby sa v osadách pravidelne organizovali brigády. Asistenti spolupracovali s obvodnými lekármi, pediatrami, špecialistami, nemocnicami, školami. Spolupracovali s RÚVZ pri výskyte žltačky v lokalitách Sečovce, Vrbnica, Šamudovce, Žbince, Michalovce.
V mesiaci jún, na deň detí asistentka v meste Sečovce organizovala športové aktivity na
miestnom ihrisku (futbal, volejbal, beh). Primátor mesta Sečovce prispel na akciu sladkosťami pre deti. Na školách vykonávali prednášky o prevencii žltačky, zdravom stravovaní a komunálnej hygiene.
V lokalite Bačkov boli vykonávané pravidelné brigády v miestnej osade. Nadviazala sa dobrá spolupráca medzi starostom obce a asistentkou. Asistentka vykonávala osvetovú činnosť v školách a na obecnom úrade pre ľudí pracujúcich v menších obecných službách.
V Lokalite Laškovce asistent spolupracoval s TSP a obecným úradom a po dohode so samosprávou organizoval brigády tam, kde to bolo potrebné. V lokalite pravidelne pomáhal so zabezpečením oblečenia pre rodiny z nízkym príjmom.
„Za najväčší úspech považujem 100 %-nú zaočkovanosť v niektorých lokalitách a za jeden z ďalších úspechov považujeme nadviazanie dobrej spolupráce s lekármi a organizáciami. Docielili sme záujem ľudí o ich osobné zdravie a záujem o informovanosť v tejto
oblasti, v prípade potreby sami vyhľadávajú pomoc asistentov.“
„Rok 2016 bol dosť ťažký a náročný pre každého, nakoľko sme mali problémy s financovaním. Určite sme nadobudli nové skúsenosti, upevnili sa vzťahy medzi klientmi a AOZ.
Som rád, že moja skupina ostala v plnom počte ako na začiatku. Za jedinečný výsledok
skupiny z môjho pohľadu považujem „priateľské vzťahy „v skupine.“
(Milan Adam, koordinátor)
Poprad
Asistenti v roku 2016 zabezpečovali primárne šírenie zdravotnej osvety vo svojej komunite, zabezpečovali komunikáciu medzi obyvateľmi komunity a lekármi, sestrami, verejnými zdravotníkmi, šírili elementárnu zdravotnú osvetu a informovanosť v komunite, zabezpečovali informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného
poistenia a o právach pacienta a poistenca, spolupracovali pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám.
„Medzi základné výsledky a úspechy by som zaradil psychickú odolnosť asistentov skupiny v tom, že zotrvali – neodišli zo zamestnania, vykonávali svoje pracovné činnosti
i napriek tomu, že meškali ich mzdy. Rok 2016 bol pre skupiny rokom prekážok a skúšky
osobnej sily každého v nej. Súdržnosť, dôvera vedeniu a aj samotná motivácia každého
asistenta boli zdrojom odolávania a spoločného úspechu.“
(Šimon Pokoš, koordinátor)
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Prešov
Asistenti osvety zdravia sa vo všeobecne venovali najmä pozývaniu na povinné očkovanie a preventívne prehliadky, osvetovým aktivitám – pre tehotné klientky, o ošetrení pedikulózy a jej prevencii, o hygiene prostredia, osvetám o riziku šírenia epidémií, a ďalším.
Z hlavných aktivít tejto skupiny je potrebné spomenúť zabezpečenie dôstojných priestorov na prechodné ubytovanie pre klientov a humanitárnej pomoci pre klientov z viacerých lokalít, ktorým vyhoreli príbytky, rozbor vody na „Deň vody“, nadviazanie spolupráce s organizáciou ETP a zapojenie sa do prípravy projektu výstavba bytov v lokalite
Mašličkovo, spolupráci s Komunitným centorm pri organizovaní upratovacích brigád, organizácia Športového dňa v Prešove, pravidelné osvetové aktivity s deťmi vo všetkých
lokalitách, prezentácia projektu na Festivale „Deň Rómov“, návšteva za účelom obohatenie vzdelávania v Krajskom operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby v Prešove, aktívne zapojenie všetkých asistentov skupiny do podujatí, „Deň čistých rúk“ a „Mesiac úcty k starším“ a mnohých ďalších.
Významným dosiahnutým výsledkom je vysoký počet klientov v tejto spádovej oblasti – 7414.
„Najväčším úspechom je sila a zistenie, aj keď prídu ťažké dni, spoločne všetko ide ľahšie.“
(Mgr. Mária Nazarejová, koordinátorka)
Revúca
Činnosť AOZ spočívala v realizácii osvetových aktivít priamo v rodinách a školských zariadeniach so zameraním na zvyšovanie povedomia komunity k zodpovednosti za vlastné zdravie a zdravie rodiny.
Za najväčší úspech v skupine sa považuje sprostredkovanie humanitárnej pomoci pre rodinu, ktorá prišla pri požiari domu o všetko čo mala, pre rodinu s chorým dievčatkom AOZ
invalidný vozík a invalidný dôchodok. V meste Jelšava sa vďaka spolupráci s mestom podarilo zabezpečiť prístup k pitnej vode /nové potrubia – práce vykonávali Rómovia priamo
z osady v rámci VPP/. Medzi ďalšie aktivity menšieho významu patrí pomoc pri vybavené
preukazov poistenca a preukazov ZŤP. Skupina sa zapojila do podujatia v rámci Svetového
dňa hypertenzie skupinovým meraním krvného tlaku pre širokú verejnosť.
„Rok 2016 skupinu naučil veľa, hlavne to, že pri každej práci s ľuďmi je dôležitá trpezlivosť, empatia a nadhľad. Zvoliť správny systém a prístup.“
(Bc. Jana Tolnaiová, zast. koordinátorka)
Rimavská Sobota/Veľký Krtíš
AOZ v tejto spádovej oblasti sa venovali prevažne osvetovým činnostiam a doprovodom
klientov k lekárom na odborné vyšetrenia, povinné očkovania a preventívne prehliadky,
tiež dodržiavaniu správneho liečebného režimu po predchádzajúcom usmernení pd lekára. Medzi ďalšie aktivity vykonávané v teréne patria aj brigády zamerané na odstránenie komunálneho odpadu, spolupráca na charitatívnych podujatiach akcií zameraných
na distribuovanie ošatenia a školských potrieb pre deti, pomoc rodinám krízových situáciách (vyhorenie obydlia), organizovanie a spolupráca pri hromadnéom očkovaní priamo v lokalitách.
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„Za najväčší úspech považujem dosiahnutie pevne vybudovaného miesta AOZ v štruktúrach samosprávy pri riešeniach rôznych problémov zo strany samospráv aj lekárov aj
lekárov.“
(Mgr. Peter Hronec, koordinátor)
Rožňava
Medzi hlavné aktivity tejto skupiny v priebehu roka patrili najmä aktívna spolupráca
s lekármi, so sociálnymi sestrami, detskou kuratelou, zabezpečovanie informácií o možnotiach prevencie, spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi pri riešení rôznych
prípadov priamo v rodine.
V skupine sa ďalej realizovali rôzne aktivity ako napríklad darovanie krvi, deň vody /odbery/, asistenti sa zúčastnili školenia v Košiciach na témy pedikulóza a parazitárne ochorenia, v spolupráci s RÚVZ realizovali prednášku na tému TBC, v spolupráci s ďalšími organizáciami zabezpečovali ošatenie a hygienické balíčky pre najslabšie rodiny.
„Za najvýznamnejší výsledok práce v tejto skupine považujem záchranu života bezdomovca, ktorého AOZ našla v zimnom období v opustených priestoroch jednej budovy.
Bol vo veľmi zlom stave /podchladenie, podvýživa, keďže trpel cukrovkou mal veľmi škaredú ranu na nohe – hrozila amputácia/. Bol k nemu privolaný lekár, zabezpečili sa mu
rôzne vyšetrenia, rehabilitácie, liečenie /protialkoholické/, bývanie, invalidný vozík, invalidný dôchodok. V súčasnosti žije plnohodnotný život /bez vozíka – len barla/.“
(Bc. Jana Tolnaiová, koordinátorka)
Sabinov
Asistenti sa najčastejšie venovali osvetovým aktivitám, meraniu krvného tlaku, pozývaniu na povinné očkovanie, preventívne prehliadky, starostlivosti o tehotné klientky, novorodencov, spolupracovali s lekármi, materskými a základnými školami, úradmi. Vo vybraných loklalitách pomáhali eliminovať výskytu, resp. šíreniu epidémií (TBC, zápal príušných žliaz, hepatitída, svrab) a tiež v prípade živelných nešťastí sa zapojili do humanitárnej a potravinovej pomoci.
Skupina sa aktívne zapojila do podujatí – Darovanie krvi, Deň vody, Svetový deň čistých
rúk, navštívila Krajské Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a sama organizovala tematicky zamerané podujatia.
„Za najväčší výsledok považujem vysoký počet klientov – 7003. Rok 2016 nás naučil súdržnosti, pretože aj napriek ťažkým časom sme pracovali a pomáhali klientom.“
(Mgr. Lenka Nazarejová, koordinátorka)
Snina
Skupina pravidelne spolupracovala s lekármi a nemocnicami, RÚVZ, záchrannou zdravotnou službou, základnými školami, ÚPSVaR, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, pracovníkmi komunitných centier, Slovenským červeným krížom a ďalšími partnermi.
Asistenti poskytovali pomoc pri riešení zdravotných problémov klientov, realizovali
osvetové činnosti v lokalitách a na školách na rôznorodé témy (infekčné ochorenia – hepatitída A, svrab, prvá pomoc, starostlivosť o deti a rodinu, osveta pre tehotné a matky
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s novorodencami, hygiena rúk), sprostredkovávali humanitárnu pomoc. Skupina sa aktívne zapojila do celoslovenských, lokálnych aj medzinárodných podujatí napr. Darovanie krvi, Deň vody, Deň Zeme, Svetový deň čistých rúk.
Koordinátorka považuje za významný výsledok osobnostný rast, zlepšenie komunikačných
zručností a získanie poznatkov v oblasti zdravotníctva asistentmi, zlepšenie zdravotného
stavu, schopnosť asistentov viesť a naučiť niektorých klientov dbať o svoje zdravie.
„Celý rok 2016 bol veľmi ťažký. Každý z nás siahol na dno svojich síl a v takýchto ťažkých
chvíľach dokázali byť všetci trpezlivý a naďalej napomáhať klientom v lokalitách. Ja ako
koordinátorka som veľmi hrdá na svoju skupinu, že sa navzájom podporovali, posilňovali a trpezlivo si plnili svoje pracovné povinnosti. Všetkým mojím asistentom patrí veľká
vďaka za ich výborne vykonávanú prácu v lokalitách.“
(Mgr. Lenka Bužová, koordinátorka)
Spišská Nová Ves
V roku 2016 sme sa venovali hlavne aktivitám a intervenciám, ktorými sme pomáhali ľuďom v našich lokalitách. Realizovali sme množstvo osvetových aktivít v školských zariadeniach a komunitných centrách.
Okrem hlavných osvetových aktivít sme sa venovali aj charitatívnym zbierkam šatsta,
potravinovej pomoci pre obyvateľov lokalít, organizovaniu upratovacích brigád a samozrejme rozvíjaniu spolupráce s organizáciami a aj vytvarániu nových spolupráce.
Spolupracujúci lekárov prijalu pozvanie do osád, čím sa podarilo zvýšilo percento účasti matiek s ďetmi na očkovaniach.
„Rok 2016 nás naučil vážiť si našu prácu, ktorá bola v roku 2O16 ohrozená. Pomohli sme
mnohým ľuďom, ktorí potrebovali našu pomoc.“
(Sidónia Pištová, koordinátorka)
Stará Ľubovňa
Dominantnou činnosťou boli osvetové činnosti priamo v rodinách, asistentky pomáhali
tiež pri živelných katastrofách prostredníctvom poskytnutia súhrnnej humanitárnej pomoci (potraviny a ošatenie pre rodiny) a informovania rodiny o ďalších možnostiach riešenia veľmi zlej situácie.
Aj v roku 2016 sa skupina zapojili do aktivity „Deň vody“, výsledkom ktorej bolo odhalenie
závadnosti pitnej vody v štyroch lokalitách. V niekoľkých lokalitách bol zaznamenaný výskyt TBC a asistentky pomáhali túto situáciu riešiť prostredníctvom vyhľadávania kontaktov,
dozorovaním nad dodržiavaním liečebného režimu u chorých a poskytovaním informácií.
Výsledkom činnosti AOZ je stabilizovaná situácia.
„Ako koordinátorka oblasti Stará Ľubovňa som hrdá na to, že sme aj v ťažkých časoch
držali spolu a asistentky napriek tomu, že sami mali existenčné problémy, obetavo sa zaujímali o zdravie a problémy klientov.“
(Bc. Anna Dunková, koordinátorka)
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Svidník
Skupina v tejto spádovej oblasti sa venovala najmä osvetovým aktivitám (osobná,
dentálna hygiena, svrab, žltačka, chrípka, hygiena, TBC, ďalšie) na základných školách
a v priestoroch komunitných centier. AOZ sa v niektorých lokalitách venovali tiež monitorovaniu výskytu ploštíc a usilovaniu o dezinsekciu, pomoci pri živelných katastrofách – povodniach a požiaroch.
Za významný výsledok je možné považovať pravidelný preventívny výkon dezinsekcie
v problematickej lokalite v spolupráci s OcÚ – v nájomných bytoch v správe obce – bez
finančnej spoluúčasti klientov.
„Rok 2016 nám dokázal to, že nášmu vedeniu na náš skutočne záleží. Po viacnásobnom
snažení a úsilí KAOZ konečne nadviazaná spolupráca s RÚVZ Svidník, ktorý nás aktuálne už vníma ako partnera.“
(Mgr. Tomáš Sivák, koordinátor)
Trebišov
Asistenti pod vedením kooridnátora sa najviac venovali osvetovým aktivitám v školách,
materských školách a v rodinách. Tiež pomáhali pri zabezpečovaní šatstva z Červeného kríža, sprevádzali klientov na lekárske vyšetrenia a zabezpečovali lieky pre chorých.
AOZ v každej lokalite v spolupráci s obecnými úradmi zabezpečili náradie a zorganizovali
brigády s aktívnou účasťou klientov a vyčistili osady od odpadkov a komunálneho odpadu.
„Za najväčší úspech považujem zvládnutie epidémie Hepatitídy typu A v lokalite Sobrance. Toto zvládnutie sa podarilo zabezpečiť v spolupráci s lekármi a pracovníkmi RÚVZ Michalovce, výsledkom je 100 % zaočkovanosť detí proti hepatitíde tohto typu a kompletné
vypratanie celej osady od odpadkov a vývoz komunálneho odpadu z Michalovskej ulice.
Celú skupinu za oblasť Trebišov rok 2016 naučil to, že AOZ si vážia prácu svojich kolegov“
(Eugen Miľo, koordinátor)
Veľké Kapušany
V priebehu celého roka sa intenzívne spolupracovalo s pediatrami, vo Veľkých Kapušanoch bolo dosiahnutá 100 % zaočkovanosť detí. V pravidelných mesačných intervaloch
sa pripravovali a realizovali mimoškolské aktivity s mládežou v priestoroch škôl, v ŠZŠ
vo Veľkých Kapušanoch, Strednej Učňovskej škole a Komunitnom centre v Malčiciach,
ZŠ v Drahňove, v komunitnom centre v Pavlovciach Nad Uhom.
Skupina pod vedením koordinátora sa zamerala na osvetové aktivity s mladými matkami, výsledkom je vyššia účasť na gynekologických poradniach a nižšia pôrodnosť v doomácom prostredí.
Medzi najbližších partnerov skupiny patrili, detské odd. v Michalovciach, KC v Pavlovciach Nad Uhom a starostovia obcí Krišovská Liesková, Drahňov, riaditeľky ZŠ v Malčiciach, Krišovskej Lieskovej, Čičarovciach a Veľkých Kapušanoch.
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„Ako významným prínosom sa nám ukázali samovzdelávacie aktivity, ktoré si vyhodnocujeme na koordinačných stretnutiach a navzájom sa tak učíme z praktických skúseností každého z nás.“
(Zoltán Batka, koordinátor)
Vranov nad Topľou
Skupina v spádovej oblasti sa venovala okrem pravidelných osvetových činností organizovaniu
Rôznych podujatí a besied na základných, materských a špeciálnych školách (osobná
hygiena, dentálna hygiena, závislosti) vo Vranovskom okrese. Besedy boli realizované
v školskom roku dva krát mesačne, ich súčasťou bola diskusia spolu so žiakmi a učiteľmi. AOZ sa prezentovali aj na ďalších lokálnych podujatiach, na ktorých deťom a žiakom
predstavili svoju dennú pracovnú činnosť. Skupina spolupracovala so starostami obcí
ako aj terénnymi sociálnymi pracovníkmi a komunitnými centrami.
„Za významný výsledok je považujem zvýšenie samostatnosti asistentov, ktorí sa dokážu dôkladne pripraviť a žiakom odprezentovať celú hodinu na danú tému a to na výbornej úrovni.“
(Mgr. Mariana Holubová, koordinátorka)
Zvolen
AOZ sa najviac venovali spolupráci s detskými lekármi v oblasti zabezpečenia účasti
klientov na preventívnych prehliadkach, povinnom očkovaní, matiek v novorodeneckej poradni. AOZ a KAOZ v spolupráci s Komunitným centrom vo Zvolene a OZ Antira z Banskej Bystrice organizovali 3 turnaje vo futbale, ktoré boli spojené s vykonaním
zdravotnej osvety v poskytovaní prvej pomoci a hygienou rúk v mesiacoch máj, august
a september 2016.
KAOZ a AOZ spolupracovali so sociálnou kuratelou ÚPSVaR-ov v mestách Žiar nad Hronom a Zvolen ohľadom riešenia zabezpečenia účasti detí na očkovaní a riešenia správania detí v školách, so sociálnymi sestrami v nemocniciach vo Zvolene, Brezne, Banskej
Bystrici a Žiari nad Hronom, kedy šlo prevažne o motiváciu matiek k prítomnosti v nemocnici po pôrode, zabezpečenie potrebnej zdravotnej dokumentácie a liekov. V zimných mesiacoch skupina aktívne pomáhala pri humanitárnych krízach (požiaroch), v spolupráci s MsÚ sa podarilo zabezpečiť chladničku, oblečenie, obuv a potraviny. Skupina
spolupracovala s RÚVZ Banská Bystrica pri eliminácií výskytu žltačky v jednej z lokalít.
„Za najväčší úspech považujeme to, že AOZ zabezpečili účasť všetkých klientov na povinnom očkovaní a vybudovanie spoluprácie so všetkými inštitúciami v lokalitách – MsÚ,
OcÚ, školy, sociálna kuratela, TSP, nemocnice a stali sa pre ich rovnocennými partnermi.
Rok 2016 ukázal, že iba poctivá práca prináša výsledky, čo sa odrazilo v sebavedomí AOZ
v komunikácií s klientmi a partnermi a efektívnom plnení úloh. Celá skupina poctivo pracovala bez ohľadu na zložitú situáciu, v ktorej sa ocitla celá organizácia.“
(Ing. Mgr. Jozef Pišta, koordinátor)
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ZA SPOLUPRÁCU, VĎAKA KTOREJ DOSAHUJEME VÝSLEDKY
PO CELOM SLOVENSKU, ĎAKUJEME:
• MUDr. Beáta Olmerová, detská lekárka
(Banská Bystrica)
• MUDr. Svetlana Bieliková, pediatrická
endokrinológia (Banská Bystrica)
• MUDr. Miroslav Kamenský všeobecný lekár
(Banská Bystrica)
• MUDr. Michaela Kulaviaková, fyziater
(Banská Bystrica)
• MUDr. Mária Kuniaková, všeobecný
(Banská Bystrica)
• MUDr. Ján Kurek, všeobecný lekár
(Banská Bystrica)
• MUDr. Peter Mesár, pediater (Banská Bystrica)
• MUDr. Katarína Pešoutová, všeobecný
(Banská Bystrica)
• MUDr. Drahomíra Púpavová, všeobecný
(Banská Bystrica)
• MUDr. Monika Sihelská, všeobecný lekár
(Banská Bystrica)
• PhDr. Helena Vavrušová, sociálny pracovník
NsP (Banská Bystrica)
• MUDr. Antónia Zajacová, pediater
(Banská Bystrica)
• MUDr. Vladimír Hacek všeobecný lekár
Banská Štiavnica)
• MUDr. Ján Krnáč všeobecný lekár
(Banská Štiavnica)
• MUDr. Ľubomír Mosný všeobecný lekár
(Banská Štiavnica)
• MUDr. Martin Olej, pediater
(Banská Štiavnica)
• Mgr. Mária Balogová, riaditeľka ZŠ (Banské)
• Štefan Petruň starosta (Banské)
• MUDr. Anna Birošová, pediatrička (Bardejov)
• MUDr. Jana Hrivňaková, pediatrička (Bardejov)
• MUDr. Beáta Hudáková, pediatrička
(Bardejov)
• MUDr. Jana Majlingová, pediatrička
(Bardejov)
• MUDr. Mária Medrická, detská kardiologička
(Bardejov)
• MUDr. Marián Petko, MPH., riaditeľ NsP
Sv. Jakuba (Bardejov)
• František Hlavatý, starosta (Boliarov)
• MUDr. Katarína Brennerová, pediatrička
(Bratislava)
• Ing. Peter Mihaľko, starosta (Brekov)
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• MUDr. Elena Boháčiková, neurológ (Brezno)
• MUDr. Marta Capuliaková, pediatrička
(Brezno)
• MUDr. Milota Fraňová, pediatrička (Brezno)
• MUDr. Zuzana Gindlová, pediatrička
(Brezno)
• MUDr. Jana Marková, všeobecná lekárka
(Brezno)
• MUDr. Viera Mlynarčíková, všeobecný lekár
(Brezno)
• MUDr. Ján Posádka, psychiater (Brezno)
• MUDr. Elena Snárska, všeobecná lekárka
(Brezno)
• MUDr. Mária Paľová, pediater (Budkovce)
• MUDr. Metod Hulaj, praktický lekár pre deti
a dorast (Bystré)
• MUDr. Viera Kűhnelová, všeobecný lekár
(Bzovík)
• MUDr. Marta Podkonická, pediatrička (Bzovík)
• MUDr. Mária Rešutiková, pediatrička
(Dolná Ždaňa)
• MUDr. Juraj Zachar, všeobecný lekár
(Dolná Ždaňa)
• PhDr. Ján Mikula, starosta (Fričovce)
• MUDr. Mária Smoligová, pediatrička,
(Gaboltov)
• MUDr. Magdaléna Baldovičová, všeobecný
lekár pre deti a dorast (Gelnica)
• Mgr. Zuzana Brutovská, riaditeľka špeciálnej
základnej školy (Gelnica)
• MUDr. Katarína Janovová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Gelnica)
• MUDr. Andrea Luščáková, všeobecný lekár
pre dospelých (Gelnica)
• Eva Petričková, ÚPSVaR (Gelnica)
• Mgr. Karolína Šimková, kurátorka ÚPSVaR
(Gelnica)
• Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor (Gelnica)
• Mgr. Drahoslava Vaščáková, učitelka
špeciálnej základnej školy (Gelnica)
• MUDr. Jozef Vrabec, všeobecný lekár
pre dospelých (Gelnica)
• MUDr. Jozef Deutsch, praktická ambulancia
pre dospelých (Giraltovce)
• MUDr. Jozef Hrinko, lekár (Giraltovce)
• MUDr. Ladislav Ľuník, gynekologická
ambulancia (Giraltovce)
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• MUDr. Štefánia Majdová, gynekologická
ambulancia (Giraltovce)
• MUDr. Milan Maťaš (Giraltovce)
• Mgr. Ján Rubis, primátor (Giraltovce)
• MUDr. Jozef Deutsch, praktická ambulancia
pre dospelých (Giraltovce)
• Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ spojenej školy
(Hanušovce nad Topľou)
• Ing. Štefan Kovaľ, starosta (Hencovce)
• MUDr. Ľuboš Halečka, pediater
(Hermanovce)
• Mgr. Monika Lorenčíková, zdravotná sestra
(Hermanovce)
• Rudolf Šeliga, starosta (Hermanovce)
• PaedDr. Beáta Oravcová, riaditeľka ZŠ
(Holumnica)
• Vladimír Horváth, starosta (Hranovnica)
• MUDr. Peter Farkaš, všeobecný lekár
(Humenné)
• MUDr. Kvetoslava Tornišová, pediater
(Humenné)
• MUDr. Alexandra Grecová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Humenné)
• MUDr. Dagmar Struňáková, praktický lekár
pre deti a dorast (Humenné)
• MUDr. Alica Róthová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Chminianska Nová Ves)
• MUDr. Mária Butkovičová, pediater
(Chminianska Nová Ves)
• PaeDr. Juliana Perečínska, riaditeľka ZŠ
(Chminianske Jakubovany)
• Mgr. Mária Pigulová, riaditeľka spojenej
školy (Chminianske Jakubovany)
• MUDr. Ľudmila Brnová, pediatrička (Iňačovce)
• MUDr. Anna Čechová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Jarovnice)
• Mgr. Mária Pavlíková, zástupkyňa riaditeľa
ZŠ (Jarovnice)
• MUDr. Emil Brada, pediater (Jasov)
• MUDr. Margita Blahová, praktický lekár
pre deti a dorast (Kamenica nad Cirochou)
• MUDr. Peter Jusko, všeobecný lekár
(Kamenica nad Cirochou)
• Jozef Gaďo, starosta (Kamenná Poruba)
• MUDr. Laura Jelčová, pediatrička (Kecerovce)
• Miroslav Galas-Zoufal, starosta (Kecerovce)
• Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka
(Kecerovce)
• MUDr. Laura Jelčová, pediatrička (Kecerovce)
• MUDr. Beáta Krasnovská, pediatrička
(Kechnec)
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Slávka Bačová, sociálna sestra (Košice)
MUDr. Jana Kollárová (RÚVZ Košice)
MUDr. Beáta Nemčoková. Pediatrička (Košice)
MUDr. Pavol Štroncer, pediater
(Košice-Luník IX)
Jozef Grivalský, starosta (Krížová Ves)
MUDr. Beáta Blahová, všeobecný lekár
pre dospelých (Krompachy)
Mgr. Katarína Bogačevičová, ÚPSVaR –
Sociálnoprávna ochrana detí (Krompachy)
Mgr. Jana Bucová, riaditeľka ZŠ (Krompachy)
MUDr. Jana Dzurová, všeobecný lekár
pre dospelých (Krompachy)
MUDr. Ladislav Furman, všeobecný lekár
(Krompachy)
Ivan Horváth, koordinátor aktivačných prác
(Krompachy)
Ing. Ján Ivančo, vedúci oddelenia
Organizačno-správneho a sociálnych vecí
(Krompachy)
MUDr. Mária Kitková, všeobecná lekárka
pre deti a dorast (Krompachy)
MUDr. Adriana Kršiaková, pediatrička
(Krompachy)
MUDr. Svetlana Lukáčová, primárka
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
(Krompachy)
PhDr. Imrich Papcun, sociálne veci –
opatrovateľská služba (Krompachy)
MUDr. Anna Petreková, pediatrička
(Krompachy)
Ing. Iveta Rušinová, primátor (Krompachy)
MUDr. Marta Cvejkušová, všeobecný
(Krupina)
MUDr. Milan Ďuriančík, psychiater
(Krupina)
MUDr. Martin Korpeľ, pediater (Krupina)
MUDr. Vladimír Kratochvíla, pediater
(Krupina)
MUDr. Eva Mahutová, zubár (Krupina)
MUDr. Žemlová, všeobecná lekárka (Krupina)
Mgr. Oľga Krištofová, riaditeľka ZŠ (Kružlová)
MUDr. Lívia Bujňaková, všeobecná lekárka
(Kružovská Huta)
MUDr. Jana Hercegová, pediater (Letanovce)
MUDr. Alena Babejová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Levoča)
MUDr. Eva Brugošová, ambulancia
pneumológie a fizeológie (Levoča)
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka
Fyziatricko-rehabilizačného oddelenia (Levoča)
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• MUDr. Kvetoslava Grobarčíková, všeobecné
lekárstvo (Levoča)
• MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., primár
neurologického oddelenie (Levoča)
• MUDr. Tatiana Gurčíková, všeobecný lekár
pre dospelých (Levoča)
• MUDr. Petra Jozef, otorinolaryngológia
(Levoča)
• MUDr. Alena Kopaničáková, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Levoča)
• MUDr. Mária Kučerová, praktický lekár
pre dospelých (Levoča)
• Mgr. Adriána Lesňáková, riaditeľka materskej
školy (Levoča)
• PaedDr. Milan Majerský, primátor (Levoča)
• MUDr. Mária Poprocká, pediatrička (Levoča)
• MUDr. Ružena Raková, praktický lekár
pre deti a dorast (Levoča)
• MUDr. Mária Slugeňová, pediatrička (Levoča)
• MUDr. Pavol Ščurka, chirurgia (Levoča)
• MUDr. Katarína Tancárová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Levoča)
• MUDr. Bronislava Tarageľová, všeobecný
lekár (Levoča)
• MUDr. Kornel Brosch, pediater (Lipany)
• MUDr. Agáta Hanková, pediater (Lipany)
• MUDr. Martin Harčar, gynekológ (Lipany)
• MUDr. Kvetoslava Lukáčová, všeobecný
lekár pre dospelých (Lipany)
• MUDr. Juraj Stanik, všeobecný lekár
pre dospelých (Lipany)
• Ing. Vladimír Jánošík, primátor (Lipany)
• MUDr. Kornel Brosch, pediater (Lipany)
• MUDr. Agáta Hanková, pediater (Lipany)
• MUDr. Martin Harčar, gynekológ (Lipany)
• MUDr. Kvetoslava Lukáčová, lekár
pre dospelých (Lipany)
• MUDr. Terézia Chlebovcová, pediatrička
(Lipany)
• MUDr. Ivor Bajtoš, všeobecný lekár
(Liptovská Teplička)
• MUDr. Fridrich Fábry, všeobecný lekár
(Liptovská Teplička)
• Mgr. Mária Fendeková, pracovníčka TsP
(Liptovská Teplička)
• Slavomír Kopáč, starosta (Liptovská
Teplička)
• Mgr. Helena Mareková, pracovníčka TsP
(Liptovská Teplička)
• MUDr. Adriana Mudráková, psychiater
(Liptovská Teplička)
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• MUDr. Ivana Švagrovská, detský a dorastový
lekár (Liptovská Teplička)
• MUDr. Elena Gajdošová, pediater (Malý Šariš)
• Jozef Kuziak, starosta (Marhaň)
• MUDr. Ingrid Mihelicová, lekárka (Marhaň)
• Jozef Kuziak, starosta (Marhaň)
• MUDr. Ondrej Gajdoš, praktický lekár
pre dospelých (Medzev)
• MUDr. Katarína Gajdošová, pediatrička
(Medzev)
• MUDr. Ingrid Terkošová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Medzilaborce)
• MUDr. Vasilisa Borodáčová, praktický lekár
pre dospelých (Medzilaborce, Krásny Brod)
• MUDr. Stanislav Hlavinka, všeobecný lekár
(Medzilaborce, Krásny Brod)
• MUDr. Ingrid Terkošová, pediatrička
(Medzilaborce, Krásny Brod)
• MUDr. Nadežda Vočková, pediatrička
(Medzilaborce, Krásny Brod)
• PhDr. Milena Cifruľáková, vrchná sestra
detského oddelenia NsP (Michalovce)
• MUDr. Edita Matejovičová (Michalovce)
• Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta
(Mníšek nad Hnilcom)
• MUDr. Yacoob Mahboob, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Mníšek nad Hnilcom)
• MUDr. Rút Mrázová, praktická lekárka
(Mníšek nad Hnilcom)
• MUDr. Erika Slivková, Stomatologická
ambulancia (Mníšek nad Hnilcom)
• PaeDr. Andrea Papp, riaditeľ ZŠ
a gymnázium (Moldava nad Bodvou)
• MUDr. Jozef Bodnár, všeobecný lekár
pre dospelých (Nálepkovo)
• MUDr. Natália Bodnárová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Nálepkovo)
• Mgr. Magdaléna Čerťanská, riaditeľka základnej školy s materskou školou (Nálepkovo)
• MUDr. Adrián Daniel, stomatologická
ambulancia (Nálepkovo)
• Mgr. Lívia Kútiková, komunitná pracovníčka
(Nálepkovo)
• Katarína Pacáková, komunitná pracovníčka
(Nálepkovo)
• PaedDr. Jozef Baran riaditeľ ZŠ
(Nižný Hrabovec)
• PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
(Pečovská Nová Ves)
• MUDr. Mária Szaboova, lekárka
(Pečovská Nová Ves)
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• PhDr. Jaroslav Dujava, starosta
(Pečovská Nová Ves)
• Jozef Oračko, starosta (Podhorany)
• Pavel Gavalec, primátor (Poltár)
• MUDr. Adriana Rusičová (Poša)
• MUDr. Peter Frankovský, gynekologická
ambulancia (Prešov)
• MUDr. Blanka Králiková, pediatrička (Prešov)
• Marek Rakoš, starosta (Raslavice)
• MUDr. Ján Kaňuch, lekár pre dospelých
(Raslavice)
• MUDr. Ľuboš Hlavinka, lekár (Raslavice)
• Štefan Kamenický, starosta (Roškovce)
• PhDr. Petra Sláviková, PhD., Člověk v Tísni
(Roškovce)
• MUDr. Soňa Pirická, pediater (Rozhanovce)
• PhDr. Beáta Kollárová, PhD., starostka
(Rožkovany)
• MUDr. Jana Dovcová, pediatrička (Rožňava)
• MUDr. Eva Hanzélyová, pľúcna lekárka
(Rožňava)
• MUDr. Eva Michalková, pediatrička
(Rožňava)
• MUDr. Ysabel Cristina Ugorčáková, detská
kardiologička (Rožňava)
• Miroslav Blišťan, starosta (Rudňany)
• Mgr. Jana Feciková, riaditeľka ZŠ (Rudňany)
• MUDr. Iveta Fulková, všeobecná lekárka pre
dospelých (Rudňany)
• MUDr. Anna Hájeková, všeobecný lekár
pre dospelých (Rudňany)
• MUDr. Marcela Melikantová, stomatológia
(Rudňany)
• MUDr. Branislav Pencák, pediater (Rudňany)
• Dana Pustulková, komunitná sociálna
pracovníčka (Rudňany)
• Mgr. Jana Zacharová, riaditeľka spojenej
školy (Rudňany)
• MUDr. Adriana Kolenková, lekár
(Sabinov)
• Ing. Peter Molčan, primátor
(Sabinov)
• MUDr. Mária Trdá, lekár (Sabinov)
• MUDr. Mária Ondrejčáková, všeobecná
lekárka (Sabinov)
• MUDr. Helena Gáborová, pneumologické
(Sabinov)
• MUDr. Beáta Futejová, zástupkyňa
špeciálnej školy (Sabinov)
• MUDr. Sotáková (Sečovce)
• MUDr. Kožuchová (Sečovce)

• MUDr. Ján Kurila, všeobecný lekár
(Slovenská Volová)
• MUDr. Peter Polakovský, pediater
(Slovenská Volová)
• MUDr. Miroslava Ženčuchová, primárka
detského oddelenia (Snina)
• MUDr. Slavko Minčič, všeobecný lekár
(Snina)
• MUDr. Irena Raganová, pediatrička (Snina)
• PaedDr. Pavol Hybala, riaditeľ ZŠ (Soľ)
• MUDr. Eva Pinterová, pediatrička (Soľ)
• MUDr. Oľga Beharková, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Spišská Nová Ves)
• MUDr. Vladimír Dadej, praktický lekár
pre deti a dorast (Spišská Nová Ves)
• MUDr. Beáta Hrebenárová, všeobecný lekár
pre dospelých (Spišská Nová Ves)
• Mgr. Eva Hurajtová, ÚPSVaR (Spišská Nová
Ves)
• MUDr. Zuzana Kočíková, pediater
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Jiří Kozel, gynekologická ambulancia
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Daniela Kozlová, všeobecný lekár
• pre dospelých (Spišská Nová Ves)
• MUDr. Ľubomír Krajňák, gynekológ
a pôrodník (Spišská Nová Ves)
• Ing. Kvetoslava Kucharovičová, ÚSVRK
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Mária Ľuptáková, diabetológia
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Alena Pekarčíkova, pediater
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Andrea Pomikalová, všeobecný lekár
(Spišská Nová Ves)
• Ing. Marián Smorada, ÚSVRK
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Boris Šťastný, pediater
(Spišská Nová Ves)
• Mgr. Renáta Štefanková, ÚPSVaR – Sociálnoprávna ochrana detí (Spišská Nová Ves)
• MUDr. Peter Tkáč, všeobecný lekár
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Gabriel Tóth, praktický lekár
pre dospelých (Spišská Nová Ves)
• MUDr. Peter Vokál, všeobecný lekár
pre dospelých (Spišská Nová Ves)
• PhDr. Ján Volný, PhD., primátor
(Spišská Nová Ves)
• MUDr. Marián Dzurík, všeobecný lekár
(Spišské Podhradie)
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• MUDr. Eva Janičková, všeobecný lekár
(Spišské Podhradie)
• MUDr. Stanislav Križalkovič, všeobecný lekár
pre dospelých (Spišské Podhradie)
• MUDr. Alžbeta Mačugová, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Spišské Podhradie)
• MUDr. Vlasta Bratková, praktický lekár
pre deti a dorast (Spišské Vlachy)
• Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka ZŠ
(Spišské Vlachy)
• Ľubomír Fifik, primátor (Spišské Vlachy)
• Magdaléna Hamráková, riaditeľka materskej
školy (Spišské Vlachy)
• MUDr. Rita Hovancová, všeobecný lekár
pre dospelých (Spišské Vlachy)
• MUDr. Ľudovít Hritz, gynekológ a pôrodník
(Spišské Vlachy)
• MUDr. Stanislav Lazor, všeobecný lekár
pre dospelých (Spišské Vlachy)
• MUDr. Amiri Rahim, praktický lekár pre deti
a dorast (Spišské Vlachy)
• František Žiga, starosta (Spišské Vlachy,
Bystrany)
• MUDr. Jana Kusnyerová, stomatológ
(Spišský Hrušov)
• MUDr. Alica Lučivjánská, pediatrička
(Spišský Hrušov)
• Bc. Mária Kleinová, starostka (Spišský
Štiavnik)
• MUDr. Jana Haničáková, pediatrička (Stakčín
a Ubľa)
• MUDr. Marta Benková, pediatrička (Stará
Ľubovňa)
• MUDr. Kristína Žáková, pediatrička
(Strážske)
• MUDr. Soňa Zacharovská, všeobecný lekár
pre deti a dorast (Svidník)
• Miroslav Nawrat, starosta (Svinia)
• MUDr. Ivor Bajtoš, všeobecný lekár (Svit)
• MUDr. Adriana Dračková Mudráková,
psychiatrička (Svit)
• MUDr. Ivana Švagrovská, pediatrička (Svit)
• MUDr. Denisa Maľcovská, pediatrička
(Šarišské Michaľany)
• MUDr. Viera Biláková, pediatrička (Široké)
• MUDr. Lenka Szwanczar Tomková,
všeobecný (Široké)
• MUDr. Ján Ivanides, špecialista (Švábovce)
• MUDr. Viera Tropková, pediater (Švábovce)
• Mgr. Klaudia Dzurová, terénna sociálna
pracovníčka (Švedlár)
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• Mgr. Alena Šimková, riaditeľka základnej
školy (Švedlár)
• Mgr. Anna Jozefíková, riaditeľ ŠZŠ
• MUDr. Oľga Vinclerová, všeobecný lekár
(Terňa)
• MUDr. Katarína Šafárová, pediatrička
(Tornaľa)
• MUDr. Štefan Vályi, pediater (Tornaľa)
• RNDr. Mgr. Lucia Demešová,
epidemiologička, (RÚVZ Trebišov)
• MUDr. Mária Vereščáková, pediater
(Trebišov)
• Ing. Milan Lištiak, starosta (Važec)
• MUDr. Ladislav Kulhan, pediater (Veľká Ida)
• MUDr. Peter Marko, všeobecný lekár pre
dospelých (Veľká Lomnica)
• MUDr. Beáta Hrebenárova, všeobecný lekár
• MUDr. Pavol Bindas, všeobecný lekár
(Zbudské Dlhé)
• MUDr. Stanislav Horský, pediater
(Zbudské Dlhé)
• Mgr. Ľubica Vránska, riaditeľ ZŠ
• MUDr. Soňa Barcíková, sociálny pracovník
NsP (Zvolen)
• MUDr. Jana Časnochová, pediatrička
(Zvolen)
• MUDr. Anna Kalmarová, pediatrička (Zvolen)
• Mgr. Mária Vidholdová, pediatrička (Zvolen)
• MUDr. Jašková Lenka, pediatrička
(Zvolenská Slatina)
• MUDr. Jana Mrázová, všeobecný
(Zvolenská Slatina)
• MUDr. Dagmar Valachová, gynekológ
(Zvolenská Slatina)
• MUDr. Melánia Rückschlosová,
všeobecná lekárka (Žehňa)
• Ivan Mižigár, starosta (Žehra)
• Mgr. Peter Molek, kaplán (Žehra)
• Mgr. Anton Šuňavský, farár (Žehra)
• MUDr. Oľga Ferjančíková, všeobecný
(Žiar nad Hronom)
• MUDr. Hana Gubricová, psychiater
(Žiar nad Hronom)
• MUDr. Ján Konôpka, všeobecný
(Žiar nad Hronom)
• MUDr. Ľudmila Spišáková, všeobecná
lekárka (Žiar nad Hronom)
• MUDr. Jarmila Šulvová, pediatrička
(Žiar nad Hronom)
• MUDr. Katarína Višňovská, pediatrička
(Žiar nad Hronom)
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• MUDr. Dana Žemberová, gynekológ
(Žiar nad Hronom)
• MUDr. Jana Beľová, pediatrička
• MUDr. Sylvia Dražilová, gastroenterológ
• MUDr. Tatiana Dunajová, pediatrička
• MUDr Eva Farkašovská, pediatrička
• MUDr. Mária Fazelová, praktický lekár
pre dospelých
• Pharm. Dr. Alena Feriancová, lekárnička
• MUDr. Jana Gasperová, pediatrička
• Mária Gavalérová, TSP
• MUDr. Herman, gynekológ
• Mgr. Miroslava Hrabovská, riaditeľka ŽŠ
• MUDr. Chmelová, gynekológ
• MUDr. Peter Kabát, obvodný lekár
• MUDr. Darina Kantorová, foniatrická
ambulancia
• MUDr. Ján Kardoš, detský lekár
• MUDr. Dana Knappová, pediatrička
• MUDr. Jozef Komada, ambulancia TBC
a pľúcnych chorôb
• MUDr. Silvia Kontrošová, MPH (RÚVZ
Banská Bystrica)
• MUDr. Tamara Kubušová, všeobecný lekár
• MUDr. Kukuľa, všeobecný lekár
• MUDr. Ladislav Lebeda, praktický lekár
pre dospelých
• MUDr. Dana Lizuchová, ambulancia
pediatrickej kardiológi
• Mgr. Ľubomír Lorenčík, diecézne centrum
voľného času
• MUDr. Roman Lysina
• MUDr. Alžbeta Medveďová, gynekológ
• MUDr. Michal Mesároš, všeobecný lekár
• MUDr. Mária Milková, pediatria
• MUDr. Martina Miškovská, Šrobárov ústav
TBC Dolný Smokovec
• MUDr. Augustín Nagy, gynekológ a pôrodník
• MUDr. Anna Onufráková,
Imunoalergologická ambulanci pre deti
• Kristína Pačajová, TSP
• MUDr. Eva Patakyová, všeobecný lekár
pre dospelých
• MUDr. Katarína Pauliniová, zubná
ambulancia
• MUDr. Jana Prokopová, pediatrička
• MUDr. Blažena Repková, pediatrička
• Mária Sabová, TSP
• MUDr. Eva Suchánková, psychiater
• MUDr. Mária Tamášová, detská
pneumologická ambulancia

•
•
•
•

MUDr. Božena Ťažká pediater
Mgr. Lucia Troppová, riaditeľka ZŠ
MUDr. Jitka Veselá, pediater
MUDr. Ján Zacha, všeobecný lekár
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Projekt Zdravé komunity prináša v reálnom čase nielen viditeľné a merateľné výsledky
pri zlepšovaní postavenia marginalizovaných rómskych komunít v Slovenskej republike,
no prináša i zlepšenie spolupráce všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na tejto práci. Projekt tak má kumulatívny efekt pozitívnych zmien v prostredí, kde si mnohí tvorcovia verejných politík zvykli na neúspechy.
Prechod projektu Zdravé komunity pod štátny aparát je naplnením intenzívnej práce
viacerých organizácií tretieho sektora za viac ako 15 rokov. Ako uvádza predložená Výročná správa, projekt je oficiálne pozitívne hodnotený odborníkmi nielen v Slovenskej
republike, ale v celej Európskej Únii a najmä v okolitých krajinách snažiacich sa o zlepšenie zdravotného stavu marginalizovaných rómskych komunít. V tomto zmysle je projekt
Zdravé Komunity, n.o. hodnotený ako jeden z najlepších príspevkov Slovenska k snahám
európskych spoločenstiev hľadať riešenia dlhodobo zanedbávaných politík starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva.

Z ÁV E R

Na základe výsledkov projektu boli na Národný projekt Zdravé komunity prostredníctvom MZ SR, jedného z partnerov organizácie Zdravé komunity, n.o. (MZ SR v úlohe prijímateľa a Zdravé komunity, n.o. v pozícii realizátora) vyčlenené finančné prostriedky vo
výške 12 800 000 € pre obdobie 2016 – 2018.

Zdravé komunity, n.o. priniesli model, ktorý by v rámci OMC metódy (Otvorenej metódy koordinácie) mohli preberať i ďalšie vlády krajín EÚ, predovšetkým v stredoeurópskom regióne.

Prechodom na nové programové obdobie (z 2007 – 2013 na 2014 – 2020) prišlo k ohrozeniu realizácie projektu vzhľadom na spochybnenie výberu partnera zo strany Európskej komisie. Ministerstvo zdravotníctva neobhájilo partnerstvo, ktoré uzavrelo s mimovládnym sektorom v roku 2014 a vzhľadom na túto situáciu vedenie Zdravé komunity,
n.o. na návrh zakladateľov, projekt aj s know–how vytvorenou PPZZS odozvdalo MZ SR,
ktoré garantovalo jeho pokračovanie bez zmien.
Od 1. januára 2017 sa teda projekt dostal na novú úroveň, jeho realizáciu kompletne prevzal štát – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
V zmysle § 21 ods. 5 písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s § 45 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydalo Ministerstvo zdravotníctva rozhodnutie o zriadení štátnej príspevkovej organizácie Zdravé regióny, na ktorú boli prenesené kompetencie týkajúce sa služieb zdravotnej
starostlivosti príslušníkmi marginalizovaných komunít, sprístupniť a poskytnúť zdravotnú osvetu, výchovu, poradenstvo komunitnými pracovníkmi – asistentmi osvety zdravia
pracujúcimi priamo v teréne a systematickým mapovaním a cielením zberom údajov, prispieť k posilneniu informovanosti a prehĺbeniu spolupráce s relevantnými inštitúciami.
Na základe našich aj medzinárodných skúseností, je eliminácia vzniku epidemických
ochorení a efektívna prevencia pred ich šírením dosiahnuteľná len prostredníctvom dlhodobého a systematického programu podpory zdravia, ktorý je založený na práci asistenta zdravotnej mediácie vykonávajúceho osvetové činnosti priamo v teréne. Realizáciou takéhoto typu programu, ktorý je dlhoročne overený v praxi, sa zúročuje a rozvíja
potenciál ľudských zdrojov pod inštitucionálnou záštitou neziskovej organizácie.
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H O S P ODÁ R E N I E a Ú ČTOV N Á ZÁVIERKA ORGANIZÁCIE

Ročná účtovná závierka
Účtovná závierka k 31. 12. 2016 je zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením MF SR zo 14. 11. 2007
č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovanie účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovný rok 2016 predstavuje obdobie od 01. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Účtovná závierka k 31. 12. 2016 sa nachádza za výročnou správou neziskovej organizácie ako príloha.

Cestovné koordinátorov a asistentov
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Paušál za telefóny zamestnancov a internet
Administratívne služby
Prekladateľské služby
Prenájom priestorov a techniky
Ekonomické služby
Audit
Daňové poradenstvo
Ostatné uisťovacie služby
Právne služby
Ostatné služby, BOZP, preprava
Notárske poplatky a kolky
Ostatné pokuty a penále
Ostatné

68 952,24
1 403 691,31
467 691,31
135 103,79
56 294,27
15 825,87
757,20
10 988,23
14 553,43
2 400,00
0,00
0,00
4 885,61
6 609,96
93,61
1 901,92
826,34

Organizácia poča roka 2016 realizovala platby v hotovosti a s evidenciou pokladničnej
knihy. Zostatok hotovosti k 31. 12. 2016 je vo výške 510,79 €.
Platby boli realizované najmä cez bankový účet zriadený v Tatra banke, číslo účtu
2949459888/1100. Zostatok k 31. 12. 2016 bol vo výške 319 542,13 €.

Prehľad majetku a záväzkov
Výrok audítora
Správa nezávislého audítora sa nachádza za výročnou správou neziskovej organizácie
ako príloha.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Na uskutočnenie projektu Zdravé komunity boli poskytnuté účtovnej jednotke finančné
prostriedky prostredníctvom dotácie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
na základe uznesenia vlády SR č. 356 z 23. augusta 2016 v celkovej výške 2 382 895,82 €,
z ktorých bolo použitých na realizáciu projektu v roku 2016 celkom 2 062 839,35 €.
Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté dočasne na prechodné obdobie v súvislosti
s transformáciou projektu na Národný projekt (do doby pridelenia finančných prostriedkov z OP Ľudské zdroje).

Prehľad nákladov (v EUR) 2016
Materiál (hygienické a kancelárske potreby)
Energie (v nájme)

48

11 259,72
704,72
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Organizácia Zdravé komunity, n.o. nenadobudla v roku 2016 žiadny dlhodobý hmotný
ani nehmotný majetok a žiaden nemá.
Aktíva k 31. 12. 2016 dosiahli výšku 322 852,92 € v nasledovnom členení /v EUR/:
Obežný majetok
322 852,92
V tom: finančné účty
322 852,92
Pasíva k 31. 12. 2016 dosiahli výšku 322 852,92 € v nasledovnom členení /v EUR/:
Vlastné zdroje krytia
– 27 122,71
Nevysporiadaný HV minulých rokov
– 127 816,86
Výsledok hospodárenia r. 2016
100 694,15
Cudzie zdroje spolu
230 353,62
V tom: krátkodobé rezervy
29 856,71
Záväzky – sociálny fond
8 224,36
Záväzky voči zamestnancom
115 755,30
Záväzky voči poisťovniam
55 872,04
Daňové záväzky
2 340,92
Krátkodobé finančné výpomoci
2 400,00
Ostatné záväzky
5 328,24
Časové rozlíšenie
119 622,01
V tom: výnosy budúcich období
119 622,01
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Výška záväzkov z obchodného styku k 31. 12. 2016 predstavuje sumu 10 139,38 €. Pohľadávky z obchodného styku k 31. 12. 2016 organizácia neeviduje.
Nezisková organizácia Zdravé komunity, n.o. predpokladá budúce možné záväzky vo výške 5 353,92 EURv súvislosti s odstupným vo vzťahu k zamestnancom (s ktorými nebol
ukončený pracovný pomer z titulu dlhodobej práceneschopnosti a titulu rodičovskej dovolenky).
Organizácia vedie súdny spor, u ktorého sa v prípade rozhodnutia zo strany súdu predpokladá záväzok vo výške 19 302,79 €.
Organizácia nemá žiadne budúce možné záväzky, ktoré sa vykazujú v súvahe a taktiež
nemá žiadne finančné práva ani povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a nevykazujú sa v súvahe.

Vyjadrenie revízora
Organizácia Zdravé komunity, n. o. nemá stanoveného revízora organizácie. Predseda
Dozornej rady PhDr. Michal Vašečka, PhD. vo funkcii revízora
preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá k nemu pripomienky.

Prílohy Výročnej správy
Príloha č. 1 – Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2 – Účtovná závierka k 31. 12. 2016

Kontroly vykonané v organizácii v roku 2016
1. Ministerstvo zdravotníctva SR, Vnútorný audit, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Trvanie výkonu vnútorného auditu č. 1/2016: 25. 4. 2016 – 30. 6. 2016
2. Inšpektorát práce
Dátum kontroly: 20. 5. 2016
3. Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
Dátum kontroly: 19. 9. 2016

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie,
ku ktorým došlo v priebehu roka
• Odstúpenie Mgr. Ivana Poprockého, z postu predsedu a člena Správnej rady k 31. 7. 2016
(Odchod z MZ SR)
• Nástupca Ing. Boris Mrekaj (člen od 4. 11. 2016, predseda Správnej rady od 24. 11. 2016)
• Odstúpenie Mgr. E. Škorvagu z postu člena Dozornej rady k 8. 9. 2016
(Odchod z MZ SR)
• Dňa 30. 11. 2016 sa Ministerstvo zdravotníctva SR vzdalo oprávnení zakladateľa
v prospech Správnej rady organizácie.
Vzhľadom na vzdanie sa oprávnení jedného zo zakladateľov – Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 30. 11. 2016 a z dôvodu, že Národný projekt Zdravé komunity 2 A v rokoch 2017 – 2019 bude realizovať príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR – Zdravé regióny, organizácia Zdravé komunity, n.o., na základe rozhodnutia Správnej rady, vstúpila dňom 20. 4. 2017 do procesu likvidácie.

Ďalšie údaje určené Správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
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Výročná správa Zdravé komunity, n. o. za rok 2016
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