
                      Prešovský samosprávny kraj 
                            Zdravotnícka komisia 

    ____________________________________________________________________________ 

 

 

                                  UZNESENIE č. 20/2015 
 

 

  z XX. zasadnutia zdravotníckej komisie konanom  dňa 9. 12. 2015                 
 

v  Prešove, Námestie mieru 2 

(budova Ú PSK zasadačka na 1.posch.) 
 

 

      Zdravotnícka komisia 
 

 

 A)   Berie na vedomie : 

 

1. návrh programu zasadnutia ZK Z PSK podľa pozvánky, 

2. voľbu overovateľov zápisnice MUDr. Andreja Havrillu a MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, 

MPH, 

3. aktuálne informácie o situácii súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ústavných 

zdravotníckych zariadení v PSK po výpovedí sestier z pracovného pomeru podané MUDr. 

Radoslavom Čuhom, MBA, MPH riaditeľom FNsP Prešov a  podpredsedom PSK a MUDr. 

Petrom Obrimčákom podpredsedom predstavenstva Nemocnice Poprad, a.s., a  

podpredsedom PSK, 

4. informatívnu správu o činnosti odboru zdravotníctva Ú PSK v roku 2015 podanú VOZ 

a lekárom PSK MUDr. Júliusom Zbyňovským, MPH), 

5. návrh na uznesenie Zastupiteľstva PSK (v súlade s § 11 ods.2 písm. b) zákona č. 302/2001 Z. 

z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 15. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom v platnom znení), 

v ktorom Zastupiteľstvo PSK vyjadruje súhlas s rozdelením zisku spoločnosti Prešovské 

zdravotníctvo, a.s. za rok 2014 vo výške 100 848 € predložený MUDr. Radoslavom Čuhom, 

MBA, MPH podpredsedom PSK. 

 

 

 

B)    Schvaľuje : 

 

1. program zasadnutia ZK Z PSK na pozvánke,  

2. za overovateľov zápisnice MUDr. Andreja Havrillu a MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, 

MPH. 

  

 



 

 

 C)    Odporúča : 

 

1. zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na uznesenie Zastupiteľstva PSK (v súlade s § 11 ods.2 

písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15. Zásad hospodárenia a 

nakladania s majetkom v platnom znení), v ktorom Zastupiteľstvo PSK vyjadruje súhlas s 

rozdelením zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s. za rok 2014 vo výške 100 848 €  

nasledovne:  

                 -      povinný podiel do zákonného rezervného fondu vo výške 9.960,- €,  

                 -      zvyšnú sumu na úhradu straty minulých rokov  

  predkladaný MUDr. Radoslavom Čuhom, MBA, MPH podpredsedom PSK. 

         

 

 

 

 

 

        MUDr. Peter Bizovský, MPH,v.r. 
          predseda zdravotníckej komisie Z PSK 

 

                                sekretár: 

         

               MUDr. Július Zbyňovský, MPH   

                                                              ........................................... 

 

Zapisovateľ:                                     Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Konštantín Oršuľák                                    MUDr. Andrej Havrilla   

                                                                                                                                                   

                                                                                          MUDr. Radoslav Čuha, MBA 


