
                      Prešovský samosprávny kraj 
                            Zdravotnícka komisia 

    ____________________________________________________________________________ 

 

 

UZNESENIE č. 39/2017 

z XXXIX. zasadnutia zdravotníckej komisie konanom  dňa 16. 10. 2017                   
 

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. Radoslava Čuhu,MBA,MPH a MUDr. Andreja 

Havrillu, 

3. informácie o problémoch s poskytovaním lekárskej služby prvej pomoci v Prešovskom 

samosprávnom kraji podané lekárom samosprávneho kraja a VOZ MUDr. Júliusom 

Zbyňovským, MPH, 

 

 

B) Schvaľuje : 

 

1. program zasadnutia ZK Z PSK na pozvánke,  

 

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

 

 

 

C)    Nesúhlasí : 

 

1. so stavom poskytovania lekárskej služby prvej pomoci v okrese Kežmarok, ktorý vznikol 

po vydaní povolenia neziskovej organizácii LSPP, n.o. na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia ambulancie lekárskej služby prvej pomoci v špecializačnom odbore všeobecné 

lekárstvo MZ SR, ako ďalšiemu poskytovateľovi LSPP. Nakoľko dochádza k porušovaniu 

zákonných povinnosti vyplývajúcich s § 79 ods.1 zákona č. 578/2004 Z.z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a tým aj k problémom súvisiacim so zabezpečením LSPP, 

 

2. so zmenou organizátora poskytovania lekárskej služby prvej pomoci v okrese Stará 

Ľubovňa, aby nedošlo k obdobnej destabilizácii zabezpečenia LSPP ako v okrese 

Kežmarok. 

 

 

 

 



 

D)    Odporúča : 

 

1. OZ Ú PSK vykonať kontrolu dodržiavania povinnosti súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti u poskytovateľa neziskovej organizácii LSPP, n.o. a Ľubovnianskej  

nemocnice, n. o., v súlade s § 79 ods.1 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 

18 - § 25 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 
 

 

 

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

                                 

                                               sekretár: 

         

               MUDr. Július Zbyňovský, MPH   

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

 

Zapisovateľ:                                     Overovatelia zápisnice:  

Mgr. Konštantín Oršuľák                                    MUDr. Radoslav Čuha,MBA,MPH 

                                                                                              

                                                                                          MUDr. Andrej Havrilla 


