
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor zdravotníctva 

 
 

Zápisnica 
z 13. zasadnutia komisie zdravotníctva konanej dňa 22.01.2020, so 

začiatkom o 14,00 h. v Prešove, Námestie mieru 2. 
  (budova Ú PSK zasadačka na 2. podlaží) 

 
Prítomní  -  podľa prezenčnej listiny  
 
Program:   
   

1. Schválenie programu rokovania 

2. Voľba overovateľov zápisnice 

3. Informácia o výkone lekárenskej pohotovostnej služby v súlade s novelou zákona 
NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v PSK od 
01.01.2020 (Mgr. Andrea Harasztová) 

4. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ SR „Vyššie územné celky – 
tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť zdravotníctva (Mgr. 
Ľubica Cuperová) 

5. Informatívna správa o výsledku finančnej kontroly ÚHK obchodnej spoločnosti 
Prešovské zdravotníctvo, a. s. (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA) 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

Bod č. 1 

Zasadnutie komisie zdravotníctva otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Martin Lajoš. 
Privítal prítomných členov a odborných referentov odboru zdravotníctva Mgr. Andreu 
Harasztovú a Mgr. Ľubicu Cuperovú. Predseda komisie navrhol schváliť program zasadnutia 
KZ Z PSK podľa pozvánky. Návrh programu rokovania bol členmi schválený. 
za: 8                                                      zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ ZPSK schvaľuje program zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky. 
 

Bod č. 2 

  
MUDr. Martin Lajoš za overovateľov zápisnice navrhol MUDr. Petra Kleina a MUDr. Ing. 
Mareka Fedora. Návrh bol prítomnými členmi schválený. 
 
za: 8                                                      zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 



Uznesenie: 

KZ ZPSK schvaľuje za overovateľov zápisnice MUDr. Ing. Mareka Fedora a MUDr. Petra 
Kleina. 
 
 
Bod č. 3 

 

Mgr. Andrea Harasztová odborná referentka OZ ÚPSK predniesla informácie o zmenách 
v organizácii a zabezpečení lekárenskej pohotovostnej služby v Prešovskom kraji, ktoré nastali 
po schválení novely zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2020. Prešovský samosprávny 
kraj po dohode so Slovenskou lekárnickou komorou pristúpil k úprave v rozsahu poskytovania 
LPS v jednotlivých okresoch kraja s účinnosťou od 01.01.2020 podľa špecifík daného regiónu, 
aby bola zabezpečená a vykonávaná v zmysle platnej legislatívy. Po úprave rozsahu a výkonu 
LPS zaznamenal samosprávny kraj z okresov Medzilaborce a Vranov nad Topľou podnety 
vyjadrujúce nespokojnosť s jej rozsahom. Na základe podnetov a návrhu primátora mesta 
Medzilaborce Ing. Vladislava Višňovského prebehlo na Ú PSK pracovné stretnutie za účasti 
vedúcej odboru zdravotníctva JUDr. L. Budziňákovej, MBA, zástupcov poskytovateľov 
lekárenskej starostlivosti, prezidenta SLeK PharmDr. Ondreja Sukeľa, zástupcu 
prevádzkovateľa APS pre dospelých a deti a dorast MUDr. Borisa Čerevku. Na rokovaní bola 
PSK schválená dohoda o rozsahu LPS v Medzilaborciach a Humennom na obdobie do 
31.05.2020. Mgr. Harasztová informovala o požiadavke z mesta Poprad skrátiť prevádzkový 
čas LPS do 21.00 hod. 
JUDr. L. Budziňáková, MBA informovala v súvislosti so vzniknutou situáciou, že novelou 
zákona o liekoch s platnosťou od 01.01.2020 bol zo zákona vypustený presne stanovený čas 
a samosprávnym krajom chýba opora v zákone od kedy do kedy by ju v prípade nedohody so 
SLK a prevádzkovateľmi lekární mohli nariadiť. Môže to mať za následok, že náklady spojené 
so zabezpečovaním LPS budú poskytovatelia LPS vymáhať od samosprávnych krajov, ktorí 
nedisponujú v oblasti zdravotníctva žiadnymi príjmami od zdravotných poisťovní, ani štátu, 
aby takéto prípadné úhrady vyplatili. Riešením vzniknutej situácie by mohla byť novelizácia 
zákona o lieku tak, aby zdravotné poisťovne mohli dohodnúť s poskytovateľmi APS výdaj 
liekov pacientom v nevyhnutnom množstve priamo na ambulancii a aby ambulanciám za túto 
službu a vydané lieky zdravotné poisťovne zaplatili. 
MUDr. Klein predniesol návrh v súvislosti so situáciou LPS v Medzilaborciach pre primátora 
mesta Medzilaborce, aby mesto zriadilo svoju prevádzku lekárenskej služby. Pretože už 
v minulosti lekári mohli na ambulanciách vydávať lieky pacientom, avšak na podnet 
poskytovateľov lekárenskej starostlivosti táto skutočnosť bola zákonne zmenená. 
MUDr. Lajoš navrhol v súčasnej situácii držať sa aktuálneho znenia zákona o liekoch. 
MUDr. Fedor vyjadril názor, že lekárne by mali zabezpečiť lekárenskú pohotovosť aj napriek 
skutočnosti, že im ju zdravotné poisťovne neuhrádzajú. MUDr. Klein zastáva názor, že by si to 
mali riešiť mestá a obce na svoje náklady, ak chcú mať v meste, obci lekárenskú pohotovostnú 
službu. 
za: 8                                                      zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie Informáciu o zmenách v organizácii a zabezpečení lekárenskej 
pohotovostnej služby v Prešovskom kraji, ktoré nastali po novele zákona č. 362/2011 Z. z. 
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou 
od 01.01.2020. 
 



Bod č. 4 

 

Mgr. Ľubica Cuperová odborná referentka OZ ÚPSK predniesla Informatívnu správu 
o výsledku kontroly NKÚ SR na odbore, ktorá sa uskutočnila v čase od 18.02.2019 do 
28.10.2019 Predmetom kontroly bola tvorba, realizácia, kontrola a plnenie vybraných 
verejných politík VÚC. Účelom kontroly bolo preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných 
politík VÚC, ako ich VÚC tvorili, realizovali, s akými výsledkami a ako využívali svoje 
právomoci na rozvoj spravovaných regiónov vo vybraných pôsobnostiach. NKÚ SR spracoval 
zistené nedostatky za oblasť zdravotníctva v celkovom počte 9 a k piatim zisteniam predložil 
odporúčanie na riešenie nedostatkov. Ani v jednom zistení nebolo konštatované, že došlo 
k porušeniu právnych predpisov. Na základe vykonanej kontroly NKÚ SR bol vypracovaný, 
prerokúvaný a obojstranne podpísaný Protokol o výsledku kontroly a boli vypracované prijaté 
opatrenia na odstránenie oznámených nedostatkov. Mgr. Cuperová k danej téme vyzvala členov 
komisie k diskusii.  
MUDr. Lajoš vyjadril spokojnosť so záverom výsledku kontroly NKÚ SR, že nedošlo 
k porušeniu právnych predpisov. 
MUDr. Klein žiadal vysvetlenie kontrolného zistenia, týkajúci sa návrhov smerovania a priorít 
regionálnej zdravotnej politiky na obdobie po roku 2018. Mgr. Cuperová odpovedala, že 
v priebehu tohto roka sa plánuje vypracovanie Koncepcie zdravotníctva na r. 2020 – 2023. 
Ďalej MUDr. Klein vyslovil názor, že koncepcie všetkých samosprávnych krajov by mali byť 
veľmi podobné, s čím JUDr. Budziňáková súhlasila, no len do istej miery, poukázala na to, že 
sa líšia kraje, ktoré majú vlastné nemocnice, napr. Žilinský a Trenčiansky a tiež Bratislavský je 
špecifický, v porovnaní s Prešovským, náš má najviac poskytovateľov a Bratislavský najmenej. 
Tiež sa líšia podmienky poskytovania. JUDr. Budziňáková poukázala na výhodu skutočnosti, 
že sa v jednom období plánuje tvorba koncepcie aj novej PHSR 2020, čo by malo zabezpečiť 
ich súladnosť.  
Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór ÚPSK ešte k vysvetleniu dodal, že cieľom koncepcie 
zdravotníctva PSK je zistenie opodstatnenosti činnosti VÚC. 
za: 8                                                       zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie Informatívnu správu o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky – 
tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ a prijaté opatrenia ku kontrolným 
zisteniam za oblasť zdravotníctva. 
 

Bod č. 5  

 

JUDr. Budziňáková, vzhľadom na skutočnosť, že je prítomný hlavný kontrolór, navrhla, aby 
zreferoval výsledky kontroly on. Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK predniesol správu 
o výsledku kontroly obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, 
Humenné v zmysle uznesenia č. 222/2019 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zameranú na 
kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti nakladania s nepeňažným vkladom 
PSK do uvedenej spoločnosti. Informoval o postupnosti vloženia nepeňažného vkladu PSK do 
spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., Vranovská nemocnica, a. s. a Prešovské 
zdravotníctvo, a. s. a predložil prehľad o predaji majetku, výnosoch z predaja majetku a ich 
preinvestovanie spoločnosťou Prešovské zdravotníctvo, a. s. v rokoch 2010 – 2018. 
MUDr. Leško vyjadril spokojnosť nad tým, že PSK podmieňuje súhlas s predajom 
nehnuteľností v užívaní nemocníc investíciou výnosov do technického zhodnotenia tej-ktorej 
nemocnice. 



MUDr. Lajoš konštatoval, že pacienti ošetrovaní v nemocniciach Svet zdravia, a. s. vyjadrujú 
nespokojnosť s kvalitou poskytovania ZS. 
JUDr. Budziňáková poukázala na skutočnosť, že výstup z kontroly neobsahuje zistenia 
týkajúce sa záväzkov nemocníc. 
za: 8                                                      zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie Informatívnu správu o výsledku finančnej kontroly ÚHK obchodnej 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.  
 
Bod č. 6 

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA informovala o výsledku výberového konania na pozíciu sestra 
samosprávneho kraja, ktorou sa stala p. Mgr. Lucia Kaščáková. Zatiaľ pracovná zmluva nie je 
podpísaná, sestru predstavíme na najbližšom zasadnutí komisie. 
JUDR. Lýdia Budziňáková, MBA vyzvala členov komisie aby predniesli návrhy 
k predloženému plánu zasadnutí Komisie zdravotníctva na rok 2020.  
MUDr. Leško navrhol vypustiť augustové zasadnutie, MUDr. Lajoš navrhol vložiť termín 
v máji. Predložený plán zasadnutí Komisie zdravotníctva členovia komisie schválili so zmenou, 
kde vyňali dátum zasadnutia 12.08.2020 a nahradili ho dátumom 20.05.2020. 
Došlo k zhode v konštatovaní, že ak vznikne potreba, komisia bude zvolaná aj mimo plán 
zasadnutí.  
za: 8                                                      zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ schvaľuje plán zasadnutí KZ ZPSK pre rok 2020 so zmenou: nahradiť v pláne zasadnutí 
dátum 12.08.2020 dátumom 20.05.2020. 
 

Bod č. 7  

 

MUDr. Martin Lajoš poďakoval prítomným členom KZ za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 

 
 

                                                                                              MUDr. Martin Lajoš 

                                                                                predseda komisie zdravotníctva ZPSK 

 

                                                                                sekretár: JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA  

                                                                       

  Zapísala:                                                                 overovatelia zápisnice: 

  Mgr. Renáta Šarossyová                                         MUDr. Peter Klein 

                                                                                  MUDr. Ing. Marek Fedor                                                                 

                                                                          

   


