
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor zdravotníctva 

 
 

Zápisnica 
z 14. zasadnutia komisie zdravotníctva konanej dňa 13.05.2020, 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 aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 v Prešovskom 
samosprávnom kraji (ústna informácia JUDr. Budziňáková) 

4. Prerokovanie návrhu verejnej minimálnej siete poskytovateľov ambulantnej zdra-

votnej starostlivosti podľa Nariadenia vlády č. 640/2008 Z. z. (elektronicky mate-

riál) 

5. Predstavenie a vízia sestry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Lucia Kaščá-
ková (ústne Mgr. Lucia Kaščáková) 

6. Predstavenie a vízia farmaceuta Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Zuzana Sa-
bolová (ústne Mgr. Zuzana Sabolová) 

7. Zavádzanie elektronického zdravotníctva do praxe v PSK (ústna informácia JUDr. 
Budziňáková) 

8. Nakladanie s prebytočným majetkom Prešovského zdravotníctva, a. s. (písomný 
materiál JUDr. Budziňáková) 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Bod č. 1 

Zasadnutie komisie zdravotníctva otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Martin Lajoš. 
Privítal prítomných členov a pozvaných hostí sestru samosprávneho kraja, farmaceuta 
samosprávneho kraja aj odbornú referentku odboru zdravotníctva Mgr. Ľubicu Cuperovú. 
Predseda komisie navrhol schváliť program zasadnutia KZ Z PSK podľa pozvánky. Návrh 
programu rokovania bol členmi schválený. 
za: 12                                                      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: 12                                                     zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

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

 

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA informovala o hektickej situácii na začiatku pandémie, ľudia 
mali strach, lekári na ambulanciách neordinovali v bežnom režime, postupne prichádzali 
odborné usmernenia HH ÚVZ SR. Ambulantným poskytovateľom ZS sme v dvoch kolách 
prerozdeľovali OOPP zo Správy ŠHR SR. Postupne vznikali problémy hlavne v súvislosti 
s výkonom odberov na Covid-19 v teréne prostredníctvom KOS a tiež s testovaním na Covid-
19 v DSS v Batizovciach. Rôzne počty prerozdelených OOPP poskytovateľom ambulantnej ZS 
medzi jednotlivými krajmi vysvetlila JUDr. Budziňáková priamou úmernosťou k počtu 
poskytovateľov ZS v PSK a ostatných samosprávnych krajoch. Poskytovanie ambulantnej ZS 
bolo zabezpečené bez vyššieho výpadku a neevidujeme ani závažné podnety. JUDr. 
Budziňáková, MBA informovala o novele zákona č. 578/2004 v súvislosti so zriadením Covid 
ambulancií a preferuje ich zriadenie cestou organizátorov APS. 
MUDr. Jakubov poďakoval odboru zdravotníctva ÚPSK za dobre zvládnutú distribúciu OOPP. 
MUDr. Lajoš dotazoval, že nový koronavírus je pre všetkých výzvou, ukázal sa aj značný 
potenciál v ľuďoch v súvislosti s výrobou rúšok i ostatných OOPP a  poďakoval za distribúciu 
OOPP úradu PSK. Myslí si, že Slovensko pandémiu zvláda dobre a vyzýva, aby sme sa 
pripravili do nasledujúcich dní. 
MUDr. Brenišin vyjadruje nespokojnosť na zaradenie gynekologickej ambulancie k ŠAS 
ohľadom distribúcie OOPP, preferuje názor aby gynekologická ambulancia patrila 
k všeobecnej ZS, pretože je to ambulancia prvého kontaktu. 
JUDr. Budziňáková, MBA odpovedala, že podľa legislatívy patrí gynekologická ambulancia 
ku ŠAS a okrem hromadnej distribúcie sa vybavovali aj preukázateľne opodstatnené žiadosti 
poskytovateľov ZZS, napr. v rómskych osadách, gastroenterologické amb. k endoskopiám, 
zubné pohotovosti a pod. Informovala tiež o distribúcii ochranných štítov pre nemocnice 
z akcie „Pomôž nemocnici“. 
MUDr. Slovík dinfomroval, že pomohol svojim kolegom so zabezpečením OOPP, pretože ich 
mal možnosť nakúpiť v dostatočnom množstve. 
MUDr. Lajoš sa zaujíma, či všetci kolegovia majú dostatok OOPP na svojich ambulanciách 
a nikto z prítomných nevyjadruje nedostatok OOPP. 
za: 12                                                     zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii v súvislosti s ochorením Covid-19 
v Prešovskom samosprávnom kraji. 
 
Bod č. 4 

 

JUDr. Budziňáková predstavila návrh novej verejnej minimálnej siete poskytovateľov 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti z dielne IZP, ktorý nám bol doručený koncom r. 2019 



a porovnala ho s aktuálnym  Nariadením vlády č. 640/2008 Z. z. Predniesla jednotlivé počty 
navrhovaných a podľa IZP realizovaných vyšetrení na deň v niektorých odborných 
ambulanciách, počet  poskytovateľov navrhovaných a dnes reálnych v niektorých odboroch, 
časovú dostupnosť ZS autom, vyzvala členov komisie, aby tieto počty, resp. časovú dostupnosť, 
atď. pripomienkovali vzhľadom k tomu, aby sme našli optimálne nastavenie pre PSK. 
MUDr. Jakubov pracuje ako endokrinológ a vysvetľuje situáciu, že pacienti čakajú na 
vyšetrenie cca 2-3 mesiace  a apeluje, že endokrinológov je v kraji nedostatok, hoci podľa 
návrhu je ich akurát. 
MUDr. Fedor reaguje na predložený návrh, že počty ošetrení u VLD nesedia s reálnymi 
počtami ošetrení u VLD a za každú odbornosť by sme mali získať počty vyšetrených pacientov 
ročne. 
MUDr. Hencel vysvetľuje predloženú tabuľku a dodáva, ak chceme mať efektívny systém 
poskytovania ZS na Slovensku, musíme zvýšiť počty VLD a VLDD, takúto zmenu nám 
odporúčajú aj OECD a Svetová Banka. 
MUDr. Orlovský dodáva, že každý rok poskytujeme NCZI ročný výkaz ambulancie a tieto 
počty sú tam uvedené. 
MUDr. Brenišin predkladá návrh získavania relevantných údajov, aby každý lekár v kraji 
poskytol OZ úradu PSK reálne čísla vyšetrení za svoju ambulanciu. 
MUDr. Jakubov predkladá návrh osloviť krajských odborníkov za jednotlivé odbory.  
MUDr. Lajoš apeluje na získavanie reálnych čísel ale je potrebné nájsť vhodný spôsob a tak 
ako ostatní, vyjadruje nesúhlas s predloženými číslami v návrhu podľa Nariadenia vlády. 
JUDr. Budziňáková vysvetľuje personálny problém v súvislosti so zbieraním a spracovávaním 
dát od každého poskytovateľa ZS osobitne a potrebu automatizovaného spracovania. 
za: 12                                                       zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie informáciu o návrhu novej verejnej minimálnej siete poskytovateľov 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 
 
Bod č. 5 

 

Sestra Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Lucia Kaščáková sa predstavila a predniesla 
svoju víziu. Na tejto pozícii by chcela byť prínosom pre sestry v kraji aj v súvislosti 
s kompetenciami sestier a praktických sestier, má víziu presadiť, aby v DSS pracovali 
a poskytovali ošetrovateľskú starostlivosť sestry okrem praktických sestier a opatrovateliek. 
Začala spolupracovať aj s Agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domami 
ošetrovateľskej starostlivosti a Hospicmi. 
JUDr. Budziňáková dodala, že plníme odporúčania vyplývajúce z kontroly NKÚ, aby na 
odbore bola sestra kraja a farmaceut kraja. 
MUDr. Brenišin privítal aby bola zmenená diferenciácia sestier a aby pôrodné asistentky mali 
rozšírené kompetencie. 
MUDr. Lajoš apeluje na potrebu zvýšenia spoločenského statusu sestry na Slovensku a potrebu 
zmeniť kompetencie sestier v praxi v jednotlivých odboroch. 
MUDr. Slovík vyzdvihol vzdelávanie sestier v minulosti, kedy sestry po ukončení SZŠ 
maturitou boli kvalitne pripravené do ošetrovateľskej praxe a tento systém vzdelávania 
preferuje aj v súčasnosti. 
za: 12                                          zdržali sa: 0                                                proti: 0 
 
 
 



Uznesenie:  

KZ berie na vedomie informáciu o vízii sestry Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Lucii 
Kaščákovej. 
 
 
 
Bod č. 6 

 

Farmaceut Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Zuzana Sabolová sa predstavila 
a predniesla svoju víziu na tejto pozícii. Chcela by sa zamerať na kontrolnú činnosť v súvislosti 
s nakladaním s omamnými a psychotropnými látkami a s personálnym obsadením lekární. 
Venovať by sa chcela aj reexportu liekov a hlavne hľadať konsenzus v poskytovaní LPS. 
MUDr. Lajoš predkladá otázku: koľko máme v PSK lekární a koľko je lekární Dr. Max? 
Mgr. Sabolová odpovedala, že v PSK máme t.č. cca 300 lekární. 
MUDr. Brenišin predkladá otázku: každá lekáreň musí vyrábať magistraliter. 
Mgr. Sabolová odpovedala, že každá lekáreň zo zákona musí vyrábať magistraliter. 
MUDr. Jakubov predkladá otázku: či nie je stanovený jednotný čas prevádzkového času 
v lekárňach a predkladá návrh aby boli lekárne otvorené aspoň tak ako je dostupná APS. 
Mgr. Sabolová odpovedá, že legislatíva neukladá jednotný prevádzkový čas lekární 
a lekárenská starostlivosť je často vo večerných hodinách neefektívne využívaná. 
MUDr. Lajoš apeluje na systém fungovania urgentov, ktoré by riešili akútne prípady, tento 
systém LPS je zneužívaný. 
za: 12                                                     zdržali sa: 0                                            proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie informáciu o vízii farmaceuta Prešovského samosprávneho kraja Mgr. 
Zuzany Sabolovej. 
 

Bod č. 7  

 

Mgr. Ľubica Cuperová informovala o zavádzaní elektronickej komunikácie v praxi na odbore. 
Elektronickú komunikáciu s právnickými osobami nám ukladá zákon, zatiaľ nie je povinná 
s fyzickými osobami a neziskovými organizáciami. Toho času pracujeme na správoplatňovaní 
rozhodnutí a narážame na problém v súvislosti s právom odvolania sa proti vydanému 
rozhodnutiu. Mgr. Cuperová vysvetlila potrebu aktualizácie kontaktov poskytovateľov 
ambulantnej ZS v Registri ZZ a apelovala na aplikáciu „Ambulancia“, ktorú majú možnosť 
využívať poskytovatelia ambulantnej ZS aj v súvislosti s aktualizáciou kontaktov telefonických 
či e-mailov. Hlavne vyzdvihla potrebu dát aktuálnych kontaktov pre odbor v súvislosti 
s efektívnym odovzdávaním informácií i usmernení poskytovateľom a to aj v súvislosti 
s pandémiou ochorenia Covid-19. 
MUDr. Brenišin navrhuje aby elektronická komunikácia bola povinná aj pre FO a n.o. 
MUDr. Pitorák vyjadruje pozitívny postoj s odosielaním aktualizácií ÚVZ SR na e mail. 
za: 12                                               zdržali sa: 0                                               proti: 0 
 
Uznesenie: 

KZ berie na vedomie informáciu o zavádzaní elektronického zdravotníctva do praxe v PSK. 
 
 
 
 



Bod č. 8 

 

JUDr. Budziňáková predniesla návrh predaja nehnuteľného majetku spoločnosti Svet zdravia, 
a.s. do vlastníctva kupujúceho spoločnosti VRANOVITAL, s.r.o., ktorej spoločníkom je 
MUDr. Jakubek, za kúpnu cenu 305 000,00 eur, výťažok z predaja pôjde na technické 
zhodnotenie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., ktoré 
Vranovská nemocnica, a.s., M. R. Štefánika využíva pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
Ide o dve budovy, ľavá strana je schátraná, pravá strana je zrekonštruovaná a v celej budove 
plánuje zriadiť zariadenie pre liečbu dlhodobo chorých pacientov a poskytovanie paliatívnej 
zdravotnej starostlivosti. 
MUDr. Lajoš sa dotazuje MUDr. Fedora aké má vedomosti o tejto nehnuteľnosti  a jej predaji.  
MUDr. Ing. Fedor odpovedá, že skutočne MUDr. Jakubek má záujem zriadiť zariadenie pre 
LDCH, o ktorom si myslí, že má v okrese budúcnosť a je potrebné. 
za: 12                                                    zdržali sa: 0                                                           proti: 0 
 
 
 
 
Uznesenie:  

KZ odporúča Zastupiteľstvu PSK súhlasiť s predajom nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 
Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaných na LV č. 1376 v k.ú. Vranov nad Topľou, a to: 
 
a) pozemky registra CKN: 

parcelné číslo 2565/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 349m2 
parcelné číslo 2565/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1666 m2 
parcelné číslo 2570/5, ostatná plocha o výmere 529 m2 
parcelné číslo 2573, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2 
parcelné číslo 2572, zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2 
parcelné číslo 2565/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2 

 
b) stavby: 

súpisné číslo 670, Liečebňa, postavená na pozemku registra  CKN parcelné číslo 2565/7 
a 2572 
súpisné číslo 671, Budova, postavená na pozemku registra  CKN parcelné číslo 2573 
 

c) príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy 
 

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

 
Celková výmera predávaného nehnuteľného majetku predstavuje 3586 m2 

 

do vlastníctva kupujúceho – VRANOVITAL, s. r. o., IČO 52 892 379, M. R. Štefánika 
2673/212/A, 093 01 Vranov nad Topľou,  za kúpnu cenu 305.000,00 €. 

 

Finančné prostriedky získané predajom pozemkov budú účelovo použité na technické 
zhodnotenie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a.s., 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, ktoré spoločnosť Vranovská nemocnica, 



a.s., M. R. Štefánika 187/177, 093 27 Vranov nad Topľou využíva pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti do dvoch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. 

 
 

Bod č. 9 a č. 10 

 

MUDr. Martin Lajoš poďakoval prítomným hosťom aj 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                                                                      

                                                                          

 

 
 
 

 

            

 

 

 

 


