
Prešovský samosprávny kraj 

Komisia zdravotníctva 

 

 

Zápisnica 
z 20. zasadnutia Komisie zdravotníctva konanej dňa 23. 6. 2021,                  

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

 

Prítomní  -  podľa prezenčnej listiny  

 

Program:                

1. Schválenie programu rokovania. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Aktuálne informácie o vakcinácii občanov v PSK. 

4. Informácia k optimalizácii siete nemocníc. 

5. Informácia o „Schválení predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre ŽoNFP 

v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej 

pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Bod č. 1 

Zasadnutie Komisie zdravotníctva Z PSK otvoril a viedol podpredseda komisie MUDr. Pavol 

Slovík. Privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Podpredseda 

komisie navrhol schváliť program zasadnutia KZ Z PSK podľa pozvánky. Návrh programu 

rokovania bol členmi schválený. 

za: 7                                           zdržali sa: 0                                                  proti: 0 

Uznesenie: KZ Z PSK schvaľuje návrh programu zasadnutia KZ Z PSK podľa pozvánky. 

 

Bod. č. 2  

Podpredseda komisie za overovateľa zápisnice navrhol MUDr. Petra Kleina, MBA. Návrh bol 

prítomnými členmi KZ Z PSK schválený. 



Za: 7                                          zdržali sa: 0                                                proti: 0 

Uznesenie: KZ Z PSK schvaľuje za overovateľov zápisnice MUDr. Petra Kleina, MBA. 

 

Bod č. 3 

Podpredseda komisie požiadal MUDr. Tekáča o prednesenie aktuálnej informácie o vakcinácii 

občanov v PSK: v prevádzke je 5 veľkokapacitných očkovacích centier (Prešov, Poprad, Stará 

Ľubovňa, Bardejov, Humenné), do 17.7.2021 sa bude podávať II. dávka vakcíny Astra Zeneca, 

po tomto dátume už Astra Zeneca vypadne z ponuky. Najbližší víkend sa očkuje Sputnikom vo 

VKOC v Bardejove. MUDr. Tekáč ďalej informoval, že doteraz bolo zaočkovaných 147 481 

osôb spolu s výjazdovou očkovacou službou, deti od 12 r. očkujú nemocnice, ktoré majú 

k dispozícii pediatrov (Prešov, Poprad, Stará Ľubovňa, poliklinika Sabinov).  

MUDr. Hencel dotazoval k očkovaniu predložiť členom komisie informáciu o očkovaní po 

okresoch. 

Uznesenie: KZ Z PSK berie na vedomie aktuálnu informáciu o vakcinácii občanov v PSK. 

 

 

Bod č. 4 

MUDr. Tekáč predniesol členom komisie informáciu k optimalizácii siete nemocníc: dňa  

26.5.2021 na MZ SR bola členom SK8 prednesená reforma zdravotníctva, ku ktorej bude do 

konca roka pripravená príslušná legislatíva, úrovne nemocníc odstupňované podľa rozsahu ZS, 

ktorú budú poskytovať. 

 

Uznesenie: KZ Z PSK berie na vedomie aktuálnu informáciu k optimalizácii siete nemocníc. 

 

Bod č. 5 

MUDr. Tekáč predniesol členom komisie informáciu o „Schválení predloženia žiadosti o NFP 

a spolufinancovania pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 

koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. 

 

Uznesenie: KZ Z PSK berie na vedomie informáciu o „Schválení predloženia žiadosti o NFP 

a spolufinancovania pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 

koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. 

 

Bod č. 6 

Rôzne: členovia komisie žiadali pozvať na najbližšie dve zasadania komisie MUDr. Danka 

z ÚDZS k zmenám v obhliadkach mŕtvych a zástupcov VšZP a to nákup ZS a revízne činnosti. 



MUDr. Leško požiadal o výstupy z rokovaní o optimalizácii siete nemocníc pre členov 

komisie. 

MUDr. Fedor dotazoval ako bude korešpondovať minimálna sieť ZZ s optimalizáciou siete 

nemocníc. 

 

Bod č.7 

Podpredseda komisie MUDr. Pavol Slovík poďakoval prítomným členom komisie za účasť 

a zasadnutie komisie ukončil. 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.  

predseda komisie zdravotníctva Z PSK 

 

sekretár: MUDr. Jozef Tekáč, MPH, v. r. 

 

                                                                Overovatelia zápisnice: 

Zapísala:  

PhDr. Alica Kokošková, v. r.                                      MUDr. Peter Klein, MBA, v. r. 

 

          

 

 

 


