
 

 

 

  

 

 

  

  

   

     

     

 

  

 

 

     

     

    

 

            

  

 

      

 

           

  

  

 

  

     

                      

Prešovský samosprávny kraj  
Komisia zdravotníctva  

Zápisnica  
z 25. zasadnutia komisie zdravotníctva,  konanej dňa  1.6.2022  

v  Prešove, Námestie mieru 2,  so začiatkom o  14.00 h.   
(budova ÚPSK, zasadačka na 2. poschodí)   

Prítomní - podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Schválenie programu rokovania. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o hospodárskom výsledku Ľubovnianskej nemocnice, n.o. za rok 2021. 

4. Informácia o pripravovanej analýze zabezpečenia dostupnosti poskytovania všeobecnej 

a špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území PSK, zmapovanie súčasného 

stavu, zmapovanie reálneho počtu lekárskych miest vo všetkých odbornostiach. 

5. Rôzne 

6. Záver  

Bod č. 1  

Zasadnutie komisie zdravotníctva ZPSK otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Martin 

Lajoš. Privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Predseda komisie 

navrhol schváliť program zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky. Návrh programu rokovania 

bol členmi schválený. 
za: 10 zdržali sa: 0 proti: 0 

Uznesenie: KZ ZPSK schvaľuje návrh programu zasadnutia KZ ZPSK podľa pozvánky. 

Bod. č. 2  

Predseda komisie za overovateľa zápisnice navrhol MUDr. Petra Kleina. Návrh bol prítomnými 
členmi KZ ZPSK schválený. 
za: 10 zdržali sa: 0 proti: 0 

Uznesenie: KZ ZPSK schvaľuje za overovateľa zápisnice MUDr. Petra Kleina. 

Bod č. 3  

Informáciu o hospodárskom výsledku Ľubovnianskej nemocnice, n.o. za rok 2021 predniesol 

riaditeľ nemocnice MUDr. Peter Bizovský, MPH. 
MUDr. Brenišin vyslovil pochvalu gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu, MUDr. Jakubov 
vyslovil pochvalu v súvislosti s otvorením urgentného príjmu. MUDr. Slovík chválil chirur-

gické oddelenie, zároveň podotkol, že pacienti z Kežmarku chodia do Starej Ľubovne. 



     

 

 

      

 

 

    

   

        

      

        

 

   

  

        

      

   

    

      

    

 

 

       

    

 

 

       

 

 

   

  

 

  

  

 

   

 

  

MUDr. Bizoský záverom oboznámil členov komisie s výstavbou parkovacieho domu pre Ľu-

bovniansku nemocnicu, n.o. 

Uznesenie: KZ ZPSK berie na vedomie informáciu o hospodárskom výsledku Ľubovnianskej 

nemocnice, n.o. za rok 2021. 

Bod č. 4  

Mgr. Sabolová informovala prítomných členov o predbežnom spracovaní analýzy 
zabezpečenia dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v kraji. Po spracovaní analýzy 

primárneho kontaktu bolo zistené, že v kraji chýba 25 miest, ročne odíde 4-5 lekárov a pribudne 

1,5 lekára. Mgr. Sabolová ďalej predniesla informácie o rozvíjajúcej sa spolupráci s lekárskymi 
fakultami a nemocnicami v súvislosti s rezidentským štúdiom, 4 okresy nemajú naplnenú sieť 
gynekológov, chýbajú psychiatri, neurológovia, pľúcni lekári. 
MUDr. Bizovský dotazoval, že rezidentský program by pomohol aj sekundárnej sfére, kde 
chýbajú lekári s odbornosťou imunológ, reumatológ, oftalmológ, dermatológ. MUDr. Jakubov 
potvrdil, že pre lekárov sú vysoké vstupy na výstavbu, vzdelávanie, v okrese Stropkov je 

problém objednať sa na vyšetrenie. MUDr. Slovík konštatoval, že je potrebné zapojiť zdravotné 
poisťovne. MUDr. Klein potvrdil, že SAS je nedocenená, má nízke ohodnotenie poisťovňami, 

lekári sa vracajú späť do nemocníc. MUDr. Fedor skonštatoval, že podmienky lekárov na 
Slovensku sú veľmi zlé a nikto to nerieši. MUDr. Lajoš konštatoval, že je potrebné prehodiť 
kompetencie na VUC, po dokončení analýzy okresy rozobrať a zvážiť zriadenie ambulancie 
VUC. 

Uznesenie: KZ ZPSK berie na vedomie informáciu o pripravovanej analýze zabezpečenia 

dostupnosti poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území 
PSK. 

Bod č. 5  

V bode rôzne MUDr. Brenišin skonštatoval, že v začiatku sú ambulancie síce stratové, ale 

udržia pacientov v okrese. Skončený lekár nemá voľný obvod. 

Bod č.6  

Predseda komisie MUDr. Martin Lajoš poďakoval prítomným členom komisie za účasť 

a zasadnutie komisie ukončil. 

MUDr. Martin Lajoš, v. r. 

predseda komisie zdravotníctva ZPSK 

sekretár: Mgr. Zuzana Sabolová, MPH, v.r. 

Zapísala:  

PhDr. Alica Kokošková, v.  r.   

Overovatelia zápisnice:  

MUDr. Peter Klein, v.  r.  
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