
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie zdravotníctva konanej dňa 21.02.2022 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Prítomní :   Mgr., Bc. Jozef Matia,  

Ing. Matúš  Polák, 

MUDr. Peter Slovík, 

MUDr. Alica Sekanová, 

MUDr. Lýdia Wikarská,  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na udelenie súhlasu s dočasným pozastavením nevykonávaných činností 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na dobu jedného roka    

3. Informácia – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti („ CIZS“) 

4. Zhodnotenie pandemickej situácie COVID – 19  

5. Rôzne  

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Otvorenie a zahájenie uskutočnil predseda komisie Mgr., Bc. Jozef Matia /ďalej len 

predseda/, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných členov komisie. 

 

2. Návrh na udelenie súhlasu s dočasným pozastavením nevykonávaných činností      

     Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na dobu jedného roka  

 

MUDr. Lýdia Wikarská v súvislosti s Návrhom na udelenie súhlasu s dočasným 

pozastavením nevykonávaných činnosti Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o., informovala o tom, že Chirurgia – chirurgická príjmová ambulancia 

a Ambulancia vnútorného lekárstva, SNP 1, Spišská Stará Ves nevykazujú činnosť, 

z dôvodu, že sú to jednodňové ambulancie. V Spišskej Starej Vsi začal útlm, keď 

prišiel COVID – 19, nemali lekárov, ktorí by tam chodili. Pacienti majú potrebnú 

zdravotnú starostlivosť poskytovanú v ambulanciách v Kežmarku.   

 

3. Informácia – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti („CIZS“)  

 

O stave a činnosti informoval Mgr., Bc. Jozef Matia – predseda komisie, ktorý 

oznámil, že budova je postavená, skolaudovaná, v súčasnej dobe na 90% obsadená.    

Informoval, o tom, aké ambulancie, na ktorom poschodí sa budú nachádzať, taktiež 

oboznámil s výškou nájomného v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Kežmarok. Partneri projektu budú mať nájomné za polovičné ceny na 5 rokov. 



V súčasnej dobe sa upravujú priestory podľa požiadaviek lekárov, ktorí do CIZS 

pôjdu. Ostatní lekári, zatiaľ zostávajú v Poliklinike, za tých podmienok ako doteraz. 

Predseda komisie informoval, že nemá informáciu, aké plány má mesto s Poliklinikou. 

Informoval tiež že naposledy, keď zasadala správna rada Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra, AGEL SK a.s., by chcel vybudovať ešte jednu budovu vedľa CIZS a celý 

komplex prepojiť.  

 

4.  Zhodnotenie pandemickej situácie COVID – 19  

 

MUDr. Lýdia Wikarská informovala, že v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o. je  hospitalizovaných 22 pacientov s COVID – 19, z toho 3 sú na 

umelej pľúcnej ventilácií, 15 na internom covidovom oddelení a 4 na gynekológií, 

väčšinou prevláda omikron. Na antigénových testoch je zachytený vírus na 15 % , na 

PCR testoch 55 %. Testuje sa veľa a záujem o očkovanie klesá. Postupne všetky 

vakcinačné centra zatvárajú a ostane to na obvodné ambulancie. V Kežmarku bude 

vakcinačné centrum otvorené len jeden krát v týždni.  

 

5.  Rôzne 

 

Voľná diskusia členov komisie.  

 

6. Záver 

 

Zasadanie komisie zdravotníctva ukončil Mgr., Bc. Jozef Matia  – predseda komisie, 

ktorý všetkým poďakoval za účasť. 

 

               

 

 

 

 

 

 

               Alena Gállová                                                     Mgr., Bc. Jozef Matia                

                 zapisovateľka                         predseda komisie 


