
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie zdravotníctva konanej dňa 13.04.2022 

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

 

 

Prítomní :   Mgr., Bc. Jozef Matia, 

Ing. Karol Gurka  

Ing. Matúš  Polák, 

MUDr. Peter Slovík, 

MUDr. Alica Sekanová, 

MUDr. Lýdia Wikarská,  

MUDr. Cyril Václav 

Ing. František Lešundák  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Reorganizácia podporných zdravotníckych služieb v Nemocnici Dr. Vojtecha 

Alexandra Kežmarok, Člen skupiny Agel    

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

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

predseda/, ktorý zároveň privítal všetkých prítomných členov komisie. 

 

2. Reorganizácia podporných zdravotníckych služieb v Nemocnici Dr. Vojtecha 

Alexandra Kežmarok, Člen skupiny Agel   

 

Na základe informácií zo strany zamestnancov nemocnice a taktiež občanov mesta, 

ktorí oslovujú predsedu a členov komisie s otázkami čo sa týka fungovania práčovne 

a kuchyne v nemocnici a prepúšťaní zamestnancov, predseda komisie požiadal 

riaditeľa nemocnice Ing. Františka Lešundáka, aby vysvetlil a podal informácie 

k danej situácií. Riaditeľ informoval, že v celej sieti sa prechádza na systém prania a 

prenájmu prádla. Centrálna práčovňa je v Nitre, ktorá to zastrešuje a nakupuje prádlo 

vo veľkom množstve, ktoré podľa spotreby a opotrebovania mení, takže nevidí v tom 

žiaden problém. V práčovni boli zamestnaní štyria ľudia, jedná z toho ostala a tri sú 

zamestnané v nemocnici. Všetko zariadenie je tam, ako bolo, ale zvažuje sa 

zapožičanie do práčovní, aby to nechátralo.  

Čo sa týka stravovania, zvažujú sa rôzne alternatívy, zatiaľ  nič nie je rozhodnuté. 

Musia sa pripraviť projekty a dohodnúť určité podmienky, ak sa tak stane tak všetko 

musí byť prerokované so správnou radou, v tom čase je to nereálne, nie je to uzavretá 



téma. Z kuchyne odišla vedúca, ktorá si našla nové zamestnanie, a ostatní zamestnanci 

sa riešia. Inač nemocnica funguje v normálnom režime.  

V tomto čase nemocnica zriadila v Levoči spolu s agentúrou, centrum v katolíckej 

univerzite, kde sústreďujú ukrajinských zdravotníkov, a umiestňujú ich v sieti Agel. 

Do troch nemocníc bolo prijatých 16 nových lekárov, gynekológov, anestéziológov, 

sestričky, detské lekárky, neurológov, internistov, detského fyzioterapeuta, 

reumatológičku.  

V dňoch 27. – 28.05.2022 sa majú konať Kežmarské lekárske dni v Starej Lesnej, kde 

je pozvaný aj minister zdravotníctva. Nemocnica musí zachovať súčasný rozsah 

zdravotnej starostlivosti. Následne chce postaviť nové CIZS, kde by bola vykonávaná 

akútna zdravotná starostlivosť a z terajších priestorov urobiť ODCH.  

Diskutovalo sa aj o zaučení nových lekárov v odbore, kde predseda komisie navrhol, 

že zvolá zasadnutie lekárov a bude sa diskutovať na túto tému.  

 

 

3.  Rôzne 

 

Voľná diskusia členov komisie.  

- situácia v CIZS  

K tejto téme sa  vyjadril p. primátor, kde informoval členov komisie, že už sú 

zverejnené zámery určitých lekárov a budú schválené v najbližšom zastupiteľstve. 

Ešte stále sa priebežne komunikuje s lekármi, ktorí majú ísť do priestorov CIZS, 

nakoľko musí byť do 30.06.2022 otvorená.     

 

4.   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 


