
Zápisnica 
zo 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 

konaného d�a 1.7.2011 v zasadacej miestnosti Obvodného úradu vo Svidníku 
___________________________________________________________________  

 
 
Prítomní: 
_________ 
 
pod�a prezen�nej listiny 
 
Program: 
––––––––  
 
1. Otvorenie 

a) Schválenie programu rokovania 
b) Vo�ba návrhovej komisie 
c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 
d) Ur�enie zapisovate�a 
 

2. Informácia o rušení nemocni�ných oddelení v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu  
Svidník, n.o. 

 
3. Záver 
 
1. Otvorenie 
    _________ 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- otvoril a viedol mimoriadne zasadnutie MsZ, 
- privítal poslancov MsZ, MVDr. Bohumila Ka�mára, prednostu ObÚ, Ing. Petra Petruša, 

výkonného riadite�a Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu Svidník, n.o., zamestnancov 
nemocnice, ob�anov mesta, redaktorov novín a Slovenského rozhlasu, 

- informoval, že poslanci Mgr. Marcela Ivan�ová, Mgr. Vladimír Kali�ák a Ing. Miron 
Mikita svoju neú�as� na rokovaní ospravedlnili. 

 
a) Schválenie programu rokovania 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania, 
- poslanci súhlasili s navrhovaným programom. 
 
b) Vo�ba návrhovej komisie 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov: Mgr. Kamila Be�ka, JUDr. Jána Gregu a 

Vladislava Sluka. 
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c)    Ur�enie overovate�ov zápisnice 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- za overovate�ov zápisnice ur�il: PaedDr. Jozefa Poperníka a Mgr. Adriána Labuna. 
 
d)     Ur�enie zapisovate�a 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- za zapisovate�ku ur�il: Annu Vaškovú. 
 
Mgr. Kamil Be�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 59/2011. 
Hlasovanie:   za: 14  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 59/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, MUDr. František Kru�, Mgr. Adrián Labun,  PaedDr. 
Jozef Poperník, MUDr. Viliam Revický, Vladislav Sluk, Andrej Ty�, Viktor Varchola, Ing. 
Vladimír Žak. 
 
2. Informácia o rušení nemocni�ných oddelení v Nemocnici arm. gen. Ludvíka Svobodu     
    Svidník, n.o. 
    _________________________________________________________________________ 
 
Referoval: Ing. Peter Petruš, výkonný riadite� Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu  
                  Svidník, n.o.  
 
Informoval, že od 1. júla 2011 Nemocnica arm. gen. Ludvíka Svobodu  Svidník, n.o.  nemá 
zazmluvnený vz�ah so Všeobecnou zdravotnou pois�ov�ou pre lôžkovú �as� fyziatricko 
rehabilita�ného oddelenia, lôžkovú �as� kr�ného oddelenia a dochádza k zlú�eniu úrazovej 
chirurgie so všeobecnou chirurgiou. Rozhodnutie vychádza z efektivity, ktorá momentálne 
v zdravotníctve je potrebná. Nemocnicu neteší toto rozhodnutie. Pre nich je momentálne 
prvoradé, aby sa poskytovala akútna lôžková starostlivos�.  
 
Ing. Peter Petruš, výkonný riadite� nemocnice oboznámil prítomných s negatívnymi 
hospodárskymi výsledkami nemocnice. Hospodárenie nemocnice sa nepodarilo dosta� do 
kladných �ísiel. Budú sa  h�ada� spôsoby, aby sa zvýšili výnosy a znížili náklady tak, aby sa 
dosiahol vyrovnaný rozpo�et. Informoval, že nemocnica plánuje zakúpi� nový CT prístroj.  
 
Pod�a výkonného riadite�a nemocnice jej vedenie sa bude snaži� nájs� optimálne riešenie aj 
pre nemocni�né laboratória.  Táto téma zatia� ešte nie je uzavretá.   
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor  
- informoval, že mesto je presved�ené o tom, že ohrozené oddelenia Nemocnice arm. gen. 

Ludvíka Svobodu Svidník, n.o. majú svoje opodstatnenie a nie je dôvod na ich rušenie. 
Proti rušeniu oddelenia rehabilitácie bola iniciovaná podpisová akcia s viac ako dvetisíc 
podpismi. List s výzvou  na zachovanie oddelenia bol odoslaný predsední�ke Vlády SR, 
ministrovi zdravotníctva SR a riadite�stvu VšZP, a.s.  
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- informoval, že d�a 11.7.2011 bude rokovanie s predsedom PSK  o téme zrušenia 
oddelenia Laboratórnej medicíny. Laboratóriá sú ziskové, sú prínosom pre nemocnicu, 
preto by ich prípadné zrušenie ovplyvnilo dostupnos� zdravotnej starostlivosti. 

 
V rozprave vystúpili: 
 
Andrej Ty�, poslanec 
- treba otvorene poveda�, kto za tým všetkým stojí, 
- na zasadnutie mal by� pozvaný aj zástupca VšZP, a.s., 
- na záchranu oddelení je potrebné urobi� rázne kroky,  prípadne aj štrajky. 
 
 
Mgr. Ján Ha�ko, poslanec 
- priklá�am sa k názoru poslanca Ty�a, 
- ak sa už raz odtia� nie�o zoberie, nikdy sa to už naspä� nevráti, 
- nechápem, pre�o sa idú ruši� laboratória, ktoré sú pre nemocnicu prínosom. 
 
 
MUDr. Viliam Revický, poslanec 
- nemocnica bez laboratórií nemá význam, 
- ak odtia� laboratóriá odídu, je to za�iatok konca nemocnice, 
- v�aka ziskovému fungovaniu laboratórií nemocnica znížila svoju stratu. 
 
 
PaedDr. Štefan �arný, poslanec 
- je potrebné robi� všetko pre záchranu nemocnice, aby táto nedopadla tak ako závod Svik, 
- netreba pod�ahnú� tlakom, 
- máme �udí z regiónu, ktorí sú vo vláde, poslanci v národnej rade, preto je potrebné 

vyvíja� úsilie aj z ich strany na záchranu oddelení, 
- informoval, že sú aj takí lekári, ktorí robia odbery a tieto posielajú do laboratórií mimo 

svidníckej nemocnice. 
 
 
PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 
- pre�o sa idú ruši� ziskové laboratória, ktoré sú srdcom nemocnice? 
- som proti zrušeniu laboratórií. 
 
 
MUDr. František Kru�, poslanec 
- pod�a m�a poslanci nemajú právo zasahova� do rozhodnutí súkromnej nemocnice, 
- najschodnejšia cesta vedie cez Prešovský samosprávny kraj, ktorý má 34 %-tný podiel 

v nemocnici. 
 
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- mesto by možno v budúcnosti mohlo uvažova� nad prevzatím podielu PSK v nemocnici, 

aby poslanci mohli viac rozhodova�, 
- za záchranu oddelení musia lobova� aj poslanci NR a PSK. 
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Mgr. Kamil Be�ko, poslanec 
- je pravdou, že prezident lekárskej komory neodporu�il rušenie laboratórií? 
 
 
Poslanci MsZ súhlasili s vystúpením ob�anov mesta a zamestnancov nemocnice. 
 
Michal Artim, ob�an mesta 
- vo svojom vystúpení nesúhlasil s rušením oddelení vo svidníckej nemocnice, ktorá nesie 

meno Ludvíka Svobodu, 
- poukázal na región, v ktorom žijú v od�ahlých dedinkách prevažne starší obyvatelia 

s nízkymi dôchodkami, pre ktorých sú niektoré služby nedostupné. 
 
 
Viera Vol�ková, ob�an mesta 
- je nelogické a neekonomické ruši� nie�o, �o dobre funguje a je už zabehnuté,  
- je nerozumné otvára� nové oddelenie v Stropkove, 
- boli podané pravdivé informácie ministrovi zdravotníctva a VšZP? 
 
 
Mgr. Viera Frigová, zamestnanky�a Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu  Svidník, n.o.  
- ozrejmila situáciu okolo laboratórií, 
- redukcia pracovníkov v laboratóriu v poslednom období bola zna�ná, ale na kvalite to nie 

je vidie�, 
- poskytujú služby nielen pre Svidní�anov, ale aj pre široké okolie, 
- vo Svidníku by mala by� odberová miestnos�, 
- zdôraznila, že laboratória pre nemocnice sú ve�mi potrebné, 
- je potrebné apelova� na PSK a podniknú� kroky na ich záchranu. 
 
 
PaedDr. Jozef Rodák, ob�an mesta  
- v mene Oblastného výboru SZPB požiadal, aby daný stav v nemocnici bol zachovaný tak 

ako doteraz,  
- požiadal urobi� rázny krok, aby sa zamedzilo rušeniu oddelení, pretože má vážne obavy, 

aby v nemocnici nedošlo k povojnovej situácii. 
 
 
Andrej Ty�, poslanec 
- je potrebné prija� silné, tvrdé uznesenie, aby od nás Rusnákov už nikto ni� nezobral. 
 
 
Cyril Dudáš, poslanec 
- poznamenal, že v tomto regióne nie sú iba Rusnáci, ale aj iné národnosti. 
 
 
MVDr. Bohumil Ka�már, prednosta ObÚ 
- podstatnejšia je vízia ako akútne riešenie, 
- musí by� zoh�adnená ekonomika, ale táto nemôže by� iba jediným kritériom, 
- nemocnica má slúži� potrebám ob�anom, regiónu a spolo�nosti, 
- je potrebné h�ada� možnosti na udržanie nemocnice ako celku. 
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MUDr. Anna Mihalkaninová, zamestnanky�a Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu  
Svidník, n.o.  
- pod�a m�a celý problém nie je v pois�ovni, ale vo vedení nemocnice, 
- neviem z akého dôvodu sa ide nie�o ruši�, �o je už zabehnuté a dobre funguje. 
 
MVDr. Dana Goriš�áková, zamestnanky�a Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu  
Svidník, n.o.  
- nesúhlasím s rušením laboratórií, ktoré vykazujú zisk, 
- pre�o to posúva� do Stropkova, ke� tu dobre fungujú? 
 
 
Vladislav Sluk, poslanec 
- je nelogické a najmä neekonomické ruši� nie�o, �o dobre funguje a je vzh�adom na 

ekonomickú situáciu v zdravotníctve, dobre zabehnuté, 
- je potrebné urobi� všetko preto, aby sa laboratória nezrušili. 
 
 
Božena Gorunová, zamestnanky�a Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu  
Svidník, n.o.  
- vyjadrila nesúhlas so zrušením oddelenia rehabilitácie, 
- na oddelení je vytvorený dobrý kolektív, 
- pacienti sú spokojní s  lie�bou a vyjadrujú nesúhlas so zrušením oddelenia. 
 
 
Viktor Varchola, poslanec 
- poukázal na neprítomnos� na rokovaní riadite�a VšZP a poslancov PSK,  
- nesúhlasí so zrušením oddelení vo svidníckej nemocnici.  
 
 
Ladislav Suchytra, ob�an mesta 
- zaujímal sa o to �i v prípade zriadenia rehabilita�ného oddelenia v Stropkove bude taká 

starostlivos� ako vo Svidníku. 
 
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
- ubezpe�ujem Vás, že do poslednej chvíle budem háji� záujmy o zachovanie oddelení vo 

svidníckej nemocnici, 
- riadite�a svidníckej VšZP sme nepozvali na zasadnutie MsZ, pretože on nie je 

kompetentný v danej veci rozhodova�,  
- na  mimoriadne zasadnutia MsZ sa poslanci NR SR a PSK nikdy nepozývali. 
 
 
Ing. Peter Petruš, výkonný riadite� Nemocnice arm. gen. Ludvíka Svobodu  
Svidník, n.o.  
- našim cie�om nie je likvidova� nemocnicu, 
- lôžkové oddelenie nie sú zazmluvnené VšZP, 
- prvoradým ukazovate�om je pacient a našou snahou je robi� všetko tak, aby netrpel 

pacient, 
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- prioritou je udrža� laboratóriá vo Svidníku, no ide o rozhodovanie v rámci celého 
holdingu nemocníc, ktoré do� patria a táto otázka sa týka aj �alších nemocníc, 

- rokovania stále prebiehajú a ni� nie je zatia� uzavreté. 
 
 
Mgr. Kamil Be�ko, predseda návrhovej komisie – návrh uznesenia �. 60/2011. 
Hlasovanie:   za: 14  proti: 0  zdržalo sa: 0  nehlasovalo: 0 
 
Návrh bol schválený, uznesenie �. 60/2011  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Za návrh hlasovali: Mgr. Kamil Be�ko, PaedDr. Štefan �arný, Cyril Dudáš, JUDr. Ján 
Grega, Mgr. Ján Ha�ko, Eva Homzová, MUDr. František Kru�, Mgr. Adrián Labun,  PaedDr. 
Jozef Poperník, MUDr. Viliam Revický, Vladislav Sluk, Andrej Ty�, Viktor Varchola, Ing. 
Vladimír Žak. 
 
 
 
3. Záver 
    _____  
 
     V závere primátor Ing. Ján Holod�ák po�akoval prítomným za ú�as� a zasadnutie o 16.15 
hod. ukon�il.  
 
     Sú�as�ou zápisnice sú závery z rokovania a zvukovo-obrazový záznam. 
 
 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková, v.r. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Holod�ák,v.r.                Mgr. Vladimír Šandala,v.r. 
                                                        primátor                   prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Adrián Labun,vr.      PaedDr. Jozef Poperník,v.r. 
             poslanec                  poslanec  
 
 
 


