
Zápisnica č. 5/2016 
 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 
a prideľovania nájomných bytov zo dňa  23.05.2016 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie                    

      2. Žiadosti o pridelenie bytu – apríl 2016 
      3. Výročná správa Polikliniky Senica k 31.12.2015 
      4. Rôzne - diskusia 
      5. Záver 
       

K bodu č. 1: 
Zasadnutie komisie otvorila a prítomných členov privítala podpredsedníčka komisie Ing. 
Elena VALÁŠKOVÁ. 
 
K bodu č. 2 :    

Na zasadnutie komisie bol predložený zoznam žiadateľov o pridelenie bytu za mesiac 
apríl 2016 (príloha č. 1).  Členovia komisie využili možnosť pripomienkovať predložené 
žiadosti o pridelenie bytu a vyjadriť sa k dôležitým skutočnostiam. Vzhľadom k tomu, že 
všetky mestské byty sú obsadené, pridelenie uvoľnených bytov sa uskutočňuje priebežne. 

 
Uznesenie č. 10/2016: 
 

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania 
nájomných bytov  s ch v a ľ u j e   zoznam žiadateľov o pridelenie bytu za apríl 2016 podľa 
prílohy č. 1     

 
K bodu č. 3: 
 
 Členom komisie bola vopred elektronicky doručená výročná správa Polikliniky 
Senica, n.o. k 31.12.2015, ktorú predložila riaditeľka Ing. Alena Kovačičová a ktorá bola 
schválená na zasadnutí správnej rady bez pripomienok. Podpredsedníčka komisie Ing. Elena 
Valášková, ktorá je zároveň aj členkou správnej rady Polikliniky, n.o. Senica, informovala 
prítomných o priebehu zasadnutia správnej rady a o obsahu výročnej správy:  
 Organizácia Poliklinika, n.o. Senica bola založená za účelom poskytovania zdravotnej 
starostlivosti ambulantne formou primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti 
v neštátnom zdravotníckom zariadení pre všetkých záujemcov, čo predstavuje jej hlavnú 
činnosť. Vedľajšiu činnosť vykonáva na základe Živnostenského listu a Rozhodnutia o vydaní 
povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. 

      Hlavná činnosť organizácie Poliklinika,n.o. Senica je poskytovanie zdravotníckych 
služieb ambulantne a s tým súvisiacich činností, najmä: 

- poskytovanie zdravotníckych služieb ambulantne pre poistencov  zdravotných poisťovní 

1.v primárnej zdravotnej starostlivosti (LSPP pre deti a dorast a LSPP pre dospelých) 

2. v sekundárnej zdravotnej starostlivosti  (odborné ambulancie) 

3. v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách (SVLZ) 

- 1 - 



 

- poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a  fyzickými osobami 

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná poistencom zmluvných zdravotných poisťovní 
podľa objemu výkonov (v euro): 

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (73,03 % objem výkonov, pokles o 2,04 %) 
- Dôvera, a.s. (22,94 % objem výkonov, nárast o 1,87 %) 
- Union, a.s. (4,03 % objem výkonov, nárast o 0,17 %)  
 
        Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci so Slovenským červeným krížom 
pokračovala činnosť asistenčnej a prepravnej služby SČK. Asistentky vykonávali činnosti 
zamerané na pomoc pacientom a návštevníkom pri orientácii v budove, zabezpečovali 
sprevádzanie pacientov do ambulancií, poskytovali pomocné zdravotné služby v súlade 
s odbornou spôsobilosťou. Táto služba bola pacientmi a návštevníkmi polikliniky hodnotená 
veľmi pozitívne.  

Verejná lekáreň  poskytovala služby pacientom na vysokej úrovni, širokým 
sortimentom liekov vydávaných na lekársky predpis aj na voľný predaj, farmaceutických 
prípravkov, pomôcok a doplnkového tovaru na voľný predaj. V lekárni bol vymenený za 
nový, výkonnejší POS terminál Slovenskej sporiteľne na platby debetnými a kreditnými 
kartami a bezdotykovými platobnými kartami. 

Pri nákupe doplnkového tovaru sa prostredníctvom vernostných kariet evidujú 3%  z nákupu 
do konta konkrétneho klienta. Naakumulovanú sumu použije klient na nákup doplnkového 
tovaru.  

        Pokračovala spolupráca so spoločnosťou PHARMOS, a.s. Nitra, ktorá založila združenie 
lekární „mojalekaren“ za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a ziskovosti. Jedená sa 
o marketingový odbytový systém, v ktorom poskytovateľ franchisingu PHARMOS, a.s. 
dodáva produkty pod značkou „mojalekaren“ (napr.vitamíny a iné voľnopredajné tovary) za 
priaznivé ceny pre klientov. Zaujímavá je aj kompenzácia doplatkov na niektoré lieky na 
lekársky predpis, čo znižuje cenu, ktorú dopláca pacient. 

        V lekárni pokračovalo pečenie bezlepkového chleba pre celiatikov - táto služba 
pacientom sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Zároveň sa zvýšil záujem o ostatné 
dietetické potraviny.  Bola rozšírená ponuka pre celiatikov o chladené výrobky. Lekáreň sa 
sústredila na ponuku bio potravín a racionálnu výživu a špeciálne výživové doplnky pre 
onkologických pacientov. Snahou lekárne je nielen poskytovať široký sortiment liekov, ale aj 
kvalitných doplnkových tovarov. 
        Poliklinika Senica splnila na vysokej úrovni v roku 2015   základné poslanie – 
poskytovanie zdravotníckych služieb či už vo vlastných pracoviskách alebo poskytovaním 
priestorov pre ambulancie podnájomníkov. 
 

Kladný celkový hospodársky výsledok svedčí o hospodárnom využívaní zdrojov, 
pričom sa neznížila kvalita služieb. Predpokladom je, že tento trend sa zachová aj v budúcich 
obdobiach.  

Rozsiahlymi investíciami v minulých rokoch, či už  z vlastných zdrojov alebo 
nenávratnej finančnej pomoci z eurofondov spôsobil úsporu na energetickej náročnosti 
budovy, zníženie nákladov na jej údržbu  opravy. Rovnako technické vybavenie ambulancií 
nebude v najbližších rokoch vyžadovať vysoké investície. Ukazuje sa, že všetky opatrenia 
organizácie v minulých obdobiach prinášajú požadovaný efekt.  
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Uznesenie č. 11/2016: 

 
Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania 

nájomných bytov  predloženú výročnú správu Polikliniky, n.o. Senica k 31.12.2015  b e r i e     
n a    v e d o m i e   a odporúča predložiť ju na rokovanie MsR a MsZ. 

 
 
Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní uznesenia č. 10/2016 a č. 11/2016 prítomných      
6  členov z celkového počtu  9  (z toho  2 členovia boli ospravedlnení).  
 
Hlasovanie prebehlo nasledovne:  
ZA        =  6  
PROTI                  =  0 
ZDRŽAL SA HLASOVANIA   =  0 

 
 
K bodu č. 4: 
 

Na základe predloženej výročnej správy Polikliniky, n.o. Senica sa rozprúdila 
diskusia, boli zodpovedané otázky a následne bola navrhnutá pripomienka súvisiaca so 
zriadením miestnosti pre dojčiace matky. S ohľadom na to, že dojčiace matky navštevujú 
viaceré ambulancie v rámci priestorov a poschodí celej budovy, bolo by na zváženie vytvoriť 
plentou oddelené kútiky vo viacerých  čakárňach práve na tento účel. Ide o finančne 
nenáročné úpravy najmä v priestoroch detských ambulancií, ortopédie a pod.  
 
 
K bodu č. 5: 
 
 Podpredsedníčka komisie Ing. Elena Valášková poďakovala všetkým členom za účasť 
a zasadnutie komisie ukončila.  
 
 
 
V Senici, dňa 24.05.2016                                              Vypracovala: Mgr. Jana Madunická 
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Príloha č. 1 
 
Zoznam   žiadateľov  o pridelenie bytu od 01.04.2016 do 30.04.2016 
 

1. P. Holický, Senica 
2. P. Masaryk, Senica 
3. A. Danielová, Senica 
4. M. Balážová, Senica 
5. A. Demlová, Senica 
6. J. Duga, Senica 
7. D. Bervidová, Senica 

 


