
Zápisnica č. 4/2018 
 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu 

a prideľovania nájomných bytov zo dňa  12.06.2018 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1. Otvorenie   

      2. Výročná správa Polikliniky, n.o. Senica k 31.12.2017             

      3. Žiadosti o byty za mesiac apríl, máj 2018, pridelené byty od 1.5.2018 

a od 1.6.2018 

      4. Záver 

       

K bodu č. 1: 

Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal predseda komisie MUDr. Jozef 

GEMBEŠ. 

 

K bodu č. 2 :    

Členom komisie bola vopred elektronicky doručená výročná správa Polikliniky Senica, n.o. 

k 31.12.2017, ktorú predložila riaditeľka Ing. Alena Kovačičová a ktorá bola schválená na 

zasadnutí správnej rady bez pripomienok. Predseda komisie MUDr. Jozef Gembeš, ktorý je 

zároveň aj predseda správnej rady Polikliniky, n.o. Senica, informoval 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 – biochemické laboratórium  

a rádiologické pracovisko 

- poskytovanie zdravotníckych služieb požadovaných právnickými a  fyzickými osobami 

- - na žiadosť pacientov 

-  - na žiadosť pracovných zdravotných služieb pre zamestnávateľov 

-  - pre políciu 

-  - iné 

 

Tieto zdravotnícke výkony boli spoplatňované. 

 

        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 inštalovaný ďalší, 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. Jedná 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.  

     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. 

      V spolupráci s farmaceutickými a inými firmami podporujeme edukačné a edukačno- 

preventívne projekty: 

- pre včasné zachytenie chronického žilového ochorenia 

- predvádzanie a používanie rôznych typov tlakomerov 

- ochorenia dýchacieho ústrojenstva meraním metódou spirometria, pod dohľadom odborného 

lekára 

- objasňovanie princípu generík 

- predvádzacia akcia na praktické použitie niektorých typov zdravotníckych pomôcok 

- poradenstvo pacientom personálom lekárne 

Uznesenie č. 6/2018: 

 

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

nájomných bytov  predloženú výročnú správu Polikliniky, n.o. Senica k 31.12.2017   b e r i e     

n a    v e d o m i e   a odporúča predložiť ju na rokovanie MsR a MsZ. 

 

 K bodu č. 4: 

Vedúci oddelenia sociálnych vecí a bytov Mgr. Rastislav Vartiak predložil členom 

komisie evidované zoznamy žiadateľov o pridelenie bytu za mesiac  apríl 2018 ( príloha č. 1) 

a máj 2018     (príloha č. 2) ako i zoznam žiadateľov, ktorým bol pridelený byt od 1.5.2018 

a od 1.6.2018.   

 

 

 



Uznesenie č. 7/2018: 

 

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 podľa prílohy č. 1, 2 

a   b e r i e    n a             v e d o m i e   zoznam žiadateľov, ktorým bol pridelený byt od 

1.5.2018 a od 1.6.2018 podľa prílohy č. 3.     

 

Na zasadnutí komisie bolo prítomných 7 členov z celkového počtu 9. Hlasovanie pri 

všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:  

ZA        =  7  

PROTI                  =  0 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA  =  0 

 

 

K bodu č. 5: 

 

 Predseda komisie MUDr. Jozef Gembeš zasadnutie ukončil a poďakoval všetkým 

členom komisie za účasť.  

 

 

 

V Senici, dňa 20.06.2018                                             Vypracovala: Mgr. Jana Madunická 

 

 

 

Príloha č. l a 2 

 

Žiadosti o byt – apríl a máj 2018 

 

1. S. Húsková, Senica 

2. G.Kudláčová, Senica 

3. K.Jánošík, Senica 

4. K.Lahová, Senica 

5. A. Galajdová, Senica 

6. J. Šišoláková, Senica 

7. V. Pechová, Senica 

8. F. Polák, Senica 

9. K. Sabová, Senica 

10. A.Baláž, Prievaly 

11. K. Burayová, Šajdíkove Humence 

12. N. Muchová, Senica 

13. M. Kuček, Senica 

14. O. Krivánková, Kuklov 

15. R. Vilček, Senica 

16. P. Gmuzdek, Senica 

17. S. Christovová, Senica 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 

Pridelené byty od 1.5.2018 a od 1.6.2018 

 

1. A. Machová, Senica 

2. J. Bachna, Senica 

3. N. Muchová, Senica 

4. R. Vilček, Senica 

5. H.Štefanková, Senica 

6. K.Ozimová, Senica 

7. M.Kubík, Senica 

 

 
 


