
Zápisnica 

zo zasadnutia  Komisie zamestnanosti a podnikateľskej činnosti pri MsZ v Kežmarku, ktoré 

sa konalo  dňa 28.6.2016 o 18:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Ladislav Jendrejčák   predseda  komisie ( poslanec MsZ) 

Ing. Matúš Polák   člen komisie ( poslanec MsZ) 

Rastislav Džadoň  člen komisie 

Milan Kaprál         člen komisie 

Emil Hoffma   člen komisie 

Ing. Milan Špak  člen komisie 

Ján Griglák   člen komisie 

Mgr. Mária Marhefková   zapisovateľka  komisie 

Hostia:  

Ing. Tomáš Tvarúžek  Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra 

Mgr. Lorant Paugsch   nemocnica 

MUDr. Štefan Volák   nemocnica 

Ján Jurík    DIMENZIA s.r.o. 

Ing. Vladimír Škára   poslanec MsZ 

Ing. Jana Majorová Garstková - poslankyňa MsZ 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Vizualizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. na roky 2016 -2020 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Komisiu otvoril Mgr. Ladislav Jendrejčák, predseda komisie, ktorý privítal všetkých 

členov a prítomných hostí.  Následne  dal slovo Ing. Tomášovi Tvarúžkovi, ktorý mal 



pripravenú prezentáciu projektu Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o. na roky 2016- 2020. 

2. Ing. Tomáš Tvarúžek  oboznámil komisiu a prítomných hostí najprv z históriou 

nemocnice. Od r. 2007 nemocnica vykazovala stratu z dôvodu nevýhodných 

zmluvných podmienok so zdravotnými poisťovňami. R.2009 strata sa prehĺbila 

a nemocnica bola v platovej neschopnosti. Na základe rozhodnutia MsZ v Kežmarku 

došlo k zmene štatútu nemocnice a súčasne bola spoločnosť PP Partnership ( ďalej len 

PPP) poverená na základe mandátnej zmluvy správou a riadením nemocnice. Po 

vstupe spoločnosti PPP sa hospodárenie nemocnice od r.2015 výrazne zlepšilo, 

nevykazuje kumulované straty a neeviduje záväzky po splatnosti. Reštrukturalizačný 

proces ktorý r. 2012 spoločnosť PPP zahájila bude úspešne ukončený zaplatením 

poslednej splátky k 30.6.2016.  

Na základe prevedenej analýzy a súčasného dispozičného stavu rozmiestnenia 

nemocnice bol vytvorený projekt modernizácie ktorý obsahuje 3 etapy: 

 

1. Etapa: (ambulancie, čakáreň, oddychová zóna, bufet, lekáreň) – 1 mil.€ - bude 

riešená v rámci využitia štrukturálnych fondov EU 900 tis € 

- vlastné zdroje nemocnice 100 tis. 

Časový harmonogram realizácie: od 07/2016 d - 12/2017 

 

2. Etapa: (pavilón pre matku a dieťa) – 2 mil.€ -  

- Spoločnosť PPP zaistí financovanie pre nemocnicu z privátnych zdrojov vo 

výške 1,8 mil. € 

- Vlastné zdroje nemocnice vo výške 200 tis. € 

Časový harmonogram realizácie: od 07/2016 – 09/2018 

 

3.  Etapa: (presťahovanie a úprava priestorov) – 100 tis. €  

- Vlastné zdroje nemocnice vo výške 100 tis. € 

Časový harmonogram realizácie: od 10/2018 – 12/2018 

 

CIELE A PRÍNOSY 

 

CIEĽE 
 

PRÍNOSY 

1. 
Vybudovanie ambulancií: všeobecný 
lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre 
deti a dorast, špecialisti, LSPP 

 zvýšenie komfortu pre pacienta (nadväznosť na 
diagnostiku: RTG , CT, USG, biochémia) 

    

2. Vybudovanie ústavnej/verejnej lekárne   
 

výhodnosť mať vlastnú ústavná lekáreň pre 
nemocnicu , verejná lekáreň - obslúženie 
pacienta na jednom mieste 

    

3. Prepojenosť  na ústavnú starostlivosť  
 

zlepšenie logistiky v poskytovaní 
diagnostického a liečebného procesu 



    

4. 
Prevádzkovanie LSPP pre dospelých, detí 
a dorast 

 
zlepšenie logistiky v poskytovaní 
diagnostického a liečebného procesu 

    

5. 
Vybudovanie gynekologicko - 
pôrodníckeho oddelenia 

 

zvýšený komfort pre pacientky, prepojenosť s 
existujúcimi operačnými sálami, riešenie 
rómskej otázky 

    

6. 
Vybudovanie detského 
a novorodeneckého oddelenia  

 

zvýšený komfort pre deti a doprovod, zväčšenie 
priestorového vybavenia a riešenie rómskej 
otázky 

    

7. 
Vybudovanie podporných priestorov 
a služieb   

 

zvýšený komfort pre pacientov a návštev 

    

8. 

Vyplniť dopyt po obvodných lekárov 
prostredníctvom rezidenčného programu 
pre lekárov, do ktorého sa nemocnica 
hlási  

 
prínos poskytovanie služieb týchto lekárov pre 
pacientov 

 

Splnením týchto cieľov sa výrazne zlepšia pracovné podmienky pre zamestnancov nemocnice 

a zároveň sa zlepší logistika v poskytovaní diagnostického a liečebného procesu, čím zvýšme komfort  

a kvalitu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň  uskutočnením projektu dôjde k zvýšeniu 

zamestnanosti  o cca 25 pracovných miest. 

Podmienky nutné k realizácii projektu: 

 Zmena Nájomnej zmluvy medzi Mestom Kežmarok a nemocnicou 

 Zmena Štatútu nemocnice  

 

3. Po ukončení prezentácie sa ujal slova poslanec a člen komisie p. Polák, ktorý chcel 

vedieť aký zisk bude mať mesto keby boli mestom splnené podmienky nutné 

k realizácii projektu.  

Ing. Tvarúžek odpovedal – mesto má z nemocnicou nájomnú zmluvu na 10 000 € 

ročne, ale prenajímateľ sa zaväzuje v tejto zmluve prispievať nájomcovi sumou 

ročného nájomného (10 000€) na technické zhodnocovanie a opravy týchto 

nehnuteľností.. Následne informoval o vízií, ktorá bola poslancom predstavená na 

niekoľkých stretnutiach. Pre verejnosť  sú tieto vizualizácie dostupné na www.nkk.sk.  

V závere informoval o podmienke zmeny štatútu a nájomnej zmluvy.   

Ing. Milan Špak chcel vedieť ako získajú eurofondy.  Ing. Tvarúžek odpovedal, že 

 eurofondy  získajú v spolupráci PPP s mestom, alebo mesto môže požiadať 

samostatne  ako aj PP Partnerschíp samostatne.  



Ing. Škára mal otázku z čoho sa robia odpisy. Odpoveď - je to z hmotného majetku 

nemocnice.  

Do bodu rôzne sa prihlásil p. Ján Jurík –Dimenzia s.r.o., ktorý je za to aby sa tento 

projekt uskutočnil, nakoľko treba využiť čím skôr eurofondy. 

Jeho spoločnosť Dimenzia s. r. o. sa zaoberá geotermálnym vrtom v katastri obce 

Malý Slavkov až Veľká Lomnica. Chcú vybudovať 2 kryté AQUAPARKY, 

ubytovanie, kde vidí možnosť pracovnej príležitosti. Celý projekt je naplánovaný  cez 

20 miliónov €. Pán Jurík chce  prezentovať svoj projekt na nasledujúcej komisii, 

nakoľko ani nevedel, že  aj takýmto spôsobom sa môžu  dostať do povedomia občanov 

rôzne projekty a zámery podnikateľov v meste.  

Členovia komisie sa zhodli na tom, že je veľmi prospešné pre mesto a okolie aby sa 

nemocnica rozšírila. Projekt ktorý bol prezentovaný je veľmi dobre spracovaný, je 

však potrebné, aby  bola Zmena Nájomnej zmluvy medzi Mestom Kežmarok a nemocnicou  

a  Zmena Štatútu nemocnice právne veľmi dobre ošetrená.  

Ing. Milan Špak sa vyjadril – ideálne by bolo keby bol projekt schválený ale najprv ho 

treba predniesť vedeniu mesta  a následne poslanci predniesť na MsZ v Kežmarku.   

Na záver predseda komisie poďakoval za aktívnu účasť a ukončil zasadanie komisie.  

 

 

Mgr. Ladislav Jendrejčák 

    predseda komisie 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 22.07.2016 

Zapisala : Mgr. Mária Marhefková – zapisovateľka komisie 

 

Komisia zamestnanosti a podnikateľskej činnosti po prerokovaní jednohlasne 

 odporúča  predložiť na rokovanie  MsZ  zaoberať sa navrhovanou Zmenou Nájomnej 

zmluvy medzi Mestom Kežmarok a nemocnicou  a  Zmenou Štatútu nemocnice  



 

  


