Vyhodnotenie pripomienok k Master plánu na vytvorenie centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti v Košickom kraji (ďalej len „CIZS“), vrátane návrhu optimálnej siete CIZS:
 Zaradenie stomatologickej, gynekologickej ambulancie, lekárne, príp. výdajne medzi
povinné prevádzky – pripomienka akceptovaná (ambulancia gynekologická,
ambulancia zubno-lekárska je zaradená medzi povinné prevádzky a lekáreň a výdajňa
zdravotníckych pomôcok medzi preferované prevádzky).
 Riešenie terajšej siete ADOS – pripomienka akceptovaná (súčasná sieť ADOS
menená, rušená nebude, poskytne sa im možnosť byť súčasťou CIZS).
 Nerešpektovanie vlakovej dostupnosti k CIZS, ani tradície existujúcich zdravotníckych
zariadení – pripomienka akceptovaná (súčasťou hodnotených všeobecných faktorov
je bod V5 – existencia železničnej siete v obci).
 Nerešpektovanie bývalých strediskových obcí v okrese Trebišov ako sú Streda nad
Bodrogom a Michaľany a oslovenie iných obcí – pripomienka akceptovaná (obe
strediskové obce boli osobitným mailom oslovené so žiadosťou o spoluprácu –
reagovala obec Michaľany, ktorá už je zaradená do reálnej siete CIZS, obec Streda
nad Bodrogom nereflektovala na ponúknutú spoluprácu).
 Spolupráca s Rozvojovou radou okresu Trebišov – pripomienka neakceptovaná,
nakoľko metodika aktivít pri spracovaní Master plánu bola stanovená zo strany MZSR.
 Pri alokácii finančných prostriedkov zohľadniť požiadavky dotknutých subjektov –
preferovanie CIZS vo Veľkých Kapušanoch a Michalovciach (tu použiť finančné
prostriedky na rekonštrukciu budovy terajšej polikliniky kde poskytuje ZS cez cca. 40
ambulancií, kde pre nevyhovujúce priestorové pomery postupne odchádzajú lekári
do rôznych objektov po celom meste, napojených na lekáreň, čo vedie k nutnej
„turistike“ pacientov po roztrúsených prevádzkach) – pripomienka čiastočne
akceptovaná (Veľké Kapušany boli opätovne oslovené so žiadosťou s spoluprácu, na
požiadavky už reflektovali, takže boli hodnotené a zaradené do navrhovanej siete
CIZS; projekt je prioritne orientovaný na zdravotné strediská v stredne veľkých až
veľkých obciach, tzn. Michalovce nespĺňajú niektoré zo základných princípov napr.:
orientácia najmä na menšie sídla – potreba dostať lekárov do periférnych častí
regiónu, vylúčenie väčších miest nad 15-tis. obyvateľov).
 Výhrady k vybudovaniu CIZS v obci Trhovište (dôvody: prirodzeným centrom je mesto
Michalovce, vzdialenosť zo Strážskeho a Poruby pod Vihorlatom, blízkosť Sečoviec)
a hrozba zániku jedného z najvýznamnejších centier poskytovania zdravotnej
starostlivosti t.j. budovy Michalovskej polikliniky, ktorá nutne vyžaduje rekonštrukciu)
– pripomienka neakceptovaná (projekt je prioritne orientovaný na zdravotné
strediská v stredne veľkých až veľkých obciach, tzn. Michalovce nespĺňajú niektoré zo
základných princípov napr.: orientácia najmä na menšie sídla – potreba dostať
lekárov do periférnych častí regiónu, vylúčenie väčších miest nad 15-tis. obyvateľov).
 Návrh zaradiť do siete CIZS aj Polikliniku Michalovce – pripomienka neakceptovaná
(projekt je prioritne orientovaný na zdravotné strediská v stredne veľkých až veľkých
obciach, tzn. Michalovce nespĺňajú niektoré zo základných princípov napr.: orientácia
najmä na menšie sídla – potreba dostať lekárov do periférnych častí regiónu,
vylúčenie väčších miest nad 15-tis. obyvateľov).

 Pripomienka, že mesto Moldava nad Bodvou s počtom obyvateľov viac ako 10-tis., so
širokou spádovou oblasťou vyhovuje princípom výberu sídel, dokáže pokryť časovú
dostupnosť obcí okresu Košice-okolie a má naďalej eminentný záujem o vytvorenie
CIZS. Vytvorením CIZS by sa okrem zvýšenia koncentrácie všeobecných lekárov
skvalitnilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti – pripomienka neakceptovaná (pri
stanovení všeobecných faktorov, konkrétne faktoru V8 je existencia nemocnice alebo
polikliniky v obci nevýhodou, nakoľko medzi princípy výberu sídel patrí orientácia
najmä na menšie sídla – potreba dostať lekárov do periférnych častí regiónu). Okrem
iného, zaradenie obce medzi alternatívne sídla, nebráni obciam zapojiť sa do výzvy
o NFP.
 Mesto Medzev má záujem o CIZS, napriek tomu, že v optimálnej sieti bolo navrhnuté
ako alternatívne centrum. Medzev má kompletne vybudovanú infraštruktúru,
poskytuje služby pre okolité obce: vzdelávanie (základná, materská škola, SOŠ,
zdravotnícke služby, stanica RZP, lekáreň, pošta, banka, bankomat, obchodné služby,
čerpacia stanica, dostupnosť verejnou a osobnou dopravou, existencia železnice,
mesto má budovu zdravotného strediska s pozemkom, v ktorej sú sústredené
zdravotné služby – pripomienka akceptovaná (pri hodnotení konkrétnych faktorov
bolo mesto Medzev zaradené medzi navrhované CIZS).
 Obec Kechnec nesúhlasí s navrhovanou optimálnou sieťou CIZS v KSK. Deklaruje, že je
jednoznačne spomedzi všetkých obcí, ktoré prejavili záujem o umiestnenie CIZS
najlepšie pripravená a má najlepšie predpoklady na zvádnutie takéhoto projektu
a z hľadiska existujúcej funkčnej priemyselnej zóny v obci, kde pracuje viac než 3-tis.
zamestnancov ja aj najvhodnejšou lokalitou na umiestnenie CIZS. V obci je
rozostavaná zastrešená hrubá stavba nemocničného zariadenia, tzn. je hotová
projektová dokumentácia stavby a platné stavebné povolenie. V priemyselnej zóne je
taktiež dokončená budova, ktorá má slúžiť ako budova integrovaného záchranného
systému (RZP, polícia, hasiči). Napriek tomu je obec v optimálnej sieti označená ako
alternatívne centrum. Ďalej poukazuje na zavádzajúce zverejnené materiály, kde
v textovej časti C/ Návrh alokácií v rámci špecifických cieľov RIÚS a UMR je obec
uvádzaná rovnocenne s inými záujemcami, čo nabudzuje dojem, že obec je
navrhovanou lokalitou v rozpore s vysvetlivkami v mapovom podklade. Obec to
považuje za zámerné a zavádzajúce. Ďalej opakovane pripomína, že obec má vo
vlastníctve budovu, pozemok, má ochotu vstupu majetkovou účasťou do n.o., má
ochotu podieľať sa na spolufinancovaní centra a pod. – pripomienka neakceptovaná
(obce boli hodnotené podľa kritérií stanovených v Master pláne a sieť bola vytvorená
v zmysle kritérií v časti B/ a C/ - ide o zdroj IROP, ktorý je zverejnený pod linkom:
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/rius/rius-kosickeho-kraja-2014-2020.html. Pri
návrhu alokácií je súčasťou Master plánu časť oficiálneho dokumentu RIÚS, kde je
jasne zadefinované, ktoré obce patria pod UMR – v žiadnom prípade nejde o obce
s navrhovanou lokalitou pre vytvorenie CIZS. Okrem iného, zaradenie obce medzi
alternatívne sídla, nebráni obciam zapojiť sa do výzvy o NFP).
 Návrh na zaradenie obce Choňkovce do projektu CIZS v zmysle informácie v súvislosti
s odstúpením mesta Sobrance (zaradeného do optimálnej siete CIZS) a tým pádom

jeho vyradením z reálnej siete CIZS. Odstúpením Sobraniec by v okrese ostalo len
jedno centrum, t.j. obec Bežovce – pripomienka akceptovaná (obec bola osobitným
mailom oslovená so žiadosťou o spoluprácu – reagovala pozitívne, preto bola
zaradená do reálnej siete CIZS).
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