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Trenčín, 15. január 2016 

Prvá porada riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v tomto roku 
 

Začiatkom týždňa sa na Trenčianskej župe počas porady riaditeľov troch nemocníc 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) debatovalo 

o predbežných výsledkoch hospodárenia nemocníc k 31. decembru 2015, ale aj o 

navyšovaní miezd sestrám a ďalším zdravotníckym zamestnancom. Udialo sa tak za 

prítomnosti župana TSK Jaroslava Bašku, vedúcej oddelenia zdravotníctva a humánnej 

farmácie Úradu TSK Eleny Štefíkovej a riaditeľov nemocníc; Ivana Gašparoviča z NsP 

Prievidza so sídlom v Bánovciach, Petra Rendeka z NsP Považská Bystrica a Henricha 

Gašparíka z NsP Myjava.  

 

Na prvej pracovnej porade v tomto roku prevládali najaktuálnejšie otázky a súčasné 

výzvy zdravotníctva. „Okrem zhodnotenia ekonomickej situácie nemocníc k 31. 

decembru uplynulého roka bola jedným z hlavných bodov pracovnej porady aj príprava 

na pracovné rokovania s jednotlivými zdravotnými poisťovňami o úprave zmluvných 

podmienok. Cieľom je, aby zohľadňovali a vykompenzovali navýšenie miezd sestier 

a iných zdravotníckych zamestnancov, ktoré vyplývajú zo schválenej novely zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,“ vysvetlila Elena Štefíková.  

 

Riaditelia diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti v súvislosti s hromadným podávaním výpovedí zdravotných 

sestier. Jednotliví riaditelia nemocníc informovali predsedu TSK o aktuálnych číslach. „V 

NsP na Myjave a v NsP v Považskej Bystrici neboli do dnešného dňa podané žiadne 

výpovede. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach naďalej eviduje 90 podaní výpovedí,“ 

informovala Štefíková. Predmetom pracovnej porady boli aj plánované investičné 

akcie, ktoré by mali byť realizované v tomto roku a budú financované z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jednou z priorít predsedu TSK je dokončenie 

dlhodobo rozostavanej investičnej akcie Rekonštrukcia monobloku a inžinierskych sietí, 

ktorej súčasťou je aj dobudovanie operačných sál v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach.   
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