
Z á p i s n i c a 

z XI. zasadnutia Zastupiteľstva  

Trenčianskeho samosprávneho kraja – 30.3.2015 

 
 

 

Prítomní: - podľa prezenčnej listiny 

  

 

P r o g r a m  podľa pozvánky: 
 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a   

    programu rokovania).  

    Predkladá: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 
 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení, prijatých na X.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

    Predkladá: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 
 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladá: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO 

    a) Návrh na schválenie prebytočnosti, prevodu a odpredaja 

       nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 702/5 a č. 702/9  

       k.ú. Uhrovec, vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest  

       TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín v prospech Obce Uhrovec.                     

    b) Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku  

       v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktorý  

       sa nachádza na Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  

       Bystrica, zapísaný na LV č. 8977 a schválenie spôsobu  

       jeho prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej  

       súťaže.       
 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2015, ktorým sa ruší  

    školské zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň,  

    Novomeského 15, Handlová ako súčasť Strednej odbornej školy,  

    Lipová 8, Handlová.  

    Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult. 
 

 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2015, ktorým sa ruší  

    Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, so sídlom  

    Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava. 

    Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult. 
 

 6. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___ 

    Predkladá: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult. 

    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

       Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,  

       so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.  

    b) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  

       Strednej odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov,  

       so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov.  
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    c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  

       Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými  

       zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky  

       a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom  

       Rastislavova 332, 972 71 Nováky. 
      
 7. a) Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v Trenčianskom  

       samosprávnom kraji a návrh cieľov rozvoja vrátane  

       definovania potrebných nástrojov. 

       Predkladá: PhDr.Eva Frývaldská–referent odd.komunik. a MV  
 

    b) Návrh na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu. 

       Predkladá: PhDr.Eva Frývaldská–referent odd.komunik. a MV 
 

 8. Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.     

    Predkladá: Mgr.Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odb.zdrav.a SP 
 

 9. Optimalizácia fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    a jeho podriadených organizácií so zameraním na oblasť  

    zdravotníctva.   

    Predkladá: Mgr.Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odb.zdrav.a SP 
 

10. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.  

11. Záver.  

 

 

 

R o k o v a n i e: 
 

 

 1. Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice 

    a programu rokovania).          

    Predkladal: Ing. Jaroslav Baška - predseda TSK 

 

     Dnešné XI. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja otvoril a viedol predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška. Na úvod privítal všetkých prítomných, 

osobitne poslancov NR SR, ktorí sú zároveň poslancami 

Zastupiteľstva TSK – PhDr. Janíkovú, Mgr. Bublavého, Ing. 

Panáček príde neskôr.  

Oznámil overenie zápisnice z januárového zasadnutia 

zastupiteľstva 26.1.2015. Skonštatoval, že podľa prezenčnej 

listiny je zo 45 poslancov prítomných 36 poslancov. 

Ospravedlnili sa: Ing. Bodnár, Mgr. Michalec, Ing. Hort, Bc. 

Vaňo, PhDr. Śkultéty, Ing. Hajšová, PhD.. MUDr. Cíbik, PhD. 

príde neskôr.  

 

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol:  

         I. overovateľ: Ing. Iveta RANDZIAKOVÁ  

        II. overovateľ: PaedDr. Miroslav KUBIČÁR. 

 

    Pred prvým hlasovaním bolo prezentovaných 37 poslancov, čím  

    je zasadnutie uznášania sa schopné.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 1: 37-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.3.2015  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  overovateľov zápisnice  

    podľa predloženého návrhu.          (viď uznesenie č. 243/A) 

 

    Písaním zápisnice poveril Mgr. Annu Hájkovú, zapisovateľku  

    Zastupiteľstva TSK. Pre prípad nefunkčnosti hlasovacieho  

    zariadenia boli za skrutátorov určení:  

    Mgr. Jana Paulínyová a PhDr. Eva Frývaldská.  

 

    Predniesol návrh na doplnenie programu za bod 9., v bode 

 

    10. Prerokovanie petície občanov hornej Nitry o zaradenie     

        NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach do koncovej siete  

        poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej presun  

        do zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a odpoveď MZ SR.         

        Predkladá: Mgr.Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odb.zdrav.a SP 

 

    Materiál bol dodatočne doplnený do knižnice poslancov  

    v piatok, na základe došlej žiadosti Petičného výboru.  

    Zároveň privítal zástupcov Petičného výboru, s ktorými sa  

    osobne už viackrát stretol.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 2: 37-ZA,  

    Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.3.2015  

    prerokovalo a  s ch v á l i l o  program XI. zasadnutia  

    Zastupiteľstva TSK 30.3.2015, s doplnením na základe  

    návrhu p. predsedu. K obom výsledkom hlasovaní bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 243/2015 

 (obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na X.  

    zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

    Predkladal: Ing. Richard Horváth - hlavný kontrolór TSK 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Horváth: - na X. zasadnutí bolo prijatých 24 uznesení,  

    bez ukladacej povinnosti, v platnosti zostávajú väčšinou  

    majetkové uznesenia. Uznesenie č. 296/2011 navrhol na  

    budúcom zasadnutí zrušiť, z dôvodu zlúčenia úverov novou  

    zmluvou a uložení úloh pre riaditeľa úradu, vyplývajúcich  

    z neplatných zmlúv.  

 

        Na základe výsledku hlasovania č. 3: 36-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    30. marca 2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e 

    Správu z kontroly plnenia uznesení prijatých na X. zasadnutí  

    Zastupiteľstva TSK v prijatom  
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         U z n e s e n í  číslo 244/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 3. Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.     

    Predkladal: Mgr. Michal Žitňanský,LL.M.-ved.odd.práv., SMaVO 

    a) Návrh na schválenie prebytočnosti, prevodu a odpredaja 

       nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 702/5 a č. 702/9  

       k.ú. Uhrovec, vo vlastníctve TSK, v správe Správy ciest  

       TSK, Brnianska 3, 911 50 Trenčín v prospech Obce Uhrovec.                     

  

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o pozemky v správe SC TSK,  

       vytvorené odčlenením, na ktorých je pomník s bustou Ľ.  

       Štúra a pamätník padlým v I. sv. vojne v obci Uhrovec,  

       o obidva sa stará obec, ktorá požiadala o vysporiadanie.   

       Navrhujeme odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

       Ing. Máčeková: - požiadala o schválenie návrhu ako  

       starostka obce, ktorá oba pomníky udržiava. Pre získanie  

       grantov je potrebné vlastníctvo. Poďakovala TSK 

       za ústretovosť.  

       p. predseda: - obec sa vzorne stará o pamiatky,  

       navrhujeme odpredaj za 1,- €. 

 

            Na základe výsledku hlasovania č. 4: 38-ZA,  

       Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.3.2015  

       prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytočnosti  

       nehnuteľného majetku (pozemkov) vo vlastníctve TSK,  

       v správe SC TSK,  u r č i l o  prevod uvedeného  

       prebytočného nehnuteľného majetku v prospech Obce  

       Uhrovec, ako prípad hodný osobitného zreteľa, a zároveň 

       s c h v á l i l o  odpredaj uvedeného nehnuteľného  

       majetku vo vlastníctve TSK podľa predloženého návrhu,  

       k čomu bolo prijaté  

       

          U z n e s e n i e  číslo 245/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

3. b) Návrh na schválenie prebytočnosti nehnuteľného majetku  

      v správe Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ktorý  

      sa nachádza na Ul. odborov 244/8, 017 01 Považská  

      Bystrica, zapísaný na LV č. 8977 a schválenie spôsobu  

      jeho prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej  

      súťaže.                                           

        

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Mgr. Žitňanský, LL.M.: - ide o budovu školy, garáže  

      a pozemky, majetok sa stal prebytočný presťahovaním  
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      Vlastivedného múzea a organizácií z budovy, priestory sú  

      prázdne, navrhujeme odpredaj formou OVS.  

      Mgr. Smatana: – na Komisii školstva upozornil, aby získané  

      fin. prostriedky z predaja sa investovali do nových  

      priestorov múzea v škole, na skoré obnovenie výstavnej  

      činnosti, aby sa mohlo uchádzať o operačný program  

      Pamäťové inštitúcie. Malo to zaznieť aj na Rade predsedov. 

      p. predseda: - predseda K-školstva to predniesol na Rade  

      predsedov komisií, prostriedky zostanú v Pov. Bystrici, ak  

      sa nájdu priestory na expozíciu, príp. pôjdu do školstva  

      v meste.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 5: 36-ZA, 2-SA  

      ZDRžALI HLASOVANIA, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí  

      dňa 30.03.2015 prerokovalo a  r o z h o d l o  o prebytoč-  

      nosti uvedeného nehnuteľného majetku vo vlastníctve TSK,  

      a zároveň  s ch v á l i l o  spôsob odpredaja nehnuteľného  

      majetku formou obchodnej verejnej súťaže (OVS), ako aj  

      súťažné podmienky pre OVS. K uvedenému bolo prijaté  

 

               U z n e s e n i e  číslo 246/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2015, ktorým sa ruší  

    školské zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň,  

    Novomeského 15, Handlová ako súčasť Strednej odbornej školy,  

    Lipová 8, Handlová.          _ 

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - zastupiteľstvo v novembri 2014 schválilo  

    návrh na vyradenie tohto zariadenia zo siete, z dôvodu  

    presťahovania gymnázia do iných priestorov. Na základe našich  

    podkladov vydalo MŠ SR rozhodnutie o vyradení zo siete  

    uvedeného škol. zariadenia k 31.3.2015. Na základe uvedeného  

    predložila návrh na schválenie VZN TSK č. 17/2015.  

    Ing. Bagin: - zosúladil účinnosť VZN č. 17. Návrh VZN bol  

    v zákonnej lehote zverejnený. Z dôvodu naliehavého riešenia,  

    a v súlade so zákonom navrhol účinnosť VZN TSK č. 17/2015 

    dňom 31.3.2015. 

    p. predseda: - bude to oprava materiálu, kde bola uvedená  

    účinnosť do 15 dní po zverejnení.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 6: 37-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    30.03.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Všeobecne  

    záväzné nariadenie TSK č. 17/2015, ktorým sa ruší školské  

    zariadenie s názvom Výdajná školská jedáleň, Novomeského 15,  

    Handlová s tým, že Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015  



6 

 

    nadobúda účinnosť dňom 31. marca 2015. K uvedenému bolo  

    prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 247/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 
 
 

 5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia  

    Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 18/2015, ktorým sa ruší  

    Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 330/17, Ilava, so sídlom  

    Hviezdoslavova 330/17, 019 01 Ilava.      

    Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult. 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    Ing. Hilčíková: - zastupiteľstvo uznesením zo septembra 2014 

    schválilo návrh na vyradenie zo siete škôl Obchodnej  

    akadémie (OA) Ilava, k 31.8.2015. Na základe podkladov TSK  

    vydalo MŠ SR vo februári 2015 rozhodnutie o vyradení školy  

    zo siete. Všetky práva a povinnosti prechádzajú dňom 1.9.  

    2015 na OA Pov. Bystrica, ako nástupnícku organizáciu.  

    Účinnosť VZN navrhujeme 15. dňom od vyvesenia na úradnej  

    tabuli TSK.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 7: 32-ZA, 5-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30.03.2015 prerokovalo a  s ch v á –  

    l i l o  VZN TSK č. 18/2015, ktorým sa ruší Obchodná  

    akadémia, 019 01 Ilava. K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 248/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 6. Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl  

    a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.___  

    Predkladala: Ing.Daniela Hilčíková-vedúca odb.školstva a kult. 

    a) Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k zriaďovacej listine  

       Obchodnej akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica,  

       so sídlom Jesenského 259/6, 017 44 Považská Bystrica.   

 

       Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

       Ing. Hilčíková: - materiál nadväzuje na VZN č. 18/2015.  

       Zastupiteľstvo TSK v septembri 2014 schválilo návrh  

       na zaradenie Elokovaného pracoviska Ilava do siete škôl,  

       ako súčasť OA Považská Bystrica. Na základe podkladov TSK  

       vydalo MŠ SR rozhodnutie, ktorým sa od 1.9. 2015 zaraďuje  

       do siete škôl elokované pracovisko Ilava ako súčasť OA  

       Pov. Bystrica, k čomu je potrebné upraviť zriaďovaciu  

       listinu (ZL) OA Pov. Bystrica, s účinnosťou od 1.9.2015.  
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            Na základe výsledku hlasovania č. 8: 35-ZA, 2-SA  

       ZDRžALI HLASOVANIA, 1-NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK  

       na svojom zasadnutí dňa 30.03.2015 prerokovalo a  

       s ch v á l i l o  Dodatok č. 3 k ZL OA Považská Bystrica.  

       K uvedenému bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 249/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

                 

6. b) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  

      Strednej odbornej školy, T. Vansovej 1054/45, Púchov,  

      so sídlom T. Vansovej 1054/45, 020 32 Púchov.     

     

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: - zastupiteľstvo v novembri 2014 schválilo  

      uznesením návrh na zmenu sídla SOŠ Púchov, z T. Vansovej  

      na I. Krasku, s účinnosťou od 1.4.2015. Na základe  

      podkladov TSK vydalo MŠ SR rozhodnutie o zmene adresy  

      školy, k čomu je potrebné upraviť ZL školy, s účinnosťou  

      od 1.4.2015.    

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 9: 35-ZA, 1-SA  

      ZDRžAL HLASOVANIA, 2-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK 

      na svojom zasadnutí dňa 30.03.2015 prerokovalo a s ch v á- 

      l i l o  Dodatok č. 5 k ZL SOŠ Púchov, k čomu bolo prijaté  

 

      U z n e s e n i e  číslo 250/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

  

              

6. c) Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k zriaďovacej listine  

      Spojenej školy, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými  

      zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky  

      a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky, so sídlom  

      Rastislavova 332, 972 71 Nováky.       

                               

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      Ing. Hilčíková: - Spojená škola Nováky požiadala TSK  

      o súhlas so zriadením športovej triedy so zameraním  

      na vodné športy a futbal, kde majú vytvorené výborné 

      podmienky. Škola nebude požadovať od TSK dofinancovanie  

      z titulu zriadenia triedy. Vzhľadom na uvedené je potrebné  

      upraviť ZL školy, s účinnosťou od 1.9.2015.  

 

           Na základe výsledku hlasovania č. 10: 37-ZA, 2- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      30.03.2015 prerokovalo a  s ch v á l i l o  Dodatok č. 5 

      k ZL Spojenej školy Nováky. K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 251/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

7. a) Analýza súčasného stavu cestovného ruchu v Trenčianskom  

      samosprávnom kraji a návrh cieľov rozvoja vrátane  

      definovania potrebných nástrojov.       

      Predkladala: PhDr.Eva Frývaldská–referent odd.komunik.a MV  

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      PhDr. Frývaldská: - analýza sa zaoberá zmapovaním  

      destinácií v TSK, ponúka možnosti na efektívnu propagáciu  

      kraja, porovnáva náš kraj s ostatnými.  

      Mgr. Abramovičová: – materiál bol v Komisii RRaCR, je  

      dobrý. Upozornila na Kategorizáciu CR, na ktorej sa  

      pracuje od r. 2005. Región Brezovej a Košarísk bol od  

      Myjavy pridružený do Záhoria, mohyla a rodný dom Štefánika  

      sú obmedzované. Vplyvom dokumentu sme nemohli čerpať  

      eurofondy a máme obavy, aby sa problém nezopakoval.   

      Mgr. Kaščáková: - ocenila zmapovanie destinácií, ale má 

      veľa výhrad, ako má byť tvorený. Stratégia rozvoja CR nie 

      je len popis destinácií, ale ciele a akčný plán, toto má  

      urobiť KOCR. Materiál nepovažuje za strategický, mal by sa  

      zamerať na kvalitu prínosu podnikania v cest. ruchu pre  

      TSK, ale východiskový.   

      p. predseda: - úlohou materiálu nie je robiť stratégiu,  

      ale na základe analýzy je odporučenie k založeniu KOCR,  

      ktorá pripraví stratégiu CR.  

      doc. PaedDr. Božik, PhD., primátor mesta Partizánske: -  

      v materiáli sa zabudlo na okres Partizánske, lákame  

      do regiónu veľký počet ľudí, z hľadiska architektúry  

      (Baťovany premenovali na Partizánske), vodný hrad, kostol,  

      krížová cesta, preto požiadal osloviť mesto a kanceláriu  

      primátora, radi poskytneme informácie, máme čo ponúknuť.  

     

           Na základe výsledku hlasovania č. 11: 35-ZA, 4- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      30.03.2015 prerokovalo a  v z a l o  na  v e d o m i e  

      Analýzu súčasného stavu cestovného ruchu v TSK, v prijatom  

 

            U z n e s e n í  číslo 252/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

7. b) Návrh na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu.  

      Predkladala: PhDr.Eva Frývaldská–referent odd.komunik.a MV 

 

      Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

      PhDr. Frývaldská: - založenie a vznik KOCR upravuje zákon,  
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      materiál obsahuje návrh stanov a zakladateľskej zmluvy.  

      Cieľom bude rozvoj CR na území TSK, zviditeľňovanie kraja.  

      KOCR bude mať možnosť získať dotáciu z MVaRR SR.  

      p. predseda: - potrebné materiály ste dostali, budeme   

      piaty kraj, ktorý má KOCR. V TSK sú 3 oblastné  

      organizácie, budeme radi ak sa pridajú aj nové. Veríme, že  

      sa zvýši návštevnosť v regióne. 

      Mgr. Kaščáková: - sú 4 zakladatelia, Trenčín stojí pred  

      rozhodnutím založenia OOCR. V stanovách nie je veľká  

      motivácia, za každých 1000 Eur členského je jeden hlas,  

      TSK má 300 hlasov, t.j. väčšinu. Kde je záruka, že  

      dôjde k rozhodovaniu v prospech rozvoja CR, štatút je   

      nastavený zle, chýba väčšia solidarita.  

      p. predseda: - TSK dáva vklad z rozpočtu na rozvoj CR v  

      kraji, môžu prispieť aj iní viac. Takáto organizácia tu  

      chýbala, aby oblastné organizácie boli zastrešené  

      krajskou. Na prvej valnej hromade majú všetci rovnaký  

      hlas. Predseda VUC navrhuje predsedu združenia, valná  

      hromada ho schvaľuje, predseda združenia navrhuje  

      výkonného riaditeľa. KOCR bude iste prínosom.  

      Mgr. Abramovičová: - víta pozitívne túto iniciatívu.  

      Krajská organizácia (KO) by mala doniesť nové možnosti,  

      napr. riešiť označenie pamiatok a zaujímavostí,  

      označovanie hnedými tabuľami je nedostatočné.  

      p. predseda: - jednou z aktivít KOCR bude aj označovanie  

      atraktivít kraja, pričom platia isté pravidlá správcu  

      ciest.   

      RSDr. Cipov: - komisia prerokovala komplex problémov, je  

      to prvý krok v oblasti CR v kraji, pripomienky budú  

      predmetom rokovaní komisie, po založení KO. Dnešné námety 

      sú aktuálne, odporučil schváliť materiál.  

      Ing. Máčeková: - súhlasí s riešením CR v kraji. Je členkou  

      prípravného výboru Roka Ľ. Štúra, na poslednom koordinač.  

      výbore sme chceli problém riešiť s MDaRR SR. Máme predpis  

      o umiestňovaní tabúľ, bude to trvať min. 3 roky, výbor nás  

      vyzval, aby sme informovali predsedov, aby sa už začalo  

      v tomto konať. Nie je tabuľa z Bratislavy na Trenčín  

      a ďalej na Uhrovec, požiadala TSK o značenie k výročiu  

      Štúra ku cestám, prispela by aj obec.  

      p. predseda: - netreba čakať na zriadenie KOCR, riešili  

      sme to už minulý rok, zadáme úlohy na odbor dopravy, aby  

      sme spolu s obcou Uhrovec tabule k výročiu narodenia Štúra  

      urýchlili.  

      Mgr. Kaščáková: - nie je proti založeniu, ale obáva sa, že  

      mechanizmus môže dať podnet, že prostriedky nebudú použité  

      efektívne. Ako poslanci odkladáme zodpovednosť na valné  

      zhromaždenie.  

      p. predseda: - aj štát dáva prostriedky do KOCR, boli  

      zadefinované isté mechanizmy, napr. vypracovanie  

      stratégie. Neobáva sa použitia prostriedkov na iné účely.  

      doc. MUDr. Bielik, CSc.: - v sobotu sa zúčastnil u p.  

      ministra Draxlera stretnutia s býv. ministrami školstva,  

      kde zaujímavo vystúpil p. prof. Kučera. Súčasťou CR je aj  
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      upriamenie pozornosti na pamiatky z pohľadu dejín, je to  

      podnet pre školy, (napr. Haluzická tiesňava,...) 

      p. predseda: - na uvedené úlohy treba myslieť pri  

      spracovaní Stratégie rozvoja CR.  

       

           Na základe výsledku hlasovania č. 12: 36-ZA, 3- 

      NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

      30.03.2015 prerokovalo a  s ú h l a s i l o  so založením  

      a vznikom KOCR s názvom Trenčín región, s členstvom TSK    

      v KOCR, v z a l o  na  v e d o m i e  návrh Zakladateľskej  

      zmluvy KOCR a návrh Stanov KOCR, a zároveň  s ch v á l i - 

      l o  členský príspevok TSK pre rok 2015 KOCR s názvom  

      Trenčín región. K uvedenému bolo prijaté  

        

           U z n e s e n i e  číslo 253/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 8. Návrhy na menovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  

    kraja.               

    Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odb.zdrav.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - TSK môže menovať riaditeľov zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti – vyhlásením výberového  

    konania, alebo návrhy schváli zastupiteľstvo. Doplnili sme,  

    že poverení riaditelia museli preložiť svoju koncepciu  

    v danom zariadení, na príslušnú komisiu (K-SP a zdravot.),  

    tzv. hearing. Na komisiu mohli prísť aj ďalší poslanci.  

    Mgr. Štefíková, MPH: - predložila návrh na vymenovanie  

    poverených zamestnancov do funkcie riaditeľov zariadení soc.  

    služieb. Menovaní splnili dané požiadavky, osvedčili sa 

    vo funkcii a oboznámili komisiu na zasadnutí 5.3. so svojimi  

    zámermi. Kompletný materiál bol zverejnený v knižnici  

    poslancov.  

    Ing. Ondračka: - spýtal sa, či je zákonom obmedzená dĺžka  

    menovania riaditeľov.  

    p. predseda: - nie, len pri stredných školách.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 13: 38-ZA, 1- 

    NEHLASOVAL, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa  

    30. marca 2015 prerokovalo a v súlade so zákonom č. 302/2001  

    Z. z. o samospráve vyšších územných celkov  v y m e n o –  

    v a l o  od 01.04.2015:  

    1. Ing. Róberta Orsága za riaditeľa CSS - Bôrik, Nitrianske  

       Pravno, 

    2. PhDr. Hanu Feriancovú za riaditeľku CSS – Jesienka,  

       Myjava,  

    3. Mgr. Danu Peterkovú za riaditeľku CSS – Nová Bošáca,  
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    4. Mgr. Ivanu Kosovú za riaditeľku DSS – Zemianske  

       Podhradie,  

    5. Ing. Miriam Mrázovú za riaditeľku CSS v Novom Meste nad  

       Váhom,  

    6. RNDr. PhDr. Martinu Mutalovú, PhD. za riaditeľku CSS –  

       SLOVEN, Slávnica,  

    7. Ing. Janku Ježovú za riaditeľku CSS - Lednické Rovne,  

    8. Mgr. Janu Pondušovú za riaditeľku DSS - Adamovské  

       Kochanovce. 

    K uvedenému bolo prijaté  

       

             U z n e s e n i e  číslo 254/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

 9. Optimalizácia fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja  

    a jeho podriadených organizácií so zameraním na oblasť  

    zdravotníctva.           

    Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odb.zdrav.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - prizvali sme aj spracovateľov analýzy, dnes  

    sa predstaví spoločnosť Grant Thornton. Analýzu sme 

    objednali minulý rok, nemocnice dodali podklady pre  

    spracovateľa, osobne som si ju prešiel v nemocniciach,  

    spracovateľ ju predniesol aj na Komisii SP a zdravotníctva  

    a Komisii pre financie. Požiadal spracovateľov o predloženie  

    analýzy a poslancov o hlasovanie, aby mohla vystúpiť f.  

    Grant Thornton.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 14: 37-ZA, 2- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  s ú h l a s i l o     

    s umožnením vystúpenia f. Grant Thornton.  

 

    Mgr. Štefíková, MPH: - spracovanie prebiehalo od júna, na  

    základe požiadaviek spracovateľa a podkladov od nemocníc.  

    Ing. Dušan Michalko, projekt. manažér Grant Thornton: -  

    výstup sme tvorili asi pol roka, po zhromaždení podkladov,  

    materiál má viac ako 100 strán, uvidíte asi desatinu  

    hlavných zistení. Predstavil f. Grant Thornton, ktorá je  

    svojho druhu šiesta na svete. Urobili sme analýzu stavu  

    nemocníc, navrhli opatrenia. Projekt mal 7 oblastí,  

    v zdravotníctve TSK ide o 1200 postelí, 2000 zamestnancov  

    a 400 tis. obyvateľov spádovej oblasti. Koncová sieť na Slo-  

    vensku má asi 37 subjektov, za TSK tam patria 4 nemocnice,  

    Myjava nie. Delimitované nemocnice dosiahli stratu 32 mil. €  

    a v roku 2016 dosiahnu cez 40 mil. Eur straty. V súčasnosti  

    je objem záväzkov cez 60 mil.. Odhadované investičné výdavky  

    17 mil. Eur by mal kraj poslať nemocniciam. Na rok 2015  

    plánujete použiť 1,5 mil. na celé zdravotníctvo, a do roku  

    2017 sa financovanie zvýši. Legislatíva neumožňuje dlžníkom  
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    financovanie z eurofondov. Ak chce kraj nemocnice manažovať,  

    treba ich harmonizovať, aby fungovali rovnako, v súčasnosti  

    sa takto nedajú riadiť. Nemocnice dlhujú najviac za dodávky  

    liekov, potraviny, Soc. poisťovni, penále. Nemocnice si  

    vyžadujú rozsiahle investície. Nie je možné určiť, koľko  

    ľudí vykonalo vykazované úkony. Urobili sme produktivitu  

    jednotlivých oddelení, ale nedajú sa porovnávať, lebo každá  

    nemocnica má vlastnú štruktúru nákladov. Uvádzame operatívne  

    a strategické odporúčania, strategické scenáre majú 5  

    možností: 1. zachovanie súčasného stavu 

              2. manažérska zmluva 

              3. predaj nemocníc 

              4. prenájom 

              5. PPP. 

    Výsledky analýzy sme prezentovali už 5 krát, 3x  

    v nemocniciach. Pán predseda požiadal riaditeľov nemocníc,  

    aby na úlohách pracovali. 

    p. predseda: - po diskusii vystúpi.  

    Ing. Krátky: - treba s tým niečo robiť. Spýtal sa, do akej  

    roviny sa vieme dostať manažérskymi opatreniami, aby sme  

    minimalizovali rast dlhu. 

    Ing. Michalko: - uvádzame aj prínosy niektorých navrhovaných  

    opatrení, napr. rovnaká úroveň platieb od zdravot. poisťovní  

    by priniesla prostriedky nemocniciam. Manažérske operatívne  

    rozhodnutia by doniesli úspory, dlhodobo aj investície.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: - požiadal o celú správu. Spýtal sa, či  

    ste zvažovali do výhľadových opatrení aj otázku navýšenia  

    platov sestier, mzdy tvoria 67-70% nákladov. Či vo vašom  

    tíme bol aj lekár alebo farmaceut. Navrhol urobiť právnu  

    analýzu na bankrot, ako jednu z ciest.   

    Ing. Michalko: - platy sestier sú zahrnuté vo fin. pláne,  

    stratu budú navyšovať. Centralizované objednávanie liekov  

    by prinieslo fin. efekt. V odporúčaniach nemáme bankrot,  

    iba veci reálne.  

    JUDr. Macháčková: - v materiáli na str. 7 je chybne uvedené,  

    že naše nemocnice okrem jednej sú v koncovej sieti, nie sú,  

    iba FN Trenčín. Rada by videla návrh manažérskej zmluvy a   

    požiadala p. predsedu, aby úrad pripravil dôvodovú správu  

    k takémuto riešeniu, aby zmluva bola predložená poslancom 

    na budúce rokovanie. Zatiaľ nemôže podporiť tento návrh.  

    Košický sam. kraj v roku 2007 odporučil nájom.  

    p. predseda: - dnes rozhodneme o smerovaní a ďalších krokoch,  

    nie o znení zmluvy. Vysvetlil jednotlivé možnosti riešenia,  

    a rozdiel medzi prenájmom a manažérskou zmluvou. Pri prenájme  

    by zamestnanci prešli pod víťaza tendra, aj prac.-právne  

    záväzky, rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti by bol  

    horší ako v prípade manaž. zmluvy. Pri prenájme dlhy zoberieme  

    na seba, a v prípade oddlžovania už nemáme šancu, tiež  

    nemôžeme čerpať prostriedky z eurofondov. Pri manažérskej  

    zmluve budú nemocnice riadené ako holding, zostávajú  

    zamestnanci aj 3 IČO, určia sa práva a povinnosti manažéra,  

    máme väčší dosah na rozsah zdravotnej starostlivosti, čo  

    zakotvíme do zmluvy, je možné oddlženie, aj čerpanie  
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    prostriedkov z eurofondov, ak nám dá Soc. poisťovňa splátkový    

    kalendár. Každá nemocnica sa ide uchádzať o eurofondy, po  

    dohodnutí splátkového kalendára, pripravujú sa verejné  

    obstarávania (VO) spolu s Úradom pre VO. Analýzu sme dali  

    vypracovať, aby sme pomohli nemocniciam a zachovali rozsah  

    zdravotnej starostlivosti. Ocenil, že spracovateľ nám nedal  

    odporučenia a rozhodnutie je na nás. Chceme zlepšiť  

    hospodársky výsledok, potom investície do nemocníc. Ak bude  

    analýza schválená, výsledky pôjdu riaditeľom nemocníc, aby  

    začali pracovať na zisteniach.  

    PaedDr. Porubcová: - tiež ju zarazila chyba v materiáli, 

    naša snaha je zaradiť NsP Bojnice do koncovej siete. Váži si  

    snahu riešiť to. Problém bojnickej nemocnice nie je na  

    strane výdavkov, ale príjmov. Seriózne zmluvy s nemocnicami  

    by to mohli vyriešiť.  

    p. predseda: - za rok 2014 sa podarilo zvýšiť výkony  

    vo všetkých 3 nemocniciach, rokovali sme s gen. riaditeľom  

    VšZP.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – materiál treba uvítať,  

    súhlasí s p. Porubcovou, je to systémovo podfinancované, cez  

    poisťovne. Najvýhodnejšie riešenie je dobre nastavená  

    manažérska zmluva. Spýtal sa na financovanie manažmentu  

    a postavenie súčasných manažmentov.  

    p. predseda: - znenie manažérskej zmluvy sa predloží  

    na zastupiteľstvo, cez komisie.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - navrhol diskusiu smerovať  

    na zástupcov agentúry Grant Thornton. 

    MUDr. Cíbik, PhD.: - spýtal sa, či máte percentá nadlimit-  

    ných a neuhradených výkonov v nemocniciach, po revízii.  

    Ing. Takáč: – poďakoval vedeniu aj spoločnosti za analýzu,  

    bola spracovaná aj v rokoch 2005-2006, ale nič sa neudialo,  

    je rád, že máme výstupy a vieme kam sa uberať.   

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: – v minulosti nebola politická 

    vôľa. Má historickú skúsenosť, keď musel v okrese riešiť  

    nemocnicu. V návrhu uznesenia je odporúčanie na manažérsku  

    zmluvu. Pán Michalko povedal, čo znamená manažérska zmluva.  

    Ako väčšina poslancov dostal e-mail, ktorým zástupcovia  

    petičného výboru nemocnice prosia, aby sme sa nezaviazali  

    manažérskou zmluvou. Tiež mal možnosť rokovať so zástupcami  

    manaž. firiem, dlhy by boli náš problém. Diskusia je príliš  

    krátka, mali by sme sa ešte stretnúť a potom rozhodnúť 

    o manažérskej zmluve či nájme. Mal na pleciach 1,2 mil. dlh  

    a na MsÚ sme diskutovali ako ďalej. Nahovárať si, že niekto  

    oddlží naše nemocnice a pre náš kraj sa budú robiť výnimky,  

    je sci-fi. Víta dané prognózy. Naša nemocnica je prenajatá,  

    dlhy vyplatené, preinvestovala cez 2 mil. eur, bude čerpať  

    eurofondy. Nebude hlasovať za manaž. zmluvu, lebo bola pre  

    mesto Partizánske nevyhovujúca. Tiež sme boli demonštrovať  

    pred MZ SR. Máme dve cesty. Zdravotníctvo je poddimenzované,  

    ale peňazí je dosť. Naša nemocnica bola v strate, manažment  

    urobil opatrenia a dnes je v zisku. Výhoda prenájmu je, že  

    nájomca vezme časť dlhu voči Soc. poisťovni a bude  

    garantovať isté objemy investícií. Váži si, že TSK začína  
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    riešiť situáciu v zdravotníctve.  

    p. predseda: -  je na nás, aby sme niečo urobili, doteraz  

    zastupiteľstvo nerozhodlo. Navrhol dlhy ponechať na nemoc-  

    niciach, k oddlženiu bude musieť prísť. Ani predošlý župan  

    nechcel záväzky zobrať na inú organizáciu.  

    Mgr. Smatana: – upozornil, že poslanci dostali zostručnenú   

    verziu analýzy, ktorá dospela k 5 scenárom, neprijatím  

    žiadneho by pokračovalo zadlžovanie. Je skeptický  

    k manažérskej zmluve, ktorá je v návrhu na uznesenie.  

    Dôveruje metóde súkromného podnikania. Akým spôsobom budú  

    externí manažéri niesť zodpovednosť za rozhodnutia? Nie je  

    dobré odporučiť p. predsedovi manažérsku zmluvu.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – prichádza k nedorozumeniu,  

    v prípade manaž. zmluvy ju budeme opätovne schvaľovať, alebo  

    ju môžeme odmietnuť. Ak sú indície, že môže prísť  

    k oddlženiu, bol by to hazard, inak dlh padne na nás. Verí,  

    že štát naše nemocnice oddlží.  

    p. predseda: - ak bude manažér zlepšovať hospod. výsledok,  

    bude mať za to odmenu, inak pôjde preč bez odmeny.  

    Ing. Michalko: – uviedol možnosti ako zvýšiť príjmy  

    nemocníc – niektoré nadlimitné výkony poisťovňa pre  

    chybovosť nezaplatí, ak by to zaplatili, mali by ste o 1,5  

    mil. viac výnosov. Celý materiál je majetkom kraja a je  

    dostupný. Scenáre sú rámcové možnosti riešenia, ktoré si  

    môžete dopracovať. Pre JUDr. Macháčkovú vysvetlil, že sme  

    narazili na problém terminológie (urgentný a centrálny  

    príjem, pevná a koncová sieť,...), na prípadné nejasnosti  

    odpovieme, aj písomne.  

    Mgr. Kaščáková: – analýza je dobrá, navrhuje scenáre, pri  

    manažovaní kolosov je podstatná zodpovednosť. Má pocit, že  

    zvolený scenár bude dočasný.  

    p. predseda: - môžu to byť ľudia zvonku, alebo naši ľudia,  

    ktorí to dajú do poriadku. Motiváciou je odmena. Pevne verí,  

    že sa dostaneme na nulu.  

    Mgr. Kaščáková: – spýtala sa, ktoré nemocnice ste audítovali. 

    Ing. Michalko: – FN Bratislava analýzu nezverejnila, len tu  

    sa prejednáva s poslancami. Analýzu pre viac nemocníc sme  

    nerobili. Sme konzultačno-audítorská spoločnosť.  

    Ing. Trstenský: - pred 5-6 rokmi navrhol osobne, aby sme  

    vrátili nemocnice v zriaď. pôsobnosti TSK ministerstvu  

    zdravotníctva. Manažmenty zdravotných poisťovní rozhodujú  

    o hospodárení našich nemocníc, ktoré sme si nikdy nepýtali.  

    Pokiaľ nevyriešime financovanie zdravotníctva prostredníc-  

    tvom zdravotných poisťovní, budú neúspešné. Je rád, že vďaka  

    nadšeniu primátora mesta sa podarilo vyriešiť problém  

    nemocnice Partizánske. Vieme aký komfortný vzťah majú  

    súkromné nemocnice so zdravot. poisťovňami, na rozdiel od  

    ostatných. Lukratívne časti nemocníc boli sprivatizované  

    a sú ziskové. Mali by sme sa baviť nielen o výdavkoch, ale  

    o tom, čo tvorí príjmy nemocníc (platby od poisťovní, ktoré  

    dostávajú za zazmluvnených poistencov). Ako je to s poisťov-  

    ňami? Je treba, aby sa povinne odvedené peniaze do poisťovní  

    v primeranom objeme vrátili do zdravot. zariadení,  
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    poisťovniam zostáva 12-15%. Je dôležitá aj úloha štátu, štát 

    znižuje platby za svojich poistencov. Treba legislatívne  

    zakázať tvorbu zisku z týchto zdrojov. K manažérskej zmluve  

    - neurobíme nič zlé, nič nám nebráni zdôvodniť iné možnosti.  

    Diskusia je potrebná, aby sme nedali naše nemocnice do  

    konkurzu. Ťažko sa diskutuje s vedením TSK, keď nebol  

    schválený rozpočet.  

    Mgr. Bublavý: – vypočul si príhovor. Je pravdou, že všetko  

    lukratívne v zdravotníctve je v súkromných rukách, a štát   

    musí zakázať zisk zdravotným poisťovniam. Toto je začiatok  

    dlhej cesty riešenia dlhu, ktoré naše nemocnice denne robia.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: - odporučil prijať uznesenie – primárne  

    riešiť prenájom + manažérska zmluva, rozpracovať detailne,  

    vypracovať právnu analýzu konkurzu, a zriadenie pracovnej  

    skupiny zloženej z 3 riaditeľov nemocníc pod vedením Mgr.  

    Štefíkovej, MPH, pre jednotné nákupy, rokovania s poisťov-  

    ňami, softwérové prepojenia,...  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - súhlasí s p. Trstenským, aby sme  

    zakázali zisk poisťovniam, čomu môžme odporučiť uznesením. 

    Súhlasil s p. Cíbikom a navrhol rozšíriť odporúčanie  

    o ďalšie oblasti, popri manažérskej zmluve (okrem predaja  

    a status quo).  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - súhlasí s p. Trstenským, 

    v minulosti sa nedalo o tom diskutovať. Ak by došlo k priva-  

    tizácii, stratíme možnosť ovplyvniť rozsah zdravotníckej  

    starostlivosti. Požiadal pripraviť prehľad nemocníc  

    predaných a prenajatých na Slovensku - koľko bolo oddelení  

    predtým a potom. 

    p. predseda: - pre p. Cíbika - bankrot a konkurz nie je  

    možný, je vylúčený zákonom. Materiál a odporučenie vzniklo  

    v diskusii, na komisiách, na Rade predsedov. Obáva sa, že 

    zase nič neurobíme. Pripravíme manažérsku zmluvu, ak sa  

    nebude páčiť, môžeme ísť do iných možností, nateraz je to  

    najschodnejšia cesta, nakoniec rozhodne zastupiteľstvo,  

    chceme si ponechať vplyv na rozsah zdrav. starostlivosti.  

    Predložíme návrh, ktorý pôjde zase do komisií.  

    PhDr. Janíková: - poďakovala za analýzu, na komisii bola  

    dlho a podrobne rozobratá a odporučila manaž. zmluvu, ktorá  

    bude rovnako prebratá na komisii. Požiadala pokračovať vecne  

    a rýchlejšie. 

    Mgr. Smatana: - podporil pozmeňovací návrh p. Cíbíka –  

    odporúčanie predsedovi TSK - nepokračovať cestou manaž.  

    zmluvy, ale zriadením pracovnej skupiny z riaditeľov  

    nemocníc, poslancov Z TSK a zástupcov Ú TSK, ktorá by  

    porovnala predložené scenáre (aj návrh manaž. zmluvy)  

    s vylúčením predaja, a následne predloží zastupiteľstvu  

    odporúčanie ďalšieho postupu na schválenie.   

    p. predseda: - požiadal p. Cíbika o predloženie návrhu  

    písomne.  

    p. Halabrín: – doteraz absolútne zlyhal TSK a za dlhy môže  

    tiež. V minulosti sa diskutovalo o zdravotníctve, a okrem  

    personálnych zmien sa neurobilo nič. S p. Sedláčkom sa  

    nedalo pohnúť v zdravotníctve. Aj vtedy bola spracovaná  
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    analýza. Tiež požiadal o celú analýzu. Navrhol, aby si ju  

    spracovatelia prešli s nemocnicami, čísla nie sú pravdivé.  

    Hospodárenie nemocníc ovplyvňujú výdavky a príjmy. Je za  

    zvýšenie miezd zdravotným sestrám. Treba obmedziť výkony,  

    ktoré sú náročné a nechcú ich preplácať, nie znížiť výdavky,  

    ale zlepšiť príjmy. V myjavskom regióne je nemocnica  

    najdôležitejšia ustanovizeň. Rozhodli ste sa pre manažérsku 

    zmluvu, nevidí jej význam. Treba objektívne porovnať 3  

    nemocnice, je otázne či treba manažéra k manažérom nemocníc.  

    Najhorší scenár je pokus-omyl-oprava-pokus. Treba urobiť 

    vnútornú analýzu našich možností, nie manaž. zmluvu.  

    PhDr. Škultéty: – v materiáli na str. 13 TSK plánuje  

    prostriedky na zdravotníctvo 1,6 mil. Eur, a na rok 2016  

    42,4 mil. Eur, čo je vysoký nárast. Požiadal o vysvetlenie.  

    Ing. Michalko: – je to v rozpočte kraja. 

    PhDr. Škultéty: - je nezodpovedné upnúť sa na jednu  

    alternatívu manaž. zmluvy. Je za detailnejšiu analýzu  

    prenájmu a krízového manažmentu v rámci VUC. Riešenie zisku  

    poisťovní sem nepatrí.  

    Ing. Ondračka: - zodpovednosť za rozhodnutie je na nás, je  

    za odporučenie. Požiadal o celý materiál. Je za pracovné  

    stretnutie poslancov s riaditeľmi nemocníc a spracovateľmi,  

    prejsť si iné varianty, prehodnotiť stanovisko. Pozrieť si  

    úspešné nemocnice v Žilinskom SK, pozvať si ich odborníkov.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - materiál je analýza, sú z nej  

    smerovania, nezmeníme ju, je chuť o materiáli diskutovať.  

    Nemocnice tu boli aj budú, aj ich problémy, TSK sa nehodlá  

    vzdať kompetencií a zodpovednosti, hľadá formu ako zlepšiť  

    ekonomický výsledok. Neznamená to, že doterajší manažment  

    robil zlú prácu, ide o nový pohľad na vec. Manažérska zmluva  

    ponecháva TSK a zastupiteľstvu právomoc povedať áno alebo  

    nie a považuje nemocnice za súčasť trvalej siete. Tento krok  

    je prirodzený.  

    PaedDr. Porubcová: – nie je odborník a nevie či bude  

    fungovať manaž. zmluva. 

    RSDr. Cipov: – všetky predošlé snaženia nevyústili v tak  

    bohatú diskusiu ako dnes. Vtedy sme odmietli predaj 

    nemocníc, nájom, nemali sme dnešnú alternatívu, neprišli sme  

    k záveru. Dnes je potrebné prijať záver, zdravotníctvo  

    v kraji je v zlej situácii. Je možné sa znovu stretnúť a 

    prijať záver. Lepšiu alternatívu sme nenašli. Príspevky  

    treba zmapovať. Odporučil pripraviť manaž. zmluvu, aby sme  

    sa mohli k nej vrátiť.  

    Ing. Máčeková: – čaká nás 4-ročné obdobie štrukt. fondov EÚ,  

    naše nemocnice potrebujú investície. Požiadala p. predsedu  

    vysvetliť systém manaž. zmluvy znova, či umožní čerpať  

    prostriedky z eurofondov aj napriek dlhu. 

    p. predseda: - aj v súčasnosti podávajú naše 3 nemocnice  

    žiadosti o čerpanie eurofondov, jednou z podmienok je nemať  

    záväzky, najväčší dlh je voči Sociálnej poisťovni. Máme  

    stanovisko MZ SR, že ak sa dohodne splátkový kalendár, bude  

    to akceptované ako plnenie záväzkov. Predložili sme analýzu,  

    bola v komisiách, spoločnosť urobila kus práce, ale  
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    lavírovaním chceme predlžovať čas. Manaž. zmluva je  

    najschodnejšie riešenie, aby sme mali dosah na rozsah  

    zdravotnej starostlivosti. Treba urobiť rozhodnutie.  

    Manažovanie je bežné vo vyspelých krajinách. Ak budete  

    súhlasiť, pripravíme manažérsku zmluvu, bez komisie  

    a zastupiteľstva sa neurobí žiadny krok. Robiť analýzu 

    na predaj, prenájom je zdĺhavé, časom sa môžeme k tomu  

    vrátiť. Návrhy mali prísť skôr. Hneď po zvolení do funkcie  

    som si zvolal všetkých riaditeľov nemocníc, aby ma  

    informovali o stave nemocníc, pripravili sme návrhy na  

    zlepšenie, mnohé neboli realizované. Požiadal o podporu,  

    pripravíme veci na nasledujúce zastupiteľstvo. Dôjde  

    k úsporám aj k zvýšeniu výkonov, bude to fungujúci holding  

    troch nemocníc. Ukončil diskusiu a poďakoval za prezentáciu  

    firme. Minulý týždeň vláda schválila nemalé prostriedky  

    do nášho kraja, historicky najviac do FN Trenčín, máme šancu  

    dočerpania prostriedkov z eurofondov.  

      

    Požiadal hlasovať o poslaneckom návrhu p. Cíbika.  

    Prebehlo neplatné hlasovanie poslancov č.15: ZA:           -                      

                                                 PROTI:        -               

                                                 ZDRŽAL SA:    -                         

                                                 NEHLASOVALI: 40 

     

    MUDr. Cíbik, PhD.: - prečítal návrh na úpravu uznesenia:  

Z TSK  o d p o r ú č a   predsedovi TSK - zriadenie pracovnej 

skupiny, v zastúpení poverených pracovníkov TSK a riaditeľov 

nemocníc a poslancov TSK, ktorej cieľom bude porovnať 

predložené scenáre okrem predaja nemocníc. Podkladom pre 

prácu komisie bude i návrh manažérskej zmluvy. Pracovná 

skupina predloží Z TSK odporúčanie ďalšieho postupu. Zároveň 

vedenie TSK poverí riaditeľov nemocníc v ZP TSK okamžitým 

rokovaním o spoločnom postupe nemocníc pri nákupoch a správe 

majetku.   

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 16: 11-ZA, 4-PROTI,  

    20-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30.3.2015   n e s ch v á l i l o 

    predložený poslanecký návrh p. Cíbika.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 17: 25-ZA, 1-PROTI,  

    9-SA ZDRžALI HLASOVANIA, 5-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2015  v z a l o  na  v e - 

    d o m i e  materiál „Optimalizácia fungovania TSK a jeho  

    podriadených organizácií so zameraním na oblasť  

    zdravotníctva“, a  o d p o r u č i l o  predsedovi TSK –  

    - riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu nemocníc  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK formou manažérskej zmluvy,  

    ktorej návrh bude predložený na nasledujúce zasadnutie  

    Zastupiteľstva TSK. K uvedenému bolo prijaté  
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      U z n e s e n i e  číslo 255/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

 

 

10. Prerokovanie petície občanov hornej Nitry o zaradenie     

    NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach do koncovej siete  

    poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej presun  

    do zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a odpoveď MZ SR.          

    Predkladala: Mgr. Elena Štefíková,MPH–pover.riad.odb.zdrav.a SP 

 

    Písomný materiál je prílohou zápisnice. 

    p. predseda: - na základe žiadosti zástupcov petičného  

    výboru sme zaradili bod do programu. Poveril Ing. Trstenského  

    vedením zasadnutia.  

    Mgr. Štefíková, MPH: - uviedla materiál. Boli snahy  

    o zaradenie našich nemocníc do koncovej siete poskytovateľov  

    zdravot. starostlivosti, v rozporovom konaní sme opakovane 

    neboli úspešní. Vtedajší poslanec a riaditeľ NsP Prievidza  

    dal návrh na vrátenie nemocníc späť do zriaď. pôsobnosti MZ  

    SR a zastupiteľstvo poverilo predsedu TSK rokovaním  

    s predsedom vlády a ministrom zdravotníctva o vrátení  

    nemocníc, k čomu sme dostali negatívnu odpoveď. Na hornej  

    Nitre začali aktivity v júli, v januári prijal zástupcov  

    petičného výboru p. predseda na TSK, vo februári sme boli  

    prijatí ministrom zdravotníctva, petičný výbor vás oboznámi  

    s odpoveďou. Problematika bola prerokovaná aj na mimoriadnom  

    zasadnutí Komisie soc. pomoci a zdravotníctva 20.3.2015.  

    Ing. Trstenský: - požiadal o prednesenie petície.  

    MUDr. Šramková: – poďakovala za prijatie a rozvinutú  

    diskusiu. Aj k listu petičného výboru ohľadom manažérskej  

    zmluvy išlo o to, aby sa o tom diskutovalo. Petícia začala 

    v júni minulého roka, prvý impulz dali ľudia pri príprave 

    programu k 900. výročiu prvej zmienky o hornej Nitre.  

    Spísali 6 bodov petície: - nevyvážené rozloženie koncovej  

    siete poskytovateľov zdrav. starostlivosti. Bojovala za  

    zaradenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach do koncovej  

    siete a pod MZ SR. 

    - garantovanie zdravot. starostlivosti v tomto regióne. Dlh  

      nemocnice voči Soc. poisťovni sa zvyšuje od roku 1993,  

- možnosť privatizácie s hrozbou rušenia oddelení,  

- veľkosť regiónu  

- nešťastia v regióne,  

- vojenské cvičenia.  

    Poisťovne majú zisky a nemocnice padajú, tento systém nie je  

    dobrý, treba ho zmeniť. Ľudia sa boja zníženia zdravot.  

    starostlivosti.  

    Ing. Drozd: - zisťovali sme fungovanie iných nemocníc,  

    Žilinský SK je dobre zásobený nemocnicami, tie v správe  

    kraja fungujú. Analýza stavu zdravotníctva v roku 2012  

    obsahovala tabuľku s nákladmi a výnosmi oddelení, kedy bola  

    rozpustená rezerva vlády a doplnená do systému, vtedy  
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    náklady vyrovnávali výnosy, a sme zase tam kde sme boli.  

    Žilina ročne investuje do svojich nemocníc viac ako TSK za 

    posledné roky, potrebujeme aj pomoc pri oddlžení, bez  

    väčších investícií nevieme evidovať lieky na pacientov.  

    MUDr. Šramková: - k listu od p. ministra uviedla, že ľudia  

    sú vďační, že p. predseda bol s nami na MZ SR pri odovzdaní  

    petície, ktorú podpísalo viac ako 30 tis. ľudí. P. minister  

    nám povedal, že nemôže nič neurobiť, lebo je to opakovaná  

    apelácia za posledné 3 roky z tohto kraja, a nemôžeme byť  

    štátni. Tomuto regiónu sú vysoké štátne úrady dávno dlžné,  

    vykrytie zdravot. starostlivosťou je nedostačujúce. Ak by sa  

    dala rozšíriť starostlivosť, mnohým akútnym prípadom by sa  

    dalo pomôcť. Z MZ SR nám odpísali, že sme doteraz všetko  

    zvládli, tak nám pomoc netreba a nevidia dôvod na zaradenie  

    NsP Bojnice do koncovej siete poskytovateľov. Poďakovala za  

    diskusiu a pomoc, veď ide o zdravie ľudí. Záverom požiadala  

    v mene občanov, s ktorými sme sa stretli - o znovuzaradenie  

    NsP Bojnice do koncovej siete a prevod do MZ SR, a úpravu  

    platieb za výkony hradené poisťovňami. K manaž. zmluve  

    uviedla, že sa nám javila ako istá forma prenájmu, preto sme  

    sa obávali. Podľa autorov analýzy nepomôže zastaviť  

    zadlžovanie. Máme 3 manažérov, keby boli kontrolovaní TSK,  

    nemuseli by sme platiť ďalšieho človeka, a keby sa podarilo  

    eliminovať staré dlhy. Na zdraví ľudí sa nedá zarábať.  

    Ing. Trstenský: - poďakoval zástupcom petičného výboru. 

    Ing. Takáč: - stretli sme sa na komisii a som rád, že sme  

    vás tu prijali. Máme spoločný cieľ, aby nemocnice fungovali. 

    K vašej obave - manažérska zmluva nie je forma prenájmu,  

    všetko zostáva na nás a máme dosah a kontrolu na rušenie  

    oddelení, pri prenájme by sme to nemohli ovplyvniť.  

    Manažérska zmluva je najvýhodnejšia.   

    MUDr. Cíbik, PhD.: - stále sa vraví, že pacienta sa to  

    nedotkne, v našom regióne sa zrušila chirurgia, pohotovosť,  

    pre trenčiansku nemocnicu sme druhoradí. TSK má najmenej  

    lôžok na počet obyvateľov, navrhol, aby sa príjmy  

    z poisťovní koeficientom indexovali.   

    Ing. Drozd: - zo štatistiky je jasné, že nemáme ani  

    minimálny posteľový fond. 

    p. Matušík: - spýtal sa zástupcov petič. výboru, prečo si  

    myslia, že lepšie bude pod ministerstvom. Nám ide o zdravie,  

    vám o peniaze, prečo nerobíte tvrdšie kroky k poisťovniam,  

    keď systém je zlý. 

    MUDr. Šramková: - zákonom je daný typ nemocníc, u minister-  

    ských nemocníc sú platby oveľa vyššie, chceme aby boli  

    bližšie občanom. Mali by sme zabojovať s poisťovňami, stále  

    s nimi komunikujeme.  

    zástupca odborov NsP Bojnice: - v rámci kolekt. vyjednávaní  

    sú zmluvy s poisťovňami vec vedenia nemocnice. Poisťovne sú  

    nedobytné, mali by navýšiť platby za ukončené hospitalizá-  

    cie, poukázal ako sa výkony revidujú a škrtajú. Vlani po  

    ťažkých rokovaniach o KZ pristúpili sestry na zníženie  

    platov o 7%. Čím sú nižšie mzdy a vyššia záťaž, tým horšie  

    bude pacient ošetrený.   
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    Ing. Trstenský: – v zdravotníctve peniaze chýbajú, nejde to  

    prosením nemocníc, ale to treba riešiť legislatívou v NR SR.  

    Neustále odsúvanie problémov situáciu nevyrieši. Kedysi bol  

    tu s p. ministrom Zajacom v TSK, poznatky z kraja výsledku  

    nepomohli. Ľudia majú dostať zaplatené, pacient má dostať  

    maximálnu starostlivosť.   

    Ing. Máčeková: – veľa diskutujeme a nikto nemá problém  

    prijať navrhnuté uznesenie, aby to nebolo len formálne. Bola  

    by rada, aby sme spravili všetko pre to, aby záchrana života  

    bola taká ako v iných krajoch.  

    MUDr. Šramková: – poďakovala za podporu. V nemocniciach sú  

    nespokojní a vyčerpaní pred dverami aj za dverami. Ľudí bude  

    priťahovať dobrá starostlivosť. Aj návrh pracovných skupín  

    bol dobrý, systém je chybný, treba apelovať zdola.  

    Poďakovala za diskusiu. 

    Ing. Drozd: - v audíte nenájdete, že výnosom nemocnice je 

    zdravý človek, ktorý neodoberá, ale vracia do systému  

    peniaze. 

    zástupca odbor. organizácie: - s petíciou sme pomáhali aj  

    preto, že štát nechal veľký dlh v NsP Bojnice, zostali  

    nedokončené operačné sály a TSK nenašiel prostriedky na ich  

    vybavenie.  

    Ing. Trstenský: - sály videl v roku 2007, dnes sú iste  

    v horšom stave a náklady stúpnu. TSK o tom vedel, neboli na  

    to peniaze. V zdravotníctve je peňazí veľmi málo.  

    PaedDr. Porubcová: – štát o tom vedel a nekonal. Osobne bola  

    u ministra financií, ministra zdravotníctva, generálneho  

    riaditeľa Soc. poisťovne aj VšZP, a štátneho tajomníka MZ  

    doviedla do sálov.   

    MUDr. Šramková: - p. minister nám odpísal, že ako môžme byť  

    štátna nemocnica, keď nemáme operačné sály. Pre p. starostku  

    Máčekovú uviedla, že už teraz sa rozmýšľa o kódoch výkonov  

    DRG, aby pacient dostal platbu akú potrebuje. Požiadala  

    o pomoc, ak to bude možné pri rokovaniach ovplyvniť.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - veľmi si váži MUDr. Šramkovú,  

    ktorej odbornosť sa spája s veľkou mierou ľudskosti. V roku  

    2011 za p. ministra Uhliarika nemocnica Partizánske  

    a Prievidza prišla o oddelenia a mali sme spoločnú demon-  

    štráciu pred ministerstvom. Vaše úsilie je veľmi sympatické,  

    ale uznesenie považuje za nedostočné. Predniesol návrh  

    na uznesenie v časti III.:   (viď príloha zápisnice)   

    Zastupiteľstvo TSK  ž i a d a  MZ SR, aby prehodnotilo pevnú  

    minimálnu sieť zdravotníckych zariadení s tým, že keďže TSK má  

    iba jednu, trenčiansku fakultnú nemocnicu v režime pevnej  

    minimálnej siete, aby tam bola zaradená aj NsP v Bojniciach.  

    Požiadal, aby to nebolo len odporúčanie predsedovi napísať  

    list, ale aby bolo jasné, že sme prijali riadne uznesenie,  

    lebo je divné, že keď TSK v roku 2001 vznikal, dali nám jedinú  

    štátnu nemocnicu – trenčiansku, v rokoch 2004-2005. Navrhol,  

    aby to bolo stanovisko všetkých poslancov, že tak ako Považie  

    má trenčiansku fakultnú nemocnicu, horná Nitra chce NsP  

    v Bojniciach. Ak sa to podarí, manažérska zmluva bude len pre  

    Pov. Bystricu a Myjavu.    
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    p. predseda: -  požiadal o písomné predloženie návrhu. 

    MUDr. Cíbik, PhD.: - požiadal Úrad TSK, aby do budúceho     

    zastupiteľstva poslanci dostali materiál - kde nám chýbajú  

    lôžka podľa minimálnej siete, kde si štát neplní voči nám  

    platnú legislatívu, aký je normatív lôžok v jednotlivých  

    zariadeniach podľa platnej legislatívy.  

    p. predseda: - požiadal Mgr. Štefíkovú, MPH o predloženie  

    materiálu na komisiu a do knižnice poslancov.  

    Mgr. Bublavý: – boli sme vyzvaní ako poslanci NR SR, aby sme  

    s tým niečo robili. Operácia stojí v Bratislave dvakrát viac  

    ako v Bojniciach. Ak je jedna nemocnica pod VUC a chceme  

    požiadať štát o prevzatie, ale nemocnice máme tri. Schválili  

    sme uznesenie, aby si ich štát spravoval, prišlo  

    k privatizácii lukratívnych zdravot. zariadení, je za  

    komplexné riešenie. Mali by sme spoločne argumentovať, že  

    nemocnice mimo štátnych sú diskriminované, u nemocníc štátu  

    je najvyššia oddlženosť, petíciou to nevyriešime. Ak budeme  

    môcť priblížiť výkony a rozdiely nebudú markantné, bude rád.  

    doc. MUDr. Bielik, CSc.: - petíciu podpísalo 30 tis. ľudí,  

    je to silný mandát. Dobré uznesenie je náročné sformulovať.  

    Navrhol vyjadriť aj úctu všetkým svedomitým lekárom, ktorí  

    denne robia kvalifikovanú prácu v takých podmienkach.  

    Navrhol oddeliť zameranie petície – prechod do zriaďovateľ-  

    skej pôsobnosti MZ SR nie je vždy výhra. Požiadal opraviť  

    text uznesenia – ...do koncovej siete poskytovateľov  

    ústavnej zdrav. starostlivosti. Lôžka na ARO sú  

    poddimenzované, zmenili sa podmienky. Prirodzená potreba  

    zdrav. starostlivosti – aby počty lôžok nemocníc  

    v príslušných oddeleniach odzrkadľovali potrebu reálnu.  

    p. predseda: - p. Bielikovi a Cíbikovi poskytneme Stratégiu  

    Inštitútu zdravotnej politiky na MZ SR.      

    MUDr. Steiner: - požiadal ak p. Božik dovolí, doplniť tam aj  

    NsP Pov. Bystrica, ktorá má spád do 170 tis. obyvateľov.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: - je to logický návrh, máme  

    tu tri nemocnice v ZP TSK, dostaneme petície od ostatných.  

    Ak to chceme riešiť komplexne, požiadajme o zaradenie  

    všetkých troch.  

    doc. PaedDr. Božik, PhD.: - Trenč. kraj má dve časti –  

    Považie a horná Nitra, obhajuje hornú Nitru. Požiadal, aby  

    si v Pov. Bystrici dali námahu a zozbierali podpisy.  

    Požiadal hlasovať o každom návrhu osobitne.  

    Ing. Drozd: - minulý týždeň tu bolo výjazdové zasadnutie  

    vlády, analýza aj materiál vlády hovorí o spádovom regióne  

    220 tis. obyvateľov pre bojnickú nemocnicu. Rieši sa  

    dostupnosť zdravotnej starostlivosti, teraz je najdôleži- 

    tejšie riešiť hornú Nitru.  

    MUDr. Šramková: – kraju niečo chýba, nešťastí bolo veľa,  

    s pacientmi chodíme do susedných krajov. Bratislava je nám  

    ochotná pomôcť rozšíriť činnosť, aby nemocnica bola štátnou,  

    čo by bolo pomocou pre celý kraj. Chceme pomôcť ľuďom.  

    MUDr. Steiner: – nemusíme dokazovať čo kde je potrebné,  

    vieme akú starostlivosť poskytuje Trenčín, aj Pov. Bystrica  

    vozí do Martina, Bratislavy.  



22 

 

    Ing. Máčeková: – je nereálne riešiť naraz všetky nemocnice,  

    podstatné je posilniť náš kraj.  

    PaedDr. Porubcová: – Fakultná nemocnica Trenčín je  

    špecifická, týka sa zdravot. ošetrovateľstva. Dopravná  

    obslužnosť z Prievidze je zlá.  

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD.: – z Papradna či Marikovej  

    musia presadať a do Trenčína prejdú 80 km, nie je rozdiel  

    medzi Prievidzou a Myjavou, nech sú tam všetky nemocnice.  

    Ing. Trstenský: - v prvom príspevku hovoril, že by bol rád,  

    aby bolo vytváranie zisku zdravotných poisťovní legislatívou  

    zakázané. Prečítal návrh uznesenia: 

    III. Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí 30.3.2015 

    v y j a d r u j e  zásadný nesúhlas s tvorbou zisku  

    zdravotných poisťovní, ktorý sa tvorí z prostriedkov  

    odvádzaných v rámci povinného zdravotného poistenia,  

    a  ž i a d a  vládu SR, aby sa v rámci legislatívneho  

    procesu zaoberala novelami príslušných zákonov, ktoré takýto  

    právny stav umožňujú.  

    RSDr. Cipov: – ocenil úsilie petičného výboru, aby  

    signalizovali, že MZ SR by sa malo prebudiť, lebo systém  

    zdravotníctva je zle nastavený. Ocenil, že boli prijatí  

    predsedom TSK, spolu rokovali na ministerstve. Rizikové  

    odvetvia v našom regióne vyžadujú mimoriadnu pozornosť.  

    Odporučil prijať záver, aby sa región dostal do povedomia  

    najpovolanejších, podporil návrh p. Božika.  

    MUDr. Cíbik, PhD.: - k návrhu p. Trstenského uviedol, aby  

    sme neprijali niečo čo je v rozpore so zákonom.   

    Ing. Trstenský: – je poslanec TSK a občan SR, nikto sa  

    nemôže dotknúť jeho ústavného práva, je to v rozpore  

    s etikou a povolené zákonmi SR. Je neetické, že zdravotné  

    poisťovne môžu vytvárať neprimeraný zisk z povinného  

    zdravotného poistenia.  

    PaedDr. Kubičár: - spýtal sa, či existuje kraj, ktorý má  

    pôvodne krajské nemocnice v pôsobnosti štátu. MZ SR má 

    zrejme dôvody neprijať takéto žiadosti na presun pod  

    ministerstvo, považuje za taktickú chybu navrhovať všetky 3  

    nemocnice.  

    p. predseda: - problematika zdravotníctva je veľmi  

    komplexná, poďakoval za prácu petičnému výboru, ktorý  

    pracuje od marca minulého roka. O každom predloženom návrhu  

    budeme hlasovať osobitne.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 18: 28-ZA, 11- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.  

    marca 2015  I.  v z a l o  na  v e d o m i e  informáciu  

    Petičného výboru Petície občanov hornej Nitry o zaradenie  

    NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach do koncovej siete  

    poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a jej  

    presun do zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR a odpoveď ministra  
    zdravotníctva SR.  

    p. predseda: - požiadal doplniť do zápisnice, že aj p. Dvonč  

    hlasoval ZA, ale zariadenie tak nehlasovalo. Celkový počet     

    poslancov ZA-29.  
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         Na základe výsledku hlasovania č. 19: 29-ZA, 10- 

    NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK na svojom zasadnutí dňa 30.  

    marca 2015  II.  o d p o r u č i l o  predsedovi TSK –  

    obrátiť sa listom na ministra financií SR so žiadosťou  

    o zaradenie nemocníc v ZP TSK do procesu ich oddlženia.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 20: 26-ZA, 2-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 11-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2015  III. na základe  

    poslaneckého návrhu doc. PaedDr. Božika, PhD. – p o ž i a – 

    d a l o  ministra zdravotníctva SR o zaradenie NsP Prievidza  

    so sídlom v Bojniciach do koncovej siete poskytovateľov  

    ústavnej zdravotnej starostlivosti a jej prechod do vlast-  

    níctva štátu, do zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 21: 24-ZA, 5-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 10-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2015  IV. na základe  

    poslaneckého návrhu Ing. Trstenského –  v y j a d r i l o   

    zásadný nesúhlas s tvorbou zisku zdravotných poisťovní,  

    ktorý sa tvorí z prostriedkov odvádzaných v rámci povinného  

    zdravotného poistenia, a  p o ž i a d a l o  vládu SR, aby  

    sa v rámci legislatívneho procesu zaoberala novelami  

    príslušných zákonov, ktoré takýto právny stav umožňujú.  

 

         Na základe uvedených výsledkov hlasovaní č. 18, 19, 20  

    a 21 bolo prijaté   

 

         U z n e s e n i e  číslo 256/2015 

(obsah uznesenia viď príloha 

 tejto zápisnice). 

 

  

    MUDr. Steiner: - navrhol doplniť v bode III. aj NsP Považská  

    Bystrica a Myjava.  

 

         Na základe výsledku hlasovania č. 22: 13-ZA, 13-SA  

    ZDRžALI HLASOVANIA, 13-NEHLASOVALI, Zastupiteľstvo TSK  

    na svojom zasadnutí dňa 30. marca 2015  n e s ch v á l i l o 

    predložený poslanecký návrh MUDr. Steinera, a uznesenie  

    n e b o l o  prijaté.  

 

    p. predseda: - ešte raz poďakoval členom petičného výboru.  

 

 

 

11. Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.     

 

    Mgr. Smatana: – na základe požiadavky zástupcov sestier, 

    sanitárov a nezdravotníckych pracovníkov informoval  

    o pripravovaných krokoch TSK a p. predsedu, a o situácii  

    v NsP Pov. Bystrica. V NsP sa konali dve protestné  

    stretnutia zamestnancov, riaditeľ NsP prisľúbil stretnutie  
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    so zástupcami odborov 1.4.2015, hlavným argumentom  

    nespokojných zamestnancov je právna analýza platov,  

    vypracovaná advokátskou kanceláriou Puchalla, Slávik &  

    partners, s.r.o.. Konštatuje závažné skutočnosti. V otázke  

    minimálneho mzdového nároku je kolektívna zmluva (KZ) 

    prostriedkom sociálno-právnej ochrany zamestnancov a musí  

    byť pre zamestnanca výhodnejšia ako zákonná úprava.  

    Zamestnanec sa v KZ nemôže vzdať svojich práv, ktoré sú  

    garantované Zákonníkom práce, teda KZ NsP môže minimálne  

    mzdové nároky upravovať odlišne, ale vo výhodnejšom smere.  

    Teda ustanovenia KZ, ktoré nezarátavajú príplatky vo vyššom  

    rozsahu ako Zákonník práce, sú neplatné. Podobná výhrada sa  

    týka aj miezd sestier. Spýtal sa, aké kroky plánuje p.  

    predseda vzhľadom na stretnutie zamestnancov a odborárov  

    1.4. v Pov. Bystrici.   (interpelácia je prílohou zápisnice) 

    p. predseda: - je tam zdravotná sestra p. Cigániková,  

    stretne sa s nimi osobne na župe, na interpeláciu odpovieme  

    písomne. Bude sa zaujímať o stav prípravy KZ, nie je nová,  

    ale od roku 2005. 

    doc. PhDr. PaedDr. Janas, PhD., primátor mesta Pov.Bystrica:  

    - TSK v Pov. Bystrici prevádzkuje zariadenie, kde sú ťažko  

    prispôsobiví občania, bolo presťahované do priestoru kde je  

    5 škôl, pri azylovom dome, čo zaťažuje túto časť mesta,  

    preto sme na mestskom zastupiteľstve aj vo vedení mesta  

    prijali návrh a chceme požiadať TSK, aby ukončil túto službu  

    v Pov. Bystrici.  

    p. predseda: - preveríme a odpovieme na to.  

 

    Na záver poďakoval za dlhšiu diskusiu ku zdravotníctvu, ale  

    musíme k tomu prijať rozhodnutie.  

    Poprial všetkým príjemné veľkonočné sviatky, a upozornil, že    

    do zajtra treba odovzdať majetkové priznania. Poďakovaním  

    za účasť rokovanie ukončil.  

 

 

Trenčín,  10.4.2015 

Zapísala: Mgr. Anna Hájková 

          zapisovateľka Zastupiteľstva TSK 
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