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Z Á P I S N I C A    č. 5/2021 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa                  

08. septembra 2021 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A,    

  911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť  č. 624 

 
Účasť členov na zasadnutí KSPZ podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní členovia KSPZ: 6 
Neprítomní členovia KSPZ: 5 – MUDr. Hemza, PaedDr. Porubcová, MUDr. Bielik, CSc., 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD., doc. MUDr. Mária Šrámková, PhD., MBA 

Prizvaní: 6 
 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja   za I. polrok 2021. 

3. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. (Výstupný materiál z vykonanej kontroly v NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach bude zverejnený v knižnici poslancov Z TSK). 

4. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku  - pozemok registra „C“, 

parc. č. 342/6, v k.ú. Adamovské Kochanovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

5. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve so 

Západoslovenskou distribučnou, a.s.. 

6. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2021. 

7. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 (2. 

zmena). 

8. Návrh na zmenu predsedu dozorného orgánu NsP Považská Bystrica a podpredsedov 

dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja.   

9. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Trenčianskeho samosprávneho kraja (materiál bude zverejnený v knižnici poslancov Z  

TSK). 

10. Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

       

K bodu 1) 

 

Zasadnutie KSPZ viedla predsedníčka komisie Mgr. Eva Bočincová, ktorá privítala všetkých 

prítomných. Následne požiadala členov komisie o odsúhlasenie programu rokovania.  

 

Hlasovanie: jednohlasne za návrh 

 

K bodu 2) 

 

Ing. Pavol Zigo – predniesol informácie o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 

TSK  za I. polrok 2021. Za toto obdobie bolo prijatých 9 sťažností a žiadna petícia. 7 

sťažností bolo odstúpených na konanie ďalším orgánom, jedna sťažnosť bola odložená 

a jedna bola vzatá späť.  Počas kontroly neboli zistené nedostatky, tým pádom nebolo 

potrebné prijímať opatrenia.  
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Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 2/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
vziať na vedomie 

 

Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií  na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 3) 

 

Ing. Pavol Zigo – na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, ktoré sa konalo 12.06.2021 bolo 

prijatých 24 uznesení Zastupiteľstva TSK, ktoré mali väčšinou formu schvaľovania  - 

berie na vedomie, jedno uznesenie bolo formou žiadosti Zastupiteľstva  TSK na 

ministra zdravotníctva, jedno formou poverenia pre predsedu TSK, ktoré sa týkalo 

poskytnutia finančného príspevku vo výške 50 000 Eur ako humanitárna pomoc 

partnerskému regiónu zrealizovaná formou darovacej zmluvy.  Ďalšou povinnosťou 

hlavného kontrolóra je kontrolovať uznesenia s ukladacou povinnosťou s uložením 

termínu plnenia dlhším ako je budúce Zastupiteľstvo TSK. Jedná sa o uznesenie , 

ktoré ukladá riaditeľom  nemocníc v zriaďovateľskej  pôsobnosti  TSK  - polročne   

predkladať poslancom  Zastupiteľstva  TSK do Knižnice poslancov TSK vyhodnotenie 

plnenia ozdravných plánov jednotlivých nemocníc. Toto uznesenie je splnené, 

riaditelia jednotlivých nemocníc zaslali vyhodnotenia plnenia ozdravných plánov 

Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK, ktoré sú uložené v Knižnici poslancov 

TSK. Ďalším uznesením bol poslanecký návrh na vykonanie kontroly v NsP Prievidza 

so sídlom v Bojniciach v rozsahu stanovenom uznesením Zastupiteľstva  TSK. 

Uznesenie je splnené, kontrola bola vykonaná. Návrh správy z kontroly bol 

predložený riaditeľovi NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a zároveň prerokovaný 

dňa 24.08.2021. Termín na podanie námietok voči kontrolným zisteniam, resp. voči 

stanoveným termínom bol stanovený do 03.09.2021, termín na prijatie opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov a na zabránenie ich opakovaniu do 08.09.2021, 

ktorý bol vzhľadom na výmenu riaditeľov bol posunutý do 28.09.2021. Súčasťou 

tohto materiálu je aj súhrnná správa o vykonanej kontrole.  

 

MUDr. Peter Daňo – požiadal o informáciu, či nemocnice v ZP TSK majú povinnosť 

nezávislého auditu.  

 

Ing. Pavol Zigo – zo zákona nemajú túto povinnosť. Pred hlasovaním požiadal o doplnenie 

stanoviska v nasledovnom znení: 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 3/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

a) vziať na vedomie 

 

- Správu z  kontroly plnenia uznesení prijatých na XXX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, 
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- informáciu o výsledkoch mimoriadnej kontroly vykonanej na základe schváleného 

uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 686/2021 zo dňa 10.05.2021 v príspevkovej 

organizácii NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

b) uložiť  

povinnosť zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK mať audítorom 

overenú účtovnú závierku k 31.12. príslušného roka a najneskôr do 30.06. nasledujúceho 

roka audítorsky overenú účtovnú závierku vložiť poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja do knižnice poslancov. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 4) 

 

Mgr. Tomáš Baláž – jedná sa o pozemok vo výmere 77 m
2
 v správe DSS - Adamovské 

Kochanovce. Kupujúcimi sú manželia Capákovi, ktorí kupujú tento pozemok za kúpnu cenu 

vo výške 2 310,00 Eur ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ spočíva záujme 

TSK na lepšom využití pozemku a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, ktorý 

vznikol na základe skutočného zamerania existujúceho oplotenia Domova sociálnych služieb 

– Adamovské Kochanovce. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 4/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva  pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

schváliť 

    

Zámer prevodu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, nachádzajúceho v okrese Trenčín, v obci Adamovské Kochanovce, v 

k.ú. Adamovské Kochanovce, zapísaného na LV č. 269 

 

Pozemok – parcela registra „C“: 

- parc. č. 342/6 –  záhrada o výmere   77 m
2
, 

 
v prospech Pavla Capáka a manž. Oľgy Capákovej, do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov v podiele 1/1, za kúpnu cenu vo výške 2.310,00 eur (slovom: dvetisíctristodesať eur) 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Osobitný zreteľ spočíva v záujme Trenčianskeho samosprávneho kraja na lepšom využití 

pozemku a majetkovoprávnom usporiadaní vzťahu k pozemku, ktorý vznikol na základe 

skutočného zamerania existujúceho oplotenia Domova sociálnych služieb – Adamovské 

Kochanovce č. 122, 913 05 Adamovské Kochanovce, ktoré ostáva zachované. 
 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

  

K bodu 5) 

 

Mgr. Tomáš Baláž  - predmetom zmluvy o budúcej zmluve má byť pozemok o výmere        

32 m
2 

, ktorý je v správe CSS – LIPOVEC v obci Horné Srnie.  Spoločnosť Západoslovenská 

distribučná, a.s. požiadala TSK o predaj časti pozemku, ktorý bude odčlenený geometrickým 
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plánom,  pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov. Kúpna cena bude v 

kúpnej zmluve stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý bude vyhotovený podľa 

geometrického plánu. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 5/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

súhlasiť   

 

s uzatvorením Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Západoslovenská 

distribučná, a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 ako budúcim kupujúcim, 

ktorou sa Trenčiansky samosprávny kraj ako budúci predávajúci zaväzuje, že: 

 

do 30 kalendárnych dní odo dňa ako Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

schváli prevod budúceho predávaného pozemku  

– pozemok bude odčlenený geometrickým plánom, jeho výmera bude cca 32 m², bude sa 

nachádzať pod distribučnou transformačnou stanicou vybudovanou v rámci stavby „TN_ A1_ 

Horné Srnie, VNV 282, NVK,TS,NNK“ na pozemku vo výlučnom vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, parc. KN-C č. 1155/3 o výmere 2 277 m², druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, nachádzajúci sa v katastrálnom území Horné Srnie, obec Horné Srnie, 

okres Trenčín, zapísaný na liste vlastníctva č. 971,  

 

v prospech budúceho kupujúceho, uzavrie s budúcim kupujúcim kúpnu zmluvu, predmetom 

ktorej bude predaj budúceho predávaného pozemku budúcemu kupujúcemu. 

 

Kúpna cena bude v kúpnej zmluve stanovená na základe znaleckého posudku na stanovenie 

všeobecnej hodnoty budúceho predávaného pozemku, ktorý bude vyhotovený podľa 

geometrického plánu. Vyhotovenie Znaleckého posudku zabezpečí na vlastné náklady budúci 

kupujúci. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 6) 

 

Ing. Renáta Ozimová  – predniesla informácie k predkladanému materiálu. Celkové príjmy 

TSK sa k 30.6.2021 naplnili vo výške 41,54%. Z toho bežné príjmy boli plnené vo výške 

49,74%. V rámci daňových príjmov sme zaznamenali pokles oproti schválenému rozpočtu 

a plnenie je približne 50%. Problém je v oblasti plnenia nedaňových príjmov, ktoré boli na 

úrovni 39,11%. Na Úrade TSK sme prekročili plnenie 59,7%. Najväčší problém je pri 

napĺňaní príjmov našich rozpočtových organizácii na úseku sociálneho zabezpečenia 

a vzdelávania (cca 17,12%), kde tento výpadok bude pravdepodobne pretrvávať aj dokonca 

roka 2021. Je to spôsobené pretrvávajúcou pandémiou, ktorá spôsobuje ochorenie COVID – 

19, kedy boli školy aj internáty zatvorené – z prenájmov, príspevkov od rodičov. Čo sa týka 

výdavkov finančné prostriedky na prevádzku a mzdy boli hradené z prostriedkov TSK. 

V oblasti sociálneho zabezpečenia bolo plnenie výdavkov 42,6%. Bolo to spôsobené 

pandémiou, kedy sme nemohli obsadzovať voľné miesta. Nakoľko sa od 1.3.2021 zvýšila 

úhrada za poskytovanú sociálnu službu, výpadok príjmov nebude taký výrazný. V rámci 

grantov a transferov je plnenie 51,28%. Kapitálové príjmy boli plnené len vo výške 9,6%. U 

nedaňových príjmov v rámci kapitálov je plnenie 14,3% a grantov a transferov 8,9%. Celkové 

kapitálové výdavky sa k 30.6.2021 čerpali vo výške 34%, v rámci bežných výdavkov to bolo 
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47,56%. Investičné akcie, ktoré sú hradené zo zdrojov TSK boli čerpané v percentuálnom 

vyjadrení  v objeme 25,47%. V tomto období sa už niektoré stavby odovzdávajú a tiež 

prebiehajú kontrolné dni na jednotlivých stavbách. 

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 6/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

vziať na vedomie 

 

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za   

I. polrok 2021. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 7) 

 

Ing. Renáta Ozimová – tento návrh predkladáme z dôvodu vytvorenia rozpočtovej rezervy 

pre budúce rozpočtové obdobie. Vzhľadom ku skutočnosti, že v druhom polroku sa nám 

začali kladne vyvíjať daňové príjmy a taktiež aj prognóza do konca roka je veľmi dobrá, 

navrhujeme navýšiť daňové príjmy o 2 mil. Eur. Taktiež sme obdržali kapitálové príjmy 

v objeme 1 065 900 Eur, ktoré navrhujem zapojiť do rozpočtu. Všetky tieto finančné 

prostriedky súčasne navrhujeme vrátiť do peňažných fondov, aby sme ich mali k dispozícii 

hneď na začiatku nového roka a nemuseli sme čakať do mája, kedy sa schvaľujú investičné 

akcie.   

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 7/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2023  (2. zmena). 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 8) 

 

PhDr. Elena Štefíková  – úvodom PhDr. Elena Štefíková pripomenula, že dozorný orgán je 

kontrolný útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na činnosť príspevkovej organizácie, na výkon 

pôsobnosti štatutárneho orgánu, uskutočňovanie činností nemocnice a vykonáva kontrolu 

hospodárenia, zmluvnej a účtovnej dokumentácie. Jeho zriadenie vyplýva z platnej Mandátnej 

zmluvy prijatej jednotlivými nemocnicami s MZ SR v procese oddlžovania nemocníc 

začatého v roku 2018. 

Členov dozorného orgánu na funkčné obdobie dvoch rokov vymenúva a odvoláva 

Zastupiteľstvo TSK. Vzhľadom na aktuálne zmeny v zložení štatutárnych orgánov – vzdanie 

sa funkcie predsedu dozorného orgánu PhDr. Mgr. Ľubomíra Nebeského, PhD. v NsP 

Považská Bystrica a uplynutie funkčného obdobia MUDr. Mariána Brídika vo funkcii  

podpredsedu v dozorných orgánoch v NsP Myjava, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 
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a v NsP Považská Bystrica, bol komisii s účinnosťou od 01.10.2021 na obdobie dvoch rokov 

predložený návrh na menovanie: 

a) Mgr. Ivana Bukovského, LL.M, za predsedu dozorného orgánu NsP PB (nominant MZ 

SR) 

b) PhDr. Elenu Štefíkovú, MPH, za podpredsedu dozorného orgánu NsP PD so sídlom 

v Bojniciach 

c) Mgr. Petra Glatza za podpredsedu dozorného orgánu NsP Považská Bystrica 

d) MUDr. Janu Hanajíkovú za podpredsedu dozorného orgánu NsP Myjava. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 8/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

I. vziať na vedomie 

s účinnosťou od 03.04.2020 

vzdanie sa PhDr. Mgr. Ľubomíra Nebeského, PhD., funkcie predsedu dozorného 

orgánu Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26  

Považská Bystrica  

 

II. vziať na vedomie 

ku dňu 01. 02. 2021 

uplynutie funkčného obdobia MUDr. Mariána Brídika vo funkcii podpredsedu 

dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01  Bojnice, vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu 

Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26  Považská 

Bystrica a vo funkcii podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou 

Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava. 

 

III. menovať  

s účinnosťou od 01.10.2021 na obdobie dvoch rokov 

 

a) Mgr. Ivana Bukovského, LL.M, za predsedu dozorného orgánu Nemocnice 

s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, 

 

b) PhDr. Elenu Štefíkovú, MPH, za podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice, 

c) Mgr. Petra Glatza za podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou 

Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica, 

d) MUDr. Janu Hanajíkovú za podpredsedu dozorného orgánu Nemocnice 

s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava. 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 
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K bodu 9) 

 

PhDr. Elena Štefíková  – PhDr. Elena Štefíková, MPH uviedla, že v zmysle uznesenia 

Zastupiteľstva TSK č. 247/2019 a v nadväznosti na aktuálne znenie Mandátnych zmlúv 

v procese oddlžovania nemocníc, riaditelia nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

spracovali vyhodnotenie ozdravných plánov k 30.06.2021 a zaslali ich na TSK. Tieto 

vyhodnotenia plnenia ozdravných plánov sú predložené poslancom Zastupiteľstva TSK 

v Knižnici poslancov  TSK. Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov predkladajú riaditelia 

nemocníc na zasadnutia dozorných orgánov a zasielajú MZ SR, ktoré hodnotí ich plnenie.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 9/5 2021: 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

vziať  na vedomie 

Vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu  10 ) 

 

PhDr. Elena Nekorancová – informovala prítomných o situácii v oblasti sociálnej pomoci: 

- Aktuálne ani jedno zariadenie nehlásilo mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením 

COVID-19, 

- Prostredníctvom zamestnancov oddelenia sociálnej pomoci  je zabezpečovaná distribúcia 

antigénových rýchlotestov a pripravuje sa aj distribúcia OOPP (po prevzatí zo skladov 

ŠHR). 

- Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb prebieha podľa platnej testovacej stratégie, 

podmienky sú zverejnené na web sídle MPSVR SR 

- Zaočkovanosť prijímateľov v ZSS v našej zriaďovateľskej pôsobnosti je na úrovni 77%, 

všetci ktorí mali záujem a nemali kontraindikácie boli zaočkovaní.  Zaočkovanosť 

zamestnancov je na úrovni 65%. 

- S účinnosťou od 1.7.2021 došlo k zmenám lôžok vo vybraných ZSS – z DSS na ŠZ- 

uvedenú zmenu vnímame pozitívne, postupne sú obsadzované  dovtedy nevyužívané lôžka 

v domovoch sociálnych služieb. Tato zmena sa preukáže čiastočne aj na príjmoch, nakoľko 

v ŠZ je úhrada vyššia vzhľadom na prepočet zamestnancov. V súvislosti s touto zmenou 

budú do týchto ZSS prijímaní aj ďalší zamestnanci. Počet čakateľov v poradovníkoch sa 

znížil.  Aktuálne je len 159 občanov, ktorí sú evidovaní na vybrané zariadenia, niektorým 

je už služba poskytovaná, ale trvajú na umiestnení v konkrétnom zariadení aj za cenu 

čakania v poradovníkoch. 

- Pracuje sa na príprave koncepčného materiálu v nadväznosti na schválený národný 

dokument – Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030, kde je vyšší 

územný celok povinný v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov  do 12 mesiacov od ich 

zverejnenia vypracovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na komunitné 

plány miest a obcí v regióne. Tie by mali mať komunitné plány schválené do 6 mesiacov 

od zverejnenia národného dokumentu a následne by ich mali vyššiemu územnému celku 

doručiť.  
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- Aktuálne bolo ukončené MPK návrhu novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách kde sme spracovali viacero pripomienok zásadného charakteru. V rámci 

rozporového konania boli niektoré pripomienky akceptované a rozpor odstránený, avšak 

stále zostáva rozpor hlavne v bodoch týkajúcich sa služby včasnej intervencie 

a financovania sociálnych služieb, predbežne nám bolo oznámené, že sa pripravuje 

stretnutie na MPSVR SR, kde sa bude rokovať na túto tému. 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – PhDr. Elena Štefíková, MPH predložila prítomným 

nasledujúce informácie: 

1. Organizačné zmeny na úseku zdravotníctva: 

a) V zložení štatutárnych orgánov v dvoch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TSK nastali zmeny. Od 1.9.2021 bol predsedom TSK v NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach poverený riadením Mgr. Peter Glatz a v NsP Myjava bola poverená 

riadením PhDr. Elena Štefíková, MPH.  

b) Na oddelení zdravotníctva a humánnej farmácie ukončil MUDr. Marián Brídik svoju 

funkciu ako lekár samosprávneho kraja a od 1.9.2021 bola predsedom TSK menovaná 

novým lekárom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Jana Hanajíková. 

c) K 31.8.2021 pozastavili svoju činnosť veľkokapacitné očkovacie centrá 

prevádzkované Trenčianskym samosprávnym krajom – Krajské vakcinačné centrum 

Trenčín na Výstavisku EXPO a Krajské vakcinačné centrum Prievidza na Zimnom 

štadióne Prievidza, ktoré spoločne za päť mesiacov prevádzky zaočkovali 110 tisíc 

obyvateľov. Osobitná vďaka patrí NsP Považská Bystrica a NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach, ktoré vo vakcinačných centrách zastrešovali na základe zmlúv 

o spolupráci poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti.  

 

2. Legislatívne zmeny na úseku zdravotníctva: 

       MZ SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona 

o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorým plánuje dosiahnuť tzv. 

optimalizáciu siete nemocníc na Slovensku. Navrhovaný zákon, ktorý rozdeľuje ústavnú 

zdravotnú starostlivosť do 5 úrovní (národná, koncová, komplexná, regionálna 

a komunitná), dáva MZ SR veľkú právomoc pri likvidácii nemocníc a najviac zasiahne 

dve nemocnice v Trenčianskom kraji – NsP Myjava a Nemocnicu na okraji mesta, 

Partizánske. Tieto nemocnice by boli znížené na najnižšiu úroveň tzv. komunitných 

nemocníc a realizovali by len rehabilitačný program a liečbu dlhodobo chorých.  

Návrh zákona, ku ktorému je predložených približne tisíc zásadných pripomienok, 

nedáva žiadne právomoci vyšším územným celkom ani obciam a jeho cieľom je zrušiť až 

tisíce lôžok v nemocniciach Slovenska. Nemocnica s poliklinikou Myjava je pre 

obyvateľov všetkých obcí okresu Myjava jediným ústavným zdravotníckym zariadením 

spĺňajúcim kritérium geografickej dostupnosti. 

       Na základe informácie PhDr. E. Štefíkovej, MPH o pripravovanej legislatívnej zmene 

v kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti  z iniciatívy predsedu komisie, odporúča 

komisia prostredníctvom Rady predsedov komisíí doplniť program rokovania 

Zastupiteľstva TSK o návrh uznesenia, ktorým:  

a) vezme Zastupiteľstvo TSK na vedomie správu o pripravovanej kategorizácii 

ústavnej ZS a optimalizácii siete nemocníc a ich možnom dopade na nemocnice 

v regióne TSK 

b) požiada ministra zdravotníctva SR o 

 stiahnutie návrhu zákona o kategorizácii ústavnej ZS 

 rešpektovanie geografickej dostupnosti pri zaraďovaní nemocníc do 

jednotlivých úrovní a ponechanie NsP Myjava a Nemocnicu na okraji mesta 

Partizánske, n.o., v sieti nemocníc na regionálnej úrovni 
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 včasné prerokovávanie pripravovaných zmien v oblasti optimalizácie 

s predsedami samosprávnych krajov, primátormi miest, v ktorých nemocnice 

pôsobia a riaditeľmi dotknutých nemocníc a pod.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 10/5 2021: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

I. vziať  na vedomie 

Informatívnu správu o pripravovanej kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti 

a optimalizácii siete nemocníc a ich možnom dopade na nemocnice v regióne 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 

II. požiadať ministra zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

a) o stiahnutie návrhu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z legislatívneho procesu,  

 

b) pri zaraďovaní nemocníc do jednotlivých úrovní rešpektovať parameter geografickej 

dostupnosti a ponechať Nemocnicu s poliklinikou Myjava a Nemocnicu na okraji 

mesta Partizánske, n. o., v sieti nemocníc na regionálnej úrovni, 

 

c) aby pripravované meny v oblasti optimalizácie siete nemocníc vopred prerokoval 

s predsedami samosprávnych krajov, primátormi miest, v ktorých sa jednotlivé 

nemocnice nachádzajú, riaditeľmi dotknutých nemocníc a ďalšími odborníkmi 

v oblasti zdravotníctva z regionálnej a miestnej samosprávy.   

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 11) 

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne príspevky.  

 

K bodu 12) 

 

Mgr. Eva Bočincová - Ukončila zasadnutie KSPZ a  poďakovala všetkým prítomným za 

účasť.  

  

 

 

 

 

 

 

       

Zapísala dňa: 13.09.2021                                            Schválil:  

Ing. Alica Jarošová                               Mgr. Eva Bočincová, v.r. 

tajomníčka KSPZ            predsedníčka KSPZ 



 

 

 

 

 


