
Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v NsP Myjava 

 

 

 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) vykonal vo 

vybraných zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti kontrolnú akciu, 

ktorej účelom bolo preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraním najmä na 

odmeňovanie; preveriť dodržiavanie zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a 

pôrodných asistentiek a dotazníkovou formou zistiť, ako sú pacienti spokojní s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.  
 Na základe poverenia predsedu NKÚ SR č. 308/01 z 5. 2. 2013 bola vykonaná 

kontrolná akcia v Nemocnici s poliklinikou Myjava. Kontrolná akcia bola vykonaná v čase od 

22. 2. 2013 do 28. 3. 2013.  

Kontrolná akcia bola zameraná na kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami vo 

vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych 

zariadeniach. Kontrolované obdobie: 2010 – 2012.  

 

Predmetom kontroly bolo: analýza hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov  pri nakladaní s verejnými prostriedkami, dodržiavanie účelu použitia 

prostriedkov určených na odmeňovanie z hľadiska splnenia zákonných minimálnych 

mzdových nárokov zdravotníckeho personálu, prieskum spokojnosti pacientov formou 

dotazníka. 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

 

 Nemocnica s poliklinikou Myjava je príspevková organizácia so samostatnou právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od 1. 1. 2003. 

Predmetom činnosti NsP Myjava ako všeobecnej nemocnice bolo poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti a záchrannej zdravotnej služby. Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná 

ambulantnou a ústavnou formou.  

 

Počas kontroly bolo preverené dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri 

nakladaní s verejnými prostriedkami, dodržanie účelu použitia prostriedkov určených na 

odmeňovanie z hľadiska splnenia zákonných minimálnych mzdových nárokov 

zdravotníckeho personálu.  

 

Nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení 

a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov bola na obdobie od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012 

poskytnutá finančná rezerva štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej sume 50 

miliónov Eur, a to vo forme zvýšenej sadzby poistného pre štát podľa ustanovenia § 12 ods. 1 

písm. f) na 4,328381343 % z vymeriavacieho základu za účelom kompenzácie časti nákladov 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zvýšené mzdové nároky zdravotníckych 

pracovníkov.  

Podľa predložených dokladov NsP Myjava dostala z vyššie uvedenej rezervy štátneho 

rozpočtu SR finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom zvýšených úhrad za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní za zmluvne stanovených 

podmienok v dodatkoch k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v období od 1. 7. 

2012 do 31. 12. 2012. Celkovo dostala NsP Myjava navýšené finančné prostriedky za II. 

polrok 2012 v sume 146 972,00 Eur, čo predstavovalo mesačné navýšenie v sume 24 495,33 

Eur.  



Kontrolná skupina vykonala kontrolu pracovných zmlúv lekárov, sestier, pôrodných 

asistentiek na vybranej kontrolnej vzorke. Kontrolou pracovných zmlúv bolo zistené, že 

obsahovali náležitosti v zmysle ustanovenia § 43 ods. 1 zákonníka práce a to druh práce, na 

ktorý bol zamestnanec prijímaný, jeho stručnú charakteristiku, miesto výkonu práce, deň 

nástupu do práce. O mzdových podmienkach bolo zamestnancom vydané osobitné písomné 

rozhodnutie (Rozhodnutie o mzde) v zmysle mzdového predpisu a katalógu pracovných 

činností. Kontrolou bolo zistené, že pracovné zmluvy obsahovali určený výplatný termín. 

Pracovnoprávne náležitosti ako pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby 

boli dohodnuté v Kolektívnej zmluve. O tejto skutočnosti bol v pracovnej zmluve odkaz na 

kolektívnu zmluvu. Ďalšie hmotné výhody pre zamestnancov nad rámec zákonníka práce boli 

dohodnuté v mzdovom predpise. Kontrolná skupina porovnala vyplácané mzdy lekárov NsP 

Myjava a konštatovala, že NsP Myjava dodržala podmienku stanovenia minimálneho 

mzdového nároku. Kontrolná skupina vykonala kontrolu dodržiavania príslušných ustanovení 

zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a konštatovala, že kontrolovaný subjekt 

pri stanovovaní základnej zložky mzdy dodržal príslušné ustanovenia zákona 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.  

 

Predmetom kontroly bolo aj odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek. Kontrolná 

skupina porovnala vyplácané mzdy sestier a pôrodných asistentiek a vykonala aj kontrolu 

uplatnenia zákona č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných 

asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť 1. apríla 2012.   

 

Kontrolná skupina konštatovala, že ustanovenie zákona o minimálnych mzdových 

nárokoch sestier a pôrodných asistentiek bolo pri všetkých zamestnancoch na vybranej vzorke 

dodržané. Ku dňu 1. 8. 2012, t.j. v čase keď bola pozastavená účinnosť zákona o minimálnych 

mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek kontrolovaný subjekt upravil mzdy sestier 

a pôrodných asistentiek na úroveň spred nadobudnutia účinnosti citovaného zákona. Rozdiel 

medzi týmito mzdami bol riešený osobným príplatkom v rozpätí 58,7 % - 84,8 %. 

 

Vykonanou kontrolou bolo preukázané, že kontrolovaný subjekt 

v kontrolovanom období v mzdových podmienkach svojich  zdravotníckych 

zamestnancov uplatnil všetky zákonom stanovené povinnosti.  

 

Kontrolná skupina požiadala NsP Myjava listom, aby sa svojich webových stránkach 

zverejnili správu, že na webovej stránke NKÚ SR bol zverejnený Dotazník spokojnosti 

pacientov, z dôvodu zabezpečenia čo najväčšej účasti respondentov. Dotazník je určený pre 

respondentov – pacientov, ktorí boli v priebehu rokov 2009 až 2012 hospitalizovaní v NsP 

Myjava. Dotazník bolo možné vyplniť do konca marca 2013. Dotazníky budú vyhodnotené až 

po ukončení celej kontrolnej akcie. 

 

Záznam o výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 22. 3. 2013 a s obsahom záznamu 

o výsledku kontroly bol oboznámený MUDr. Jozef Markovič, riaditeľ NsP Myjava dňa 25. 3. 

2013.  

 

Predložený materiál bol prerokovaný dňa 4. 3. 2014 v Komisii sociálnej pomoci 

a zdravotníctva pri Zastupiteľstve TSK. Stanovisko komisie je súčasťou predloženého 

materiálu. 

 



 

 

 


