
Dôvodová správa 
 
 
 
I. Všeobecná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj má od 1. 1. 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti tri 

zdravotnícke zariadenia – všeobecné nemocnice, ktoré sú z hľadiska právnej formy 

príspevkové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou a poskytujú zdravotnú 

starostlivosť obyvateľom  na základe povolení vydaných Trenčianskym samosprávnym 

krajom. 

Jedná sa o nasledovné všeobecné nemocnice: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnica s poliklinikou 

Myjava. 

 

 

II. Osobitná časť 
 
 
 

Materiál „Optimalizácia fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja a jeho 

podriadených organizácií so zameraním na oblasť zdravotníctva“ bol vypracovaný 

spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o. so sídlom Križkova 9, 811 04  Bratislava pre 

Trenčiansky samosprávny kraj na základe Zmluvy o poskytnutí odborných poradenských 

služieb zo dňa 24. 6. 2014.  

Dôvodom je dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá ekonomická situácia nemocníc 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a hľadanie východísk 

z tejto situácie.  

Materiál obsahuje analýzu aktuálneho stavu vybraných oblastí v 3 nemocniciach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, identifikáciu problémových oblastí, návrhy parciálnych 

opatrení, ako aj návrh strategických dlhodobých scenárov riešenia. Výstupom materiálu sú 

strategické návrhy riešenia pre zdravotníctvo TSK a operatívne návrhy riešení pre TSK 

a nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.  

Prioritou Trenčianskeho samosprávneho kraja je dostať tri nemocnice do 

vyrovnaného hospodárenia a následne odstraňovať modernizačný dlh a hľadať dlhodobé 

riešenia, ktoré zabezpečia zachovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti a trvalú 

udržateľnosť týchto nemocníc v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.  

 



Materiál bol spracovaný na základe podkladov, ktoré predložili riaditelia  

zdravotníckych zariadení v mesiacoch august – október 2014 ako aj jednotlivé organizačné 

útvary Trenčianskeho samosprávneho kraja. Materiál bol v dňoch 4. – 5. marca 2015 

prezentovaný v jednotlivých nemocniciach za účasti riaditeľov nemocníc, primárov, vedúcich 

sestier jednotlivých oddelení a vedúcich zamestnancov organizačných útvarov. Následne bol 

predložený a odprezentovaný v Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva a Komisii pre 

financie, rozpočet a investície pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Stanoviská komisií sú prílohou materiálu.  

 
 
 
 


