
Dôvodová správa 
 
 
 

I. Všeobecná časť 
 

 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne (ďalej len „TSK“) je 

zriaďovateľom troch príspevkových organizácií - nemocníc a to Nemocnice 
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnice a poliklinikou 
Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou Myjava (ďalej len „nemocníc“) 
v súlade s ust. § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
a podľa ust. § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Uvedené zdravotnícke zariadenia prešli do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení od 1. 1. 
2003.  

Riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja 
vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo v súlade s ust. § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
o samosprávnych krajoch. 
V zmysle ust. § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov, miesto vedúceho zamestnanca, ktorý 
vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 
citovaného právneho predpisu  a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, 
u ktorého to určí pracovný poriadok sa obsadzuje na základe výsledku 
výberového konania, to neplatí, ak osobitný predpis (§ 11 ods. 2 písm. h) zákona 
o samosprávnych krajoch v platnom znení) ustanovuje aj iný spôsob výberu 
vedúceho zamestnanca, alebo ustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho 
zamestnanca kolektívnym orgánom. V súlade s citovaným právnym predpisom     
a z dôvodu transparentnosti boli vyhlásené výberové konania na obsadenie 
pracovných pozícií riaditeľov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

 
 

 
II.Osobitná časť 

 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlásil výberové konania 
na obsadenie pracovných pozícií riaditeľov nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberových 
konaniach bol 26. 10. 2018.  



Na obsadenie pracovných pozícií riaditeľov NsP Považská Bystrica a NsP Myjava 
sa prihlásili po jednom uchádzačovi, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky a úspešne absolvovali dňa 9. 11. 2018 výberové konanie.   
Výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa NsP Prievidza      
so sídlom v Bojniciach sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý nesplnil podmienku 
stanovenú v kvalifikačných predpokladoch a požiadavkách. Vzhľadom na tieto 
skutočnosti výberová komisia odporučila predsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja vyhlásiť nové výberové konanie na obsadenie uvedenej 
pracovnej pozície.  
Nové výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa NsP Prievidza 
so sídlom v Bojniciach bolo vyhlásené dňa 3. 12. 2018  s termínom uzávierky 
prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní 31. 12. 2018.  
Výberového konania sa zúčastnili 3 uchádzači. Výberová komisia po posúdení 
kvalifikačných predpokladov a požiadaviek a overení odborných znalostí 
a schopností prihlásených uchádzačov dňa 11. 1. 2019 konštatovala, že 2 
z prihlásených uchádzačov nesplnili kvalifikačné predpoklady a požiadavky.  
 
Na základe splnenia kvalifikačných predpokladov a požiadaviek a výsledkov 
výberového konania predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja návrh na menovanie nasledovných uchádzačov do funkcií riaditeľov 
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:  
 
1. MUDr. Henricha Gašparíka, PhD. za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou 

Myjava, Staromyjavská  59, 907 01  Myjava, IČO: 00610721 
 
2. MUDr. Igora Steinera, MPH za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Považská 

Bystrica, Nemocničná  986, 017 26 Považská Bystrica, IČO: 00610411 
 
3. Ing. Vladimíra Vidu za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice, IČO:  17335795 
 
 

Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva 
pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 16. 1. 2019, na 
ktorom boli uvedení uchádzači predstavení a absolvovali prezentácie pred členmi 
komisie a poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


