
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 
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.  

 

II. Osobitná časť 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 28. 1. 2019 uznesením číslo 207/2019 vymenovalo 
s účinnosťou od 1. 2. 2019  riaditeľov všetkých troch nemocníc v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK. Za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 
v Bojniciach bol vymenovaný Ing. Vladimír Vido. Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja zároveň uložilo Ing. Vladimírovi Vidovi predložiť                      
na nasledujúce riadne rokovanie Zastupiteľstva TSK ozdravný plán Nemocnice 
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 

Ing. Vladimír Vido na základe citovaného uznesenia vypracoval a predložil              
na rokovanie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ozdravný plán nemocnice s poliklinikou 
Prievidza so sídlom v Bojniciach. Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva              
pri Zastupiteľstve TSK na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 25. 2. 2019 neodporučila 
na zasadnutí Zastupiteľstva TSK dňa 25. 3. 2019 prerokovať materiál s názvom 
Ozdravný plán NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach z toho dôvodu, že Ozdravný 
plán NsP Prievidza bol predložený v súlade s Mandátnou zmluvou dňa 15. 8. 2018 
Ministerstvu zdravotníctva SR v súvislosti s procesom oddlžovania a momentálne je 
v procese schvaľovania. Ak by bol predložený a schválený Zastupiteľstvom TSK 
nový ozdravný plán, musel by sa opätovne predložiť na Ministerstvo zdravotníctva 
SR.  



Proces oddlžovania zdravotníckych zariadení realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR 
v súlade s uznesením vlády SR č. 425/2017, ktorým vláda schválila materiál  
„Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“. 

Prejavom záujmu zúčastniť sa procesu oddlžovania a nevyhnutným predpokladom 
zapojenia sa nemocnice do procesu oddlžovania je podpis mandátnej zmluvy osobou 
oprávnenou konať v mene nemocnice. Do procesu oddlžovania sa zapojili aj všetky 
nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK na základe Mandátnej zmluvy            
na zabezpečenie oddlženia.  

Z ustanovenia čl. VIII platnej Mandátnej zmluvy na zabezpečenie oddlženia vyplývajú 
pre nemocnice konkrétne podmienky účasti v procese oddlženia. Jednou 
z podmienok účasti bolo v lehote troch mesiacov od poskytnutia finančných 
prostriedkov (bez ohľadu na ich výšku) z prvej etapy procesu oddlženia na úhradu 
záväzkov nemocnice v spolupráci so svojím zriaďovateľom vytvorenie dozorného 
orgánu a vypracovanie a dodržiavanie štatútu dozorného orgánu s určeným 
obsahovým minimom s tým, že predsedom dozorného orgánu je výlučne nominant 
MZ SR. Ďalšou podmienkou bolo vypracovanie Ozdravného plánu v presne 
definovanej štruktúre a v obsahu podľa článku IX Mandátnej zmluvy. 

Zároveň v zmysle čl. VII platnej Mandátnej zmluvy v bode 7.5. citujem: „Nemocnica 
berie na vedomie a súhlasí, že schvaľovanie Ozdravného plánu podlieha 
výlučnému posúdeniu zo strany MZ SR a že na jeho schválenie nie je právny 
nárok.  

Bod 7.6. Nemocnica berie na vedomie, že hodnotenie dodržiavania, resp. 
nedodržiavania Ozdravného plánu v jeho schválenom znení je vo výlučnej 
právomoci MZ SR.“ 

Na základe rokovania Rady predsedov komisii, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 3. 2019 
bolo odporučené predložiť na rokovanie Zastupiteľstva TSK Návrh na zmenu 
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 207/2019             
zo zasadnutia konaného 28.1.2019 s tým, že Zastupiteľstvo TSK uloží riaditeľom 
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK polročne predkladať poslancom 
Zastupiteľstva TSK do Knižnice poslancov vyhodnotenie plnenia ozdravných plánov 
jednotlivých nemocníc, ktoré boli zaslané MZ SR v súvislosti s procesom 
oddlžovania. Vzhľadom k tomu, že ozdravné plány jednotlivých nemocníc doposiaľ 
neboli zo strany MZ SR schválené, navrhujeme, aby prvé vyhodnotenie bolo 
predložené po 6 mesiacoch od schválenia ozdravných plánov Ministerstvom 
zdravotníctva SR: 

V zmysle záverov rokovania Rady predsedov komisií predkladáme Zastupiteľstvu 
TSK „Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 207/2019 zo zasadnutia konaného 28.1.2019 – ozdravné plány nemocníc      
v ZP TSK“.  


