
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

Zdravotníctvo patrí medzi priority Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom 
v Trenčíne (ďalej len „TSK“).  

Pôsobnosť samosprávneho kraja upravuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v zmysle ktorého sa samosprávny kraj pri výkone samosprávy stará 
o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. V oblasti 
zdravotníctva, v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. j) zákona o samosprávnych krajoch, 
samosprávny kraj utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva a vykonáva ďalšie 
pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.  

 

II. Osobitná časť 

 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 26. novembra 2018 uznesením č. 151/2018 v bode III. C odporučilo predsedovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja vytvoriť pracovnú skupinu pre zdravotníctvo 
ako poradný orgán predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška s účinnosťou od 
1. februára 2019 vytvoril Pracovnú skupinu pre zdravotníctvo ako svoj stály 
poradný orgán za účelom prípravy materiálov, posudzovania a predkladania 
stanovísk k materiálom, týkajúcich sa problematiky zdravotníctva v rámci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja zároveň s účinnosťou od 1. februára 2019 vymenoval členov a tajomníčku 
Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo.  

Členmi Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo sú: 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., poslanec Zastupiteľstva TSK 

MUDr. Peter Daňo, poslanec Zastupiteľstva TSK 

MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditeľ NsP Myjava 

Ing. Anna Halinárová, poslankyňa Zastupiteľstva TSK 

MUDr. Mohamed Hemza, poslanec Zastupiteľstva TSK 

Ing. Richard Horváth, hlavný kontrolór TSK 



MUDr. Peter Oulehle, poslanec Zastupiteľstva TSK 

MUDr. Igor Steiner, MPH, poslanec Zastupiteľstva TSK, riaditeľ NsP Považská 
Bystrica 

doc. MUDr. Mária Šramková, PhD., MBA,  poslankyňa Zastupiteľstva TSK 

PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci 

Ing. Vladimír Vido, riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  

 

Tajomníčka Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo: Ing. Zuzana Kotásková, referent 
oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie. 

Pracovná skupina pre zdravotníctvo na svojom prvom riadnom zasadnutí, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 19. 2. 2019 prerokovala a schválila štatút a rokovací poriadok, zvolila 
predsedu a podpredsedu. 

Predsedom Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo sa stal doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 
a podpredsedom MUDr. Igor Steiner, MPH. 

Pracovná skupina pre zdravotníctvo má nasledovné zameranie činnosti: 

• odborné poradenstvo pre problematiku zabezpečenia poskytovania zdravotnej 
starostlivosti v Trenčianskom samosprávnom kraji, najmä v zdravotníckych 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, t.j. Nemocnici s poliklinikou Prievidza, Nemocnici s poliklinikou 
Považská Bystrica a Nemocnici s poliklinikou Myjava, 

• príprava stanovísk pre predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
k materiálom, ktoré sa týkajú zdravotníctva a zdravotníckych zariadení, 

• príprava strategických dokumentov a koncepčných návrhov riešenia 
problematiky zdravotníctva najmä v oblasti zabezpečenia kvality a dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti pre občanov Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

• zabezpečenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti bude koncipované 
z pohľadu aktuálnych potrieb, ako aj z pohľadu strednodobej a dlhodobej 
perspektívy.  

 

Pracovná skupina pre zdravotníctvo predkladá Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja správu o svojej činnosti za rok 2019. Správa o činnosti 
Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo za rok 2019 bola prerokovaná na riadnom 
zasadnutí Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo dňa 23. januára 2020 ako aj na 
Komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve TSK. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


