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

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 13. septembra 2017 schválila
uznesením č. 425/2017 materiál „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“.
Následne Národná rada Slovenskej republiky na zasadnutí dňa 30. 11. 2017
vyslovila súhlas s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu Koncepcie
oddlženia zdravotníckych zariadení. V súlade s uznesením vlády SR č. 425/2017
realizuje Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) oddlžovanie
zdravotníckych zariadení v zmysle schválenej koncepcie.
Cieľom koncepcie je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom
v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu
opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.
Participácia nemocnice v procese oddlžovania je podmienená výlučne mandátnym
zastúpením MZ SR a úplnou akceptáciou determinovaných podmienok účasti
v procese oddlžovania. 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 je 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.
Dozorný orgán je kontrolný
útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na činnosť
príspevkovej organizácie, na výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu, uskutočňovanie
činností nemocnice a ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia, zmluvnej a účtovnej
dokumentácie a tiež kontrolu dodržiavania ozdravného plánu organizácie.
Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Trenčianskeho
samosprávneho kraja podľa nasledovného ustanovenia:
•
•
•

Prvého člena dozorného orgánu – predsedu určí Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa.
Druhého člena dozorného orgánu – podpredsedu navrhne zriaďovateľ zo
zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ďalších členov dozorného orgánu navrhne zriaďovateľ z poslancov
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja z regiónu podľa miesta
sídla príspevkovej organizácie.

Predseda, podpredseda a členovia dozorného orgánu vykonávajú svoju činnosť
s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami príspevkovej organizácie, najmä
sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie
týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo príspevkovej
organizácií spôsobiť škodu, alebo ohroziť jej záujmy.
Funkcia člena dozorného orgánu je čestná. Funkčné obdobie členov dozorného
orgánu je dva roky.
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne na svojom
riadnom zasadnutí dňa 24. septembra 2018 s účinnosťou od 25. septembra 2018
zriadilo vo všetkých troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja dozorné orgány.
Zároveň Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 140/2018
dňom 25. septembra 2018 vymenovalo členov dozorných orgánov nemocníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie dvoch
rokov.

Za uplynulé obdobie došlo k viacerým zmenám v zložení predsedu a podpredsedu
dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Funkčné obdobie členov dozorných orgánov sa skončilo.
Na návrh ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky Andrey Kalavskej
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne uznesením
č. 195/2018 zo dňa 26. novembra 2018 schválilo dňom 27. novembra 2018 zmenu
predsedu dozorného orgánu Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom
v Bojniciach z Ing. Viktora Očkaya na Ing. Martinu Verešovú. Ostatní členovia
dozorného orgánu zostali bez zmeny.
Ďalej došlo k zmene podpredsedu dozorných orgánov všetkých troch nemocníc
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Pôvodne bol za podpredsedu dozorných orgánov
nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vymenovaný Ing. Vladimír Vido,
zamestnanec Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vzhľadom na to, že Ing.
Vladimír Vido úspešne absolvoval výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, a funkcia člena
dozorného orgánu je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu, došlo na základe
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č.208/2019 zo dňa
28. januára 2019 k zmene podpredsedu dozorných orgánov vo všetkých troch
nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Za podpredsedu dozorných
orgánov bol menovaný MUDr. Marián Brídik s účinnosťou od 1. februára 2019.
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD., písomne oznámil predsedovi Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baškovi vzdanie sa funkcie predsedu a člena
dozorných orgánov Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986,
017 26 Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907
01 Myjava k 31. 3. 2020. List bol doručený na Úrad Trenčianskeho samosprávneho
kraja dňa 3. 4. 2020. Na základe tejto písomnej informácie predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška písomne listom č. TSK/2020/05293-2 zo
dňa 22. apríla 2020 požiadal ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Mareka
Krajčiho o nominácie predsedov dozorných orgánov Nemocnice s poliklinikou
Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou Myjava v čo možno najskoršom
termíne, aby mohli tieto dozorné orgány opäť fungovať v súlade s platným Štatútom
a Rokovacím poriadkom.
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci bol
po viacerých urgenciách dňa 29. 6. 2020 doručený list generálneho tajomníka
služobného úradu Mariána Kolníka, č. S08418-2020-OZZAP-8 zo dňa 18. 6. 2020
v ktorom oznamuje, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky eviduje
vzdanie sa PhDr. Mgr. Ľubomíra Nebeského, PhD., funkcie predsedu Dozorného
orgánu Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica a Nemocnice s poliklinikou
Myjava. Ďalej sa v predmetnom liste uvádza citujem: „V súlade s Mandátnou
zmluvou na zabezpečenie oddlženia č. 80/2018 zo dňa 12. 4. 2018 a Mandátnou
zmluvou na zabezpečenie oddlženia č. 72/2018 zo dňa 12. 4. 2018 Vám zároveň

oznamujem, že ministerstvo v najbližšom období oznámi konkrétneho nominanta
ministerstva za účelom jeho obsadenia v dozornom orgáne vyššie uvedených
organizácií.“ Do dnešného dňa však takáto nominácia nebola doručená
Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
Vzhľadom na tieto skutočnosti a uplynutie funkčného obdobia členom dozorných
orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, predkladáme Zastupiteľstvu
Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na menovanie predsedov a členov
dozorných orgánov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja na obdobie dvoch rokov s účinnosťou od 01. októbra 2020
nasledovne:

1. Dozorný orgán Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
•

Členovia: RNDr. Viera Beňová, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Ing. Richard
Takáč

2. Dozorný orgán Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná
986, 017 26 Považská Bystrica
Predseda:
Členovia: doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., Mgr. Rastislav Henek,
Mgr. Juraj Smatana

3. Dozorný orgán Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59,
907 01 Myjava
Predseda:
Člen: Pavel Halabrín

