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Z Á P I S N I C A    č. 5/2019 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa                  

17. júna 2019 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A,    

  911 01 Trenčín, 5. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť  č. 524 

 

Účasť členov na zasadnutí KSPZ podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní členovia KSPZ: 7 
Neprítomní členovia KSPZ: 4 - Ing. Halinárová, MUDr. Hemza, PaedDr. Porubcová, 

MUDr. Procházka 

Prizvaní: 10 
 

Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva sa zúčastnila nadpolovičná väčšina 

hlasujúcich členov.  

 

Program: 
1. Otvorenie. 

2. Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice  

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022. 

3. Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021            

(2. zmena). 

4. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe 

NsP Považská Bystrica vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby. 

5. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe 

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej 

energetickej služby. 

6. Návrh na schválenie zámeru realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe 

NsP Myjava vo vlastníctve TSK prostredníctvom garantovanej energetickej služby. 

7. Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce – aktualizácia 5/2019.  

8. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 

2014 – 2020 s názvom „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych 

služieb Adamovské Kochanovce – I. etapa“. 

9. Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci 

Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“.  

10. Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

11. Rôzne. 

12. Záver 

  

K bodu 1) 

 

Zasadnutie KSPZ viedla predsedníčka komisie Mgr. Eva Bočincová, ktorá privítala všetkých 

prítomných a následne požiadala členov komisie o odsúhlasenie programu rokovania.  

 

Hlasovanie: jednohlasne za návrh 

 

K bodu 2) 

 

Ing. Vladimír Vido – Z TSK na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 3. 2019 uznesením č. 

247/2019 na základe poslaneckého návrhu doc. MUDr. Jána Bielika, CSc., uložilo Ing. 

Vladimírovi Vidovi predložiť na júlové rokovanie Z TSK Plán ekonomickej konsolidácie, 

zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja Nemocnice s poliklinikou Prievidza so 
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sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022. Ing. Vladimír Vido na základe vyššie 

uvedeného uznesenia vypracoval a predložil na rokovaní KSPZ materiál „Plán ekonomickej 

konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022“ s nasledovným obsahom:  

Pri tvorbe tohto plánu vychádzal z poznania stavu, problémov a potrieb NsP Prievidza 

so sídlom v Bojniciach, ktoré získal počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice 

ako aj z verejne prístupných informácií. Plán analyzuje súčasný stav poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, navrhuje uskutočniteľné opatrenia v oblasti poskytovania zdravotnej 

starostlivosti, analyzuje súčasnú ekonomickú situáciu a definuje smery ekonomickej 

konsolidácie. Cieľom všetkých navrhnutých opatrení je maximálne využiť potenciál NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach a zvýšiť možnosti a úroveň poskytovanej zdravotnej 

starostlivosti pre obyvateľov regiónu Hornej Nitry.  

Prezentácia bola doplnená o projekciu hospodárenia NsP Prievidza na obdobie 2019 -

2022. 

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.  a MUDr. Igor Steiner, MPH - Upozornili na potrebu 

formálnych úprav prezentácie.  

 

MUDr. Peter Daňo - Navrhol Ing. Vidovi, aby sa  v nemocnici venovala väčšia pozornosť 

výkonom jednodňovej zdravotnej starostlivosti, nakoľko veľká časť výkonov ktorá prebieha 

formou hospitalizácie sa dá riešiť jednodňovou zdravotnou starostlivosťou, ktorá je 

efektívnejšia. 

 

Doc. MUDr. Mária Šramková, PhD. -  Doplnila informácie o fungovaní jednodňovej 

zdravotnej starostlivosti v NsP Prievidza.  

 

Ing. Richard Horváth – Požiadal o informáciu, či už bola riešená organizačná štruktúra NsP 

a aké nastanú personálne zmeny.  

 

Ing. Vladimír Vido -  Uviedol, že sa už rieši zmena organizačnej štruktúry a pripravujú sa 

personálne zmeny najmä v oblasti pomocných pracovníkov v zdravotníctve, 

administratívnych pracovníkov a pod..  

 

Po ďalšej vzájomnej diskusii členovia komisie dospeli k nasledovnému stanovisku. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 2/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK 

 

v z i a ť   n a    v e d o m i e 

 
Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja 

Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 – 2022. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

K bodu 3) 

 

Ing. Renáta Ozimová – Dôvodom na spracovanie predkladaného Návrhu na Zmenu 

Rozpočtu TSK na roky 2019 – 2021 (2. zmena) sú skutočnosti, ku ktorým došlo na úseku 

Vzdelávania v priebehu roka. Patria k ním:  



3 

 

 zmena výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na úhradu nákladov na nákup 

potravín v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni, ktorá priamo úmerne nadväzuje 

na Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásenú zmenu finančných 

pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, 

 pokračujúci proces optimalizácie a stabilizácie siete stredných škôl a školských 

zariadení TSK, a to v podobe rušenia niektorých vybraných stredných škôl a školských 

zariadení k termínu 31.8.2019 a zriadenia nových stredných škôl a školských zariadení 

k termínu 1.9.2019. 

Predložená zmena rozpočtu zvýši celkový rozpočet na úseku Vzdelávania, ako aj celkový 

rozpočet TSK na rok 2019 v časti bežné príjmy o objem 114 500 Eur a priamo úmerne aj v 

časti bežné výdavky o rovnaký objem 114 500 Eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu dochádza 

zároveň k presunom finančných prostriedkov na úseku Vzdelávania, ktoré nemajú žiadny 

dopad na celkový objem prostriedkov schválených v Rozpočte TSK na roky 2019-2020. V 

oblasti bežných výdavkov ide o presuny v objeme takmer 798 tis. Eur a v oblasti kapitálových 

výdavkov o presuny v objeme približne 377 tis. Eur. Rozpočet kapitálových príjmov, ako aj 

rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií ostáva bez zmien, t.j. na úrovni 

pôvodne schváleného rozpočtu. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 3/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 
Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2019-2021 (2. zmena) 

a jej vykonanie v mesiaci august a september 2019. 

 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

K bodom  4), 5), 6) 

 

Ing. Beáta Tichá – Dôvodom na realizáciu Garantovanej energetickej služby (ďalej „GES“) 

je dosiahnutie zníženia nákladov na energie na predom stanovenú a garantovanú hodnotu 

prostredníctvom vykonania komplexnej stavebnej rekonštrukcie budov. Model GES 

poskytuje obnovu budov a technologických systémov bez potreby priamej kapitálovej 

investície na tento účel z verejných zdrojov, znížiť náklady verejnej správy na energie, 

prispieť k predĺženiu životnosti verejných budov a zlepšiť kvalitu životného prostredia. V 

prípade nedosiahnutia dohodnutého garantovaného zníženia spotreby energie platí, že 

poskytovateľ GES je prijímateľovi služby povinný kompenzovať rozdiel medzi skutočnými 

nákladmi na energiu  a výškou nákladov, ktoré by verejnému subjektu vznikli v prípade 

dosiahnutia garantovanej hodnoty energetických úspor za predpokladu, že zmluvné strany 

dodržiavali dohodnuté zmluvné podmienky. GES je poskytovaná na základe zmluvy o 

energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie, t. j. zmluvy o energetickej 

efektívnosti. Energetické zhodnotenie sa v momente jeho dokončenia a odovzdania do 

užívania stane majetkom subjektu verejnej správy. Subjektu verejnej správy v tejto súvislosti 

vzniknú zmluvné povinnosti voči poskytovateľovi GES. Bude zmluvne zaviazaný voči 

poskytovateľovi GES pravidelne platiť platby za energetickú službu, ktorá zahŕňa najmä 

vybudovanie, správu a údržbu energetického zhodnotenia. Garantovaná energetická úspora 

vychádza z technického prepočtu a poskytovateľ GES v tomto rozsahu preberá technické 

riziko. Samotný výpočet úspor je postavený na porovnaní technickej výkonnosti. Subjekt 
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verejnej správy zníži platbu v prospech poskytovateľa GES o zmluvnú kompenzáciu v 

prípade nedosiahnutia garantovaných úspor. Prijatie energeticky zhodnoteného majetku sa 

ocení v sume fakturovanej poskytovateľom GES. Zhodnotením majetku sa zvyšuje jeho 

hodnota. 

TSK si dal vypracovať energetické audity budov v správe NsP Považská Bystrica, NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Myjava zamerané na možnosti využitia GES. 

Energetické audity obsahujú sumár vstupných údajov o priemerných ročných nákladoch na 

energie, popis budov, návrh opatrení na zlepšenie energetických úspor a odhad doby 

návratnosti projektu. Súčasný stav budov aj navrhované opatrenia na realizáciu úspor sú 

podrobne popísané pre každú budovu jednotlivo v energetických auditoch vypracovaných pre 

jednotlivé NsP. 

 

Ing. Richard Horváth – Poskytovateľ GES, bude dohliadať aj na fyzicky vykonané práce? 

 

Ing. Beáta Tichá – Na vykonávanie stavebných prác bude dohliadať stavebný dozor.  

 

Ing. Renáta Ozimová – TSK poskytne na určitý čas svoj majetok tretej osobe a keď bude 

ukončená realizácia, majetok sa vráti späť TSK. Je to síce kapitálová investícia, ale dané 

organizácie  ju budú splácať z bežných výdavkov. My už nebudeme platiť investíciu, ale 

GES. V prípade, že mesačné úspory nebudú dosahovať hodnoty zaviazané zmluvou, tak 

poskytovateľ GES musí TSK doplatiť rozdiel. V prípade, že bude dosahovaná ešte vyššia 

garantovaná úspora, poskytovateľ má nárok na dve tretiny z objemu, ktorý je nad rámec 

limitu v zmluve. Je to jediný spôsob, ako môžeme zvýšiť energetickú efektívnosť nemocníc. 

V týchto organizáciách nie je možné žiadať o čerpanie fondov z EU. Okrem týchto troch 

nemocníc sa bude realizovať aj Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom.  

 

MUDr. Igor Steiner, MPH – Požiadal o úpravu textu návrhu na uznesenie, kde je značenie 

blokov budov nejednotné. 

 

Ing. Renáta Ozimová – Značenie budov by malo byť presne podľa inventárnych kariet, lebo 

ten majetok budeme zverovať do správy tretej osobe. 

 

MUDr. Igor Steiner, MPH – Navrhol časť odstavca po slovnom spojení „Predmetom 

zámeru .....“ úplne vynechať, nakoľko je text zavádzajúci. 

 

Ing. Richard Horváth – Požiadal, aby sa k zneniu uznesenia vyjadrili aj ďalší dvaja riaditelia 

aby v súvislosti s administratívnou chybou nevznikli ďalšie problémy. 

 

Ing. Renáta Ozimová – Riaditelia boli členmi projektovej rady, súčasťou tvorby 

energetických auditov, mohli pripomienkovať, boli nápomocní, dávali audítorom všetky 

podklady.  

 

Po ďalšej vzájomnej diskusii, členovia komisie dospeli k nasledovným stanoviskám.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 4/5 2019: 

  

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 
zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica 

prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy 
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o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) 

Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese Považská 

Bystrica, v obci Považská Bystrica, v katastrálnom území Považská Bystrica, sú zapísané na 

LV č.2503 v časti A: majetková podstata: 

 

Stavby: 

 Nemocnica blok A+B, súpisné číslo 986, na pozemku parcelné číslo 2449/2 

 Poliklinika, súpisné číslo 2089, na pozemku parcelné číslo 2452/1 

 Liečebňa pre dlhodobo chorých, súpisné číslo 4508, na pozemku parcelné číslo 2432/18 

 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Nemocnica blok A+B, inventárne číslo 2 

 Poliklinika (dostavba polikliniky II), inventárne číslo 20 

 Budova liečebňa pre dlhodobo chorých, inventárne číslo 23 

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Považská Bystrica 

prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy 

o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) 

Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 5/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s ch v á l i ť  

 

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na 

základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 

3 písmeno h) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších právnych predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese 

Prievidza, v obci Bojnice, v katastrálnom území Bojnice, sú zapísané na LV č.53 v časti A: 

majetková podstata: 

 

Stavby:  

 vstup.budova, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 850 

 budova, súpisné číslo 116, na pozemku parcelné číslo 858 

 pavilón A, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 858 

 pavilón B,C, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 864 

 infekčný pavilón, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 877 

 hosp.budova, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 872 

 sklady, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 866 

 kotolňa, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 840/4 
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 spaľovňa nebezp.odpadu, súpisné číslo 1698, na pozemku parcelné číslo 840/6 a 840/7 

 budova mikrobiológie, súpisné číslo 380, na pozemku parcelné číslo 843/2 

 patológia, súpisné číslo 581, na pozemku parcelné číslo 843/3 

 slobodáreň III, súpisné číslo 383, na pozemku parcelné číslo 831 

 slobodáreň II, súpisné číslo 382, na pozemku parcelné číslo 832 

 slobodáreň I, súpisné číslo 381, na pozemku parcelné číslo 833 

 

V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Vstupná budova NsP, inventárne číslo 29 

 Lôžkový pavilón „A“, inventárne číslo 12 

 Lôžkový pavilón „B“, inventárne číslo 13 

 Lôžkový pavilón „C“ a „D“, inventárne číslo 14 

 Lôžkový pavilón „E“ býv. infekčný pav., inventárne číslo 45 

 Hospodárska budova, inventárne číslo 30 

 Sklady MTZ, inventárne číslo 31 

 Plynová kotolňa, inventárne číslo 18 

 Spaľovňa nebezp. odpadu, inventárne číslo 99 

 Patológia, inventárne číslo 10 

 Mikrobiológia, inventárne číslo 11 

 Slobodáreň č.3, inventárne číslo 36 

 Slobodáreň č.2, inventárne číslo 35 

 Slobodáreň č.1, inventárne číslo 34 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 6/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

zámer realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budov v správe NsP Myjava 

prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) poskytovanej na základe zmluvy 

o energetickej efektívnosti pre verejný sektor v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písmeno h) 

Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

 

Predmetom zámeru realizovať službu GES sú objekty, ktoré sa nachádzajú v okrese Myjava, 

v obci Myjava, v katastrálnom území Myjava, sú zapísané na LV č.8 v časti A: majetková 

podstata: 

 

Stavby:  

 HL.PAVILÓN nemocnice, súpisné číslo 712, na pozemku parcelné číslo 1154 

 ZDRAVOTNÉ STREDISKO, na pozemku parcelné číslo 1156 

 STOMATOLOG.PAVILÓN, súpisné číslo 712, na pozemku parcelné číslo 1138 

 POLIKLINIKA I.ETAPA, na pozemku parcelné číslo 1136/7 

 OP.SÁLA,STROJOV.,VZT, súpisné číslo 712, na pozemku parcelné číslo 1136/10 

 TRANSF.STAN.VRÁTNICA, na pozemku parcelné číslo 1157 

 STRAVOVACIA PREVÁDZKA, na pozemku parcelné číslo 1148 

 SKLAD MATERIALU, na pozemku parcelné číslo 1136/4 
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V majetkovej evidencii sú uvedené budovy vedené na inventárnych kartách nasledovne: 

 Budova NsP, inventárne číslo 1 

 Prístavba NsP I. etapa, inventárne číslo 1689 

 Prístavba II. etapa, inventárne číslo 1774 

 Stomatolog. odd. NsP, inventárne číslo 971 

 Viacúčelový sklad NsP, inventárne číslo 1386 

 
Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 7) 

 

Ing. Martina Lamačková – TSK aktualizuje strategický dokument  - Transformačný plán 

DSS Adamovské Kochanovce, v súvislosti so zmenami v dostupnosti stavebných pozemkov 

pre zriadenie komunitných sociálnych služieb vo vybraných lokalitách regiónu. Aktualizácia 

Transformačného plánu je zároveň doplnená o predbežnú analýzu nákladov prevádzky 

nových zariadení zohľadňujúcu rôzne etapy transformačného procesu v súvislosti 

s poskytovaním pobytovej sociálnej služby. 

Transformácia zariadenia sociálnych služieb prinesie prijímateľom nové bývanie          

s vytvorením podmienok na dôstojný život. Proces je zacielený na zmenu sociálneho statusu 

prijímateľov s možnosťou žiť čo najviac samostatným a nezávislým spôsobom života. 

Transformácia sa komplikuje najmä neochotou vlastníkov pozemkov, t.z. nepodarilo sa kúpiť 

dostatočné množstvo pozemkov, tak aby sme dokázali umiestniť všetkých 60 prijímateľov, 

ktorí boli pripravovaní na transformáciu. Projekt budeme predkladať v prvej etape pre 40 

prijímateľov a 20 prijímateľov bude riešených v druhej etape.  

Predloženie Transformačného plánu zariadenia schváleného Z TSK je nevyhnutnou 

podmienkou pre schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k pripravovanému 

investičnému projektu, ktorý bude realizovaný prostredníctvom IROP.  

 

Mgr. Jana Pondušová – Aktualizácia Transformačného plánu DSS Adamovské Kochanovce 

spočíva predovšetkým v tom, že sme chceli aktualizovať rozdelenie transformácie na dve 

etapy. V prvej etape budeme umiestňovať 40 prijímateľov a v druhej 20 prijímateľov. 

Pozemky sme hľadali najskôr v rámci kapacít vo vlastníctve TSK, neskôr obcí a miest ale aj 

súkromných vlastníkov.  

 

MUDr. Igor Steiner, MPH – Je šanca, že pre druhú etapu nájdeme vhodné pozemky? 

 

Mgr. Jana Pondušová – Ďalšou z možností je kúpa bytov. Doposiaľ sme sa stretli 

s odmietnutím obce alebo od obyvateľov konkrétnej ulice, kde by bol voľný pozemok, alebo aj 

s nevôľou developerov, ktorí odmietli predať vybraný pozemok. Máme posledné informácie, 

že firma v Trenčíne, ktorá bude stavať bytovku, by bola ochotná ponúknuť jedno podlažie 

s bytmi, kde by mohlo byť umiestnených 12 prijímateľov. Bolo by výhodou, že sú situované 

v Trenčíne, kde sa snažíme budovať aj chránené dielne a tým pádom by bola zabezpečená 

dobrá dostupnosť pre prijímateľov.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 7/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s ch v á l i ť 

 
strategický dokument „Transformačný plán DSS Adamovské Kochanovce“  - aktualizácia  

5/2019. 
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Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 8) 

 

Ing. Martina Lamačková - V rámci vyhlásenej výzvy s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 

pripravuje TSK žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom  

„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské 

Kochanovce - I. etapa“ ako pilotného projektu deinštitucionalizácie a transformácie 

sociálnych služieb v kraji.  Začiatok realizácie pripravovaného  projektu je s ohľadom na 

hodnotiaci proces Riadiaceho orgánu naplánovaný na začiatok roka 2020.  

Celkové náklady projektu:                                        4 850 000,00 Eur 

Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%): 4 607 500,00 Eur 

Spolufinancovanie vo výške 5%:       242 500,00 Eur 

Podmienkou predloženia a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 

zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektov vo výške minimálne 5%  

z celkových oprávnených výdavkov na základe uznesenia zo zasadnutia Zastupiteľstva TSK, 

rovnako ako preukázanie schopnosti financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

projektu. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 8/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s ch v á l i ť 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vytvorenie podmienok pre 

deinštitucionalizáciu Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb v zariadení z inštitucionálnej formy 

na komunitnú – Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, ktorého ciele sú v súlade s 

Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb SR pre roky 2015-2020 a Regionálnou 

investičnou a územnou stratégiou Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020; 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 242 500,00 Eur; 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK.  

 

 

Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 

 

K bodu 9) 

 

Ing. Martina Lamačková - V rámci vyhlásenej výzvy TSK pripravuje žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok s názvom „Lepší Trenčiansky kraj“. Začiatok realizácie pripravovaného 

projektu je s ohľadom na hodnotiaci proces Riadiaceho orgánu naplánovaný na konci roka 

2019.  Podporené budú tie projekty, v ktorých žiadateľ garantuje, že v rámci zamerania tejto časti 
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povinnej aktivity vypracuje podľa záväzného rozsahu 2 samostatné dokumenty strategickej 

úrovne:  

 koncepciu uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb samosprávneho 

kraja, 

 návrh aktualizácie existujúceho strategického dokumentu alebo nového strategického 

dokumentu (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) platného pre riešené územie 

samosprávneho kraja.  
Okrem povinných aktivít môžu byť realizované aj ďalšie aktivity:  

 strategické riadenie, tvorba koncepčných a strategických dokumentov ako aj organizačná 

optimalizácia subjektu žiadateľa vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, 

 vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja 

  kvalitatívna zmena v rámci vnútorného kontrolného systému  úradu samosprávneho kraja, 

vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti vykonávajúce činnosti v súlade s 

legislatívou vymedzeným kompetenčným rámcom žiadateľa, kde sa ako výsledok 

predpokladá zmena orientácie kontrolného systému žiadateľa, 

 implementácia ekonomických nástrojov (vrátane zavedenia vhodných SW nástrojov ak to 

bude relevantné) zefektívňujúcich strategické plánovanie, riadenie, finančný manažment, 

projektové účtovníctvo, rozpočtovanie a kalkulácie na úrovni subjektu žiadateľa ako aj v 

priamo riadených organizáciách, 

 zavedenie systémov riadenia kvality.   

Podmienkou predloženia a schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 

zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektov vo výške minimálne 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na základe uznesenia zo zasadnutia Z TSK, rovnako ako preukázanie 

schopnosti financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 9/5 2019: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva odporúča Zastupiteľstvu TSK  

 

s c h v á l i ť 

 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Lepší Trenčiansky kraj“ 

realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

Inteligentný a lepší samosprávny kraj – Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1, 

ktorého ciele sú v súlade s cieľmi operačného programu Efektívna verejná správa, 

rozvojovými dokumentmi Trenčianskeho samosprávneho kraja a so špecifickou prioritou 

rozvoja regiónu na úrovni SR v súlade s uznesením vlády SR č. 580/2018 k návrhu 

problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného 

hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny;  

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 175 000,00 Eur; 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu TSK. 

 

 
Hlasovanie:  jednohlasne za návrh 
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K bodu 10) 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Informovala prítomných o stave zdravotníctva v TSK.  

  Od 01.07.2019 by mala byť uvedená do prevádzky nová zubná ambulancia na Myjave. 

  V krátkom čase  (t.j. 15.7.2019 resp. 01.08.2019) by mala byť uvedená do prevádzky nová 

ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Chrenovci – Brusne, ako pracovisko NsP 

Prievidza so sídlom v Bojniciach.  

  Nemocnice sa pripravujú na výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Podarilo sa zosúladiť špecifikácie, mali by byť 

už vydané súhlasy na začatie verejného obstarávania vozidiel záchrannej zdravotnej 

služby. Termín predloženia prihlášok do výberového konania je 16.07.2019. Výberové 

konanie je vyhlásené na všetky sídla stanice záchrannej zdravotnej služby, teda nie po 

etapách.  

  K 30.06.2019 požiadala  MUDr. Cígerová o zrušenie poverenia na prevádzkovanie detskej 

ambulantnej pohotovostnej služby v Púchove a Ministerstvo zdravotníctva jej žiadosti 

vyhovelo. Od 01.07.2019 zatiaľ nie je vyriešené prevádzkovanie detskej ambulantnej 

pohotovostnej služby v Púchove. TSK od roku 2017 nemá žiadnu zákonnú možnosť 

v danej veci konať, nakoľko orgánom príslušným na vydanie povolenia je Ministerstvo 

zdravotníctva a vydaniu povolenia predchádza výberové konanie. Situácia bola 

odkomunikovaná aj s MUDr.  Igorom Steinerom, MPH riaditeľom NsP Považská 

Bystrica, ktorá je prevádzkovateľom ambulantnej pohotovostnej služby pre deti aj 

dospelých, či by sa nejakým spôsobom nedala táto služba zabezpečiť napríklad v rámci 

doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, ale zatiaľ sa nenašlo žiadne riešenie, ktoré 

by bolo v súlade s platnou legislatívou,  jedine smerovať deti z okresu Púchov do NsP v 

Považskej Bystrici. 

 

MUDr. Igor Steiner, MPH –  Informoval, že po dohode s primátorkou požiadali 

Ministerstvo zdravotníctva o výnimku, aby bol pevný bod v okrese Považská Bystrica 

a v Púchove by vznikol doplnkový bod pre detskú ambulantnú pohotovostnú službu, čo by 

bolo možným riešením.  

 

 PhDr. Elena Štefíková, MPH – Zdôraznila, že na riešenie tejto situácie TSK nemá žiadne 

zákonné možnosti.  

 

MUDr. Igor Steiner, MPH – Požiadal o informáciu prečo NsP Pov. Bystrica nie je 

v prevádzkovaní RZPS. Ďalej požiadal o usmernenie, na akú sanitku je možné podať projekt. 

Na RZP alebo RLP? 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH – Túto situáciu nie je TSK kompetentné riešiť. V zmysle 

pokynov p. predsedu, všetky NsP v ZP TSK by mali podať projekt predovšetkým na RLP a ak 

majú k dispozícii vozidlo je možné aj na RZP. V rozpočte TSK sú aj schválené fin. 

prostriedky na vozidlo RLP.  

 

PhDr. Elena Nekorancová - Informovala prítomných o stave v sociálnej oblasti. 

 K 01.06.2019 je v poradovníkoch len 313 žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby. 

Snažíme sa obsadiť všetky voľné miesta v zariadeniach sociálnych služieb v ZP TSK. 

 Dochádza k zmene Prevádzkových poriadkov a aj Organizačných poriadkoch z dôvodu 

navyšovania lôžok v špecializovaných zariadeniach a znižujeme lôžka v domovoch 

sociálnych služieb, ktoré je omnoho ťažšie obsadiť a zostávajú voľné.  

 Začíname vydávať vyjadrenia o súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb TSK. 

 Na základe žiadostí, vykonávame zmeny v registri poskytovateľov, jedná sa hlavne  

o zodpovedné osoby, zodpovedné za poskytovanie sociálnej služby.  
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 Minulý týždeň odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci zorganizoval seminár na tému 

„Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb“. Išlo 

o informácie z oblasti legislatívy, ale aj praktické skúsenosti z výkonu dohľadu. Seminára 

sa mohli zúčastniť všetky zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytujú ošetrovateľskú 

starostlivosť v rámci TSK.  

 Pripravujeme oceňovanie v oblasti sociálnych služieb v troch kategóriách. Termín 

podania návrhov je do 20.06.2019. 

 Oddelenie sociálnej pomoci vykonáva kontroly splnených opatrení po vykonaných 

kontrolách v roku 2018. 

 Vybrané zariadenia sa pripravujú na komplexné rekonštrukcie – CSS – AVE, CSS – 

Bôrik, DSS – Nosice. Aktuálne sa rieši možnosť dočasného presťahovania prijímateľov 

CSS-AVE do nových priestorov. Situácia bola konzultovaná aj s MPSVR SR.  

 

 

K bodu 11) 

 

Neboli prednesené žiadne príspevky.  

 

 

K bodu 12) 

 

Mgr. Eva Bočincová - Ukončila zasadnutie KSPZ a  poďakovala všetkým prítomným za 

účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

Zapísala dňa: 20.06.2019                                            Schválil:  

Ing. Alica Jarošová                               Mgr. Eva Bočincová, v.r. 

tajomníčka KSPZ            predsedníčka KSPZ 
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