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ZÁPISNICA č. 6/2022 
 

zo zasadnutia Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva konanej dňa                  

07. septembra 2022 o 14,00 hod. v budove TSK, K dolnej stanici 7282/20A,    

  911 01 Trenčín, 6. nadzemné podlažie, zasadacia miestnosť  č. 624 

 
Účasť členov na zasadnutí KSPZ podľa prezenčnej listiny. 

Prítomní členovia KSPZ: 5 

Neprítomní členovia KSPZ:  6 – doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., MUDr. Viliam Cíbik, PhD., 

Ing. Anna Halinárová, PaedDr. Eleonóra Porubcová, MUDr. Ladislav Procházka, MUDr., 

MUDr. Mohamed Hemza 

Prizvaní: 7 
 

Program: 

1. Otvorenie. 
2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2022. 

3. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2022. 

4. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na 

roky 2022 až 2030. 

5. Správy nezávislého audítora z overenia účtovných závierok NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

za roky 2019, 2020, 2021 (materiál bude zverejnený v knižnici poslancov Z TSK). 

6. Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

       

K bodu 1) 

 

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

prítomných. Súčasne požiadala členov komisie o odsúhlasenie doplnenia bodov do programu  

rokovania a to:  

- Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom    

      v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice.  

- Návrh na menovanie riaditeľky Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 

907 01  Myjava 

 

Upravený program rokovania: 
1. Otvorenie. 

2. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja 

za I. polrok 2022. 

3. Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. 

polrok 2022. 

4. Návrh na schválenie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja TSK na 

roky 2022 až 2030. 

5. Správy nezávislého audítora z overenia účtovných závierok NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 

za roky 2019, 2020, 2021 (materiál bude zverejnený v knižnici poslancov Z TSK). 

6. Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01  Bojnice, IČO: 17 335 795. 

7. Návrh na menovanie riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  

Myjava, IČO: 00 610 721. 

8. Informácia o stave zdravotníctva a sociálnej pomoci. 
9. Rôzne. 

10. Záver. 
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Hlasovanie:    za: 5 

            proti: 0 

            zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 2) 

 

Ing. Pavol Zigo – Obsahom správy je prehľad o počtoch, druhoch, spôsobe vybavenia 

a opodstatnenosti podaní agendy petícií a sťažností, údaje o zameraní opodstatnených 

sťažností a o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov na Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V kontrolovanom období  od 1.1.2022 do 30.6.2022  bolo na Úrade TSK 

zaevidovaných 7 sťažností v Evidencii sťažností, čo je oproti prvému  polroku 2021 o 2 

sťažnosti  menej.  

.  

• 4 sťažnosti boli postúpené v zmysle § 9 zákona o sťažnostiach príslušným orgánom na 

vybavenie (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, mesto Bánovce nad 

Bebravou, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica – riaditeľ, Ministerstvo 

spravodlivosti SR).  

• 1 sťažnosť bola odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach z dôvodu § 5 

ods. 2 citovaného zákona (sťažnosť neobsahuje adresu pobytu sťažovateľa) a § 5 ods. 5 

citovaného zákona (emailová sťažnosť nebola potvrdená vlastnoručným podpisom) 

a postúpená na vybavenie štatutárovi Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom 

v Bojniciach.   

• 1 podanie bolo vyhodnotené, že nemá charakter sťažnosti v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a bolo riešené ako podnet Odboru dopravy Úradu 

TSK.  

• 1 sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená, na základe výsledkov dal TSK 

odporúčania realizácií, o ktorých má byť neodkladne informovaný Odbor školstva 

a kultúry a Oddelenie vnútornej kontroly, petícií a sťažností Úradu TSK.  

 

V kontrolovanom období bola prijatá jedna petícia za dopravné obmedzenie na moste  - vstup 

do obce Drietoma – časť Brúsne pre vozidlá nad 7,5 tony celkovej hmotnosti z dôvodu 

značného opotrebenia mosta. Z dôvodu, že v predmetnej petícií nebol pripojený podpis 

zástupcu, petícia nespĺňala náležitosti zákona v stanovenom rozsahu. Po výzve TSK boli tieto 

údaje doplnené, o čom bol spísaný Úradný záznam o odstránení nedostatkov petície. TSK ako 

príslušný orgán petíciu prešetril, zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi 

predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom podľa ustanovení zákona. Petícia bola 

vyhodnotená ako opodstatnená.  

 

Kontrolou dokladov k riešeným sťažnostiam a petíciám neboli zistené nedostatky. Všetky 

prijaté sťažnosti a petície boli vybavované v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach; 

prijímanie, evidencia a vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

a zároveň v zmysle Smernice č. 2/2019  o vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach TSK.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 2/6 2022: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
vziať na vedomie 
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Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie:    za: 5 

            proti: 0 

            zdržal sa hlasovania: 0 

  

 

K bodu 3) 

 

Ing. Renáta Ozimová – Predniesla informáciu o predkladanom materiáli. Celkové príjmy sa 

naplnili na 43,48 % z toho bežné príjmy 50,45%, daňové príjmy sa nám podarilo naplniť na 

50,85%, nedaňové príjmy na 45,83%. U rozpočtových organizácii na úseku vzdelávania je 

plnenie len 43,3%, na úseku sociálneho zabezpečenia 45,9%, granty a transfery v rámci 

bežných výdavkov máme doplnenie 50,8%. Kapitálové príjmy sú na veľmi nízkej úrovni 

13,51% z toho predaj kapitálových aktív 25,56%. Čo sa týka grantov a transferov, sú to 

väčšinou projekty, kde je plnenie na úrovni 13,23% čo je spôsobené prieťahmi pri kontrolách 

riadiacich orgánov a opakujúcim sa verejným obstarávaním. Čo sa týka čerpania výdavkov, 

celkové výdavky boli na 37,47% z toho bežné výdavky 47,16%, Úrad TSK mal čerpanie 

38,46%, doprava 47,42%, zdravotníctvo malo veľmi nízke čerpanie, kultúrne služby 48,41% 

vzdelávanie 48,35%, sociálne zabezpečenie 49,8%, kde v poslednej dobe sme riešili 

množstvo havárií. U kapitálových výdavkoch je čerpanie na úrovni 17,6%.   

  

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 3/6 2022: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
vziať na vedomie 

 
Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov Trenčianskeho samosprávneho kraja                 

za I. polrok 2022. 

 

 

Hlasovanie   za: 5 

           proti: 0 

           zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 4) 

 

Andrea Molnárová BSBA – Informovala prítomných, že dokument je spracovaný za účelom 

vykonávania regionálnej politiky. Spracovanie dokumentu je oprávneným výdavkom projektu 

„Lepší Trenčiansky kraj“, ktorý kraj realizuje v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa. Spracovateľom dokumentu je SPECTRA Centrum excelencie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. PHRSR TSK je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 

ustanovenými v národnej stratégii a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej 

dokumentácie kraja. Hlavným dôvodom na spracovanie nového PHRSR bolo končiace sa 

programové obdobie, pre ktoré bol vypracovaný predchádzajúci rozvojový dokument PHSR 

TSK na roky 2013-2023, schválený Zastupiteľstvom TSK 28.9.2015. 

Hlavný cieľ TSK pre roky 2022-2030 je úspešná transformácia kraja na inovatívnu, zelenú 

regionálnu ekonomiku s vysokou odolnosťou voči dopadom klimatickej zmeny, s dostupnou  
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a ekologickou integrovanou dopravou, kraj poskytujúci kvalitné a dostupné služby svojim 

obyvateľom s využitím partnerstiev a spolupráce. PHRSR TSK je záväzný rozvojový 

dokument, podľa ktorého budú realizované ďalšie aktivity v kraji, bude využívaný všetkými 

subjektmi a má dopad na celý región a jeho obyvateľov. Všetky projekty v TSK, ktorých 

financovanie je plánované z fondov EÚ musia povinne deklarovať súlad s PHRSR TSK. 

Aktualizácia PHRSR TSK bude vykonaná podľa potreby v prípade vzniku okolností, ktoré si 

aktualizáciu dokumentu vyžiadajú. Aktualizáciu dokumentu schvaľuje Zastupiteľstvo TSK. 

Akčný plán TSK bude aktualizovaný raz ročne, rovnako podlieha schvaľovaniu 

Zastupiteľstvom TSK, pričom súčasťou aktualizácie bude vyhodnotenie Predchádzajúceho 

obdobia. Čo sa týka pripomienok, tie boli za odbor zdravotníctva zapracované v plnom 

rozsahu, tak isto aj pripomienky samospráv. Nezapracované pripomienky sa týkali hlavne 

podrobností, ktoré nemáme v kompetencii riešiť. V súčasnosti prebieha aj príprava 

posudzovania vplyvu na životné prostredie a čakáme na vyjadrenie Okresného úradu.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 4/6 2022: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 
schváliť 

 
a) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na 

roky 2022 – 2030 s povinnosťou ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

najneskôr do konca roku 2023,  

 

b) Akčný plán PHRSR TSK,  

 

ukladá 

  
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja:  

 

a) zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030 prostredníctvom 

predloženia dokumentu: „Informatívna správa z hodnotenia PHRSR TSK 2022 - 2030“ 

najneskôr do deviatich mesiacov po uplynutí ročného monitorovacieho obdobia,  

 

b) predkladať Zastupiteľstvu TSK odpočet plnenia Akčného plánu TSK spolu s aktualizáciou 

Akčného plánu TSK pravidelne raz za rok najneskôr v termíne predloženia návrhu rozpočtu 

TSK. 

 

Hlasovanie:    za: 5 

            proti: 0 

            zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 5) 

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH  - Uviedla materiál „Správy nezávislého audítora z overenia 

účtovných závierok NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach za roky 2019, 2020, 2021“. Na 

predchádzajúcej komisií boli odprezentované Správy nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky NsP Považská Bystrica a NsP Myjava, kde uznesením č. 712/2021 v bodu II. 

Zastupiteľstvo TSK uložilo povinnosť zdravotníckym zariadeniam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK vykonať audit účtovnej závierky za rok 2021.  
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Pán Mgr. Peter Glatz, poverený riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach túto povinnosť 

rozšíril  a dal vypracovať audit účtovnej závierky aj za roky 2019 a 2020. Z dôvodu časovej 

náročnosti vypracovania auditu ho predkladáme samostatne. Predmetná správa je k dispozícii 

a v auguste 2022 sa konalo k nej aj samostatné pracovné rokovanie za účasti hlavného 

kontrolóra TSK, vedúcej finančného odboru TSK, povereného riaditeľa NsP Prievidza 

a zodpovedných zamestnancov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a zamestnancov TSK, 

kde boli podrobne rozobrané jednotlivé body a zistenia. Zamestnanci ako aj vedenie mali 

možnosť tieto náležitosti vzájomne prerokovať a vysvetliť, kde už boli odstránené zistené 

nedostatky.  

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 5/6 2022: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

v z i a ť    n a   v e d o m i e  

 

Správy nezávislého audítora z overenia účtovných závierok NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach za roky 2019, 2020, 2021. 

 

 

Hlasovanie:  za: 5 

          proti: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 6) 

 

Na základe splnených kvalifikačných predpokladov a požiadaviek, prezentovaného projektu 

zameraného na Stratégiu a rozvoj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a výsledkov 

výberového konania dňa 23.08.2022 je na vymenovanie do funkcie riaditeľa NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach navrhnutý úspešný uchádzač Mgr. Petra Glatz, ktorý  následne 

odprezentoval prítomným poslancom Stratégiu a  rozvoj NsP Prievidza so sídlom 

v Bojniciach. 

 

Po vzájomnej diskusii, členovia komisie dospeli k nasledovnému stanovisku. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 6/6 2022: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

menovať od 01. 10. 2022 

 

Mgr. Petra Glatza za riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, 

Nemocničná 2, 972 01  Bojnice, IČO: 17 335 795. 

 

Hlasovanie:  za: 4 

          proti: 0 

          zdržal sa hlasovania: 1 
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K bodu 7) 

 

Na základe splnených kvalifikačných predpokladov a požiadaviek, prezentovaného projektu 

zameraného na Stratégiu a rozvoj NsP Myjava a výsledkov výberového konania dňa 

23.08.2022 je na vymenovanie do funkcie riaditeľa NsP Myjava navrhnutá úspešná 

uchádzačka PhDr. Elena Štefíková, MPH, ktorá  následne odprezentovala prítomným 

poslancom Stratégiu a  rozvoj NsP Myjava. 

 

Stanovisko Komisie sociálnej pomoci  a zdravotníctva č. 7/6 2022: 

 

Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja odporúča Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

menovať od 01. 10. 2022 

 

PhDr. Elenu Štefíkovú, MPH, za riaditeľku Nemocnice s poliklinikou Myjava, 

Staromyjavská 59, 907 01  Myjava, IČO: 00 610 721 

 

 

Hlasovanie:  za: 5 

          proti: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 8) a 9) 

 

MUDr. Igor Steiner, MPH – Navrhol zlúčiť body 8 a 9.  

 

PhDr. Elena Štefíková, MPH  - informovala o stave v oblasti  zdravotníctva.  

- Aktuálna pandemická situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 je zlepšená, 

do nemocníc by v najbližších dňoch mali byť dodané kovidové vakcíny adaptované na 

omikron a očkovať sa v nemocniciach bude podľa záujmu občanov. 

- Na základe mandátnych zmlúv uzatvorených v apríli 2022 prebieha oddlžovanie 

nemocníc a uznávanie záväzkov prihlásených do oddlženia. Pôvodne mali byť oddlžené 

záväzky po splatnosti k dátumu 30.11.2020, so Sociálnou poisťovňou boli potvrdené len 

záväzky vrátane dátumu 29.11.2020, čím zostali našim nemocniciam neuznané záväzky 

po lehote splatnosti za jeden deň. Nemocnice postupujú v súlade s mandátnymi 

zmluvami, plnia si zmluvné povinnosti v stanovených lehotách, vrátane povinností 

stanovených zriaďovateľovi zdravotníckeho zariadenia – TSK. PhDr. Štefíková, MPH 

aktívne komunikuje s MZ SR vo veci uznania nedoriešených záväzkov, ako aj 

poskytovania súčinnosti v súlade s mandátnymi zmluvami. MZ SR pre predkladanie 

dokladov v lehote do 60 dní po postúpení pohľadávok priamo kontaktuje konkrétnu 

nemocnicu. 

- Momentálne hrozia hromadné výpovede lekárov, ktoré sú zo strany lekárskeho 

odborového združenia avizované ku koncu mesiaca september. Ak by boli podané 

výpovede v predpokladanom počte 3 500 lekárov, riaditelia nemocníc nedokážu 

garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súčasnom rozsahu, a to z dôvodu 

nemožnosti zabezpečiť personálne obsadenie jednotlivých pracovísk a oddelení. 

Ohrozené sú predovšetkým kľúčové špecializačné odbory akútnej zdravotnej 
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starostlivosti -  OAIM, operačné oddelenia. Situácia je zo strany riaditeľov nemocníc 

monitorovaná, aktuálne nie je možné realizovať protiopatrenia. 

 

 

 

K bodu 10) 

 

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

účasť.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala dňa: 13.09.2022                                            Schválil:  

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

tajomníčka KSPZ            predsedníčka KSP 
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