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17.
Štatút
Pracovnej skupiny na nákup vakcín, liekov a testov v súvislosti s pandémiou
ochorenia COVID-19
PČ.: S22188-2021-KGTSÚ
Bratislava, 18. 10. 2021
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“) zriaďuje podľa § 5 ods. 4
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov poradný orgán „Pracovná skupina na nákup vakcín, liekov a testov v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID-19 (ďalej aj ako „pracovná skupina“).
(2) Štatút pracovnej skupiny vymedzuje pôsobnosť, postavenie, rokovací poriadok, zloženie, činnosť a úlohy
vedúceho pracovnej skupiny a členov pracovnej skupiny.
Článok 2
Postavenie a činnosť pracovnej skupiny
(1) Pracovná skupina je odborný poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorý plní konzultačné, odborné a
koordinačné úlohy súvisiace s nákupom vakcín, liekov a testov v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID-19 a ktorá je zriadená na účely prípravy návrhov, odporúčaní, prípadne opatrení pre potreby
ministra.
(2) Činnosťou pracovnej skupiny nie je dotknutá pôsobnosť a zodpovednosť ministerstiev, ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy, ktorá je ustanovená všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
(3) Pracovná skupina je poradným orgánom, ktorý nemá samostatné rozhodovacie kompetencie a výkonnú
právomoc. Výstupom rokovaní pracovnej skupiny je návrh opatrení, odporúčaní pre rozhodovanie na úrovni
ministra zdravotníctva.
(4) Minister zdravotníctva nie je viazaný výstupmi a závermi prijať návrhy pracovnej skupiny.
(5) Pracovná skupina najmä
a) navrhuje a odporúča ministrovi zdravotníctva postup pri nákupe vakcín, liekov a testov v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID-19 v súlade so spoločným obstarávaním na úrovni Európskej únie,
b) informuje ministra zdravotníctva o svojich návrhoch, odporúčaniach a záveroch rokovania pracovnej
skupiny,
c) poskytuje ministrovi zdravotníctva zápisnicu z rokovania pracovnej skupiny a odborné materiály, ktoré
boli podkladom na vypracovanie návrhov,
d) monitoruje efektívnosť a účinnosť návrhov z hľadiska nákupu vakcín, liekov a testov v súvislosti s
pandémiou ochorenia COVID-19 v súlade so spoločným obstarávaním na úrovni Európskej únie.
(6) Pre vylúčenie pochybností podľa ods. 3 a 5 tohto článku pracovná skupina nie je oprávnená prijímať
rozhodnutia, ktoré sú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti jednotlivých orgánov
štátnej správy a tretích osôb a/alebo od ktorých sa nemožno odchýliť z dôvodu, že ich obsah schválila vláda
Slovenskej republiky alebo iný orgán štátnej správy.
(7) Pracovná skupina sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky a
organizačným poriadkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“).
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Článok 3
Zloženie pracovnej skupiny
(1) Pracovná skupina je kolektívnym poradným orgánom ministra zdravotníctva. Pracovná skupina je zložená
z štyroch stálych členov a z dvoch čestných členov.
(2) Stálymi členmi pracovnej skupiny sú
a) generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR,
b) generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR,
c) generálny riaditeľ Sekcie krízového riadenia MZ SR,
d) riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz MZ SR, (ďalej len „stáli členovia“)
(3) Čestnými členmi pracovnej skupiny sú
a) generálny riaditeľ Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR,
b) riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ MZ SR. (ďalej len „čestní členovia“)
(4) Činnosť pracovnej skupiny riadi a za jej činnosť ministrovi zdravotníctva zodpovedá vedúci pracovnej
skupiny. Vedúceho pracovnej skupiny počas jeho neprítomnosti zastupuje poverený stály člen pracovnej
skupiny na základe písomného poverenia vedúceho.
(5) Stálych a čestných členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva.
(6) Funkciu vedúceho pracovnej skupiny vykonávajú na mesačnom rotujúcom princípe len stáli členovia
pracovnej skupiny.
(7) Funkciu vedúceho pracovnej skupiny vykonáva stály člen vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca,
pričom výkon funkcie mu zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom začal vykonávať
funkciu vedúceho pracovnej skupiny.
(8) Prvým vedúcim pracovnej skupiny po nadobudnutí účinnosti tohto Štatútu je generálny riaditeľ Sekcie
farmácie a liekovej politiky MZ SR. V prípade ak generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky
začal vykonávať funkciu vedúceho pracovnej skupiny iný ako prvý deň kalendárneho mesiaca, vo výkone
funkcie zotrvá až do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Vedúcim pracovnej skupiny po
skončení funkcie vedúceho pracovnej skupiny generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky
MZ SR je generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZ SR. Vedúcim pracovnej skupiny po skončení funkcie
vedúceho pracovnej skupiny generálnym riaditeľom Sekcie zdravia MZ SR je riaditeľ Inštitútu zdravotných
analýz MZ SR. Po skončení funkcie vedúceho pracovnej skupiny riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz
MZ SR sa uplatní rotujúci princíp v poradí podľa tohto odseku.
(9) Stálym a čestným členom pracovnej skupiny môže byť výhradne fyzická osoba, ktorá je občanom
Slovenskej republiky, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vysokoškolské vzdelanie, je
bezúhonná a písomne oznámila ministrovi zdravotníctva, že u nej neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré
predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov.
(10) Podmienkou pre výkon funkcie stáleho a čestného člena pracovnej skupiny je zároveň písomný súhlas
dotknutej osoby.
(11) Asistent pracovnej skupiny je zamestnanec Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR.
Asistenta pracovnej skupiny menuje vedúci pracovnej skupiny na základe návrhu generálneho riaditeľa
Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu MZ SR.
(12) Funkcia stáleho a čestného člena pracovnej skupiny je zastupiteľná na základe písomného poverenia.
Zastupovaním možno poveriť výhradne zamestnanca MZ SR, ktorý spĺňa podmienky stanovené v ods. 9 a 10.
(13) Funkcia stáleho a čestného člena pracovnej skupiny je bezodplatná.
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Článok 4
Vedúci a člen pracovnej skupiny
(1) Vedúci pracovnej skupiny
a) zvoláva a vedie rokovanie pracovnej skupiny,
b) predkladá na rokovanie pracovnej skupiny materiály na prerokovanie,
c) koordinuje činnosť členov pracovnej skupiny,
d) posudzuje a schvaľuje materiály predložené na rokovanie pracovnej skupiny a vyjadruje sa k nim.
(2) Stály člen pracovnej skupiny
a) sa zúčastňuje na rokovaní pracovnej skupiny,
b) predkladá na rokovanie pracovnej skupiny materiály na prerokovanie,
c) posudzuje a schvaľuje materiály predložené na rokovanie pracovnej skupiny a vypracováva stanoviská
k predloženým materiálom.
(3) Čestný člen pracovnej skupiny riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ MZ SR a ostatní
stáli a čestní členovia pracovnej skupiny a vedúci vecne príslušných odborov MZ SR predkladajú podklady
a dodávajú materiály na rokovanie pracovnej skupiny.
(4) Čestný člen pracovnej skupiny sa zúčastňuje na rokovaní pracovnej skupiny.
(5) Stretnutia pracovnej skupiny sa uskutočňujú na základe písomnej alebo elektronickej pozvánky vedúceho
pracovnej skupiny.
(6) Stretnutia pracovnej skupiny sa uskutočňujú prezenčnou alebo online formou.
(7) Asistent pracovnej skupiny
a) zabezpečuje organizáciu činnosti pracovnej skupiny,
b) koordinuje a prijíma podnety na rokovanie pracovnej skupiny,
c) zostavuje program rokovania pracovnej skupiny,
d) vyhotovuje písomnú zápisnicu z rokovania pracovnej skupiny,
e) nemá hlasovacie právo v pracovnej skupine.
Článok 5
Zánik členstva v pracovnej skupine
(1) Členstvo zaniká:
a) odvolaním člena pracovnej skupiny ministrom zdravotníctva,
b) dňom vzdania sa členstva v pracovnej skupine doručeného ministrovi zdravotníctva, ak zo vzdania sa
členstva nevyplýva neskorší deň ukončenia funkcie,
c) smrťou člena pracovnej skupiny,
d) ukončením štátnozamestnaneckého pomeru člena pracovnej skupiny,
e) ukončením činnosti pracovnej skupiny.
(2) Dôvodom na odvolanie z funkcie člena pracovnej skupiny ministrom zdravotníctva je najmä, ak:
a) člen neplní povinnosti, ktoré vyplývajú z tohto Štatútu,
b) koná v rozpore s činnosťou pracovnej skupiny.
(3) Minister zdravotníctva odvolá člena pracovnej skupiny, ak tento člen:
a) prestane spĺňať podmienky uvedené v článku 3 ods. Štatútu,
b) prestane spĺňať podmienky uvedené v článku 8 Štatútu.
(4) Ak zanikne funkcia alebo sa ukončí členstvo v pracovnej skupine, tak člen odovzdá dokumentáciu
súvisiacu s činnosťou v pracovnej skupine vedúcemu pracovnej skupiny vrátane rozpracovaných úloh do 3
pracovných dní od zániku funkcie alebo členstva. Ak zanikne funkcia vedúceho alebo sa ukončí funkcia
vedúceho pracovnej skupiny, tak vedúci pracovnej skupiny odovzdá dokumentáciu súvisiacu s činnosťou
v pracovnej skupine ministrovi zdravotníctva vrátane rozpracovaných úloh do 3 pracovných dní od zániku
funkcie alebo členstva.
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Článok 6
Rokovanie pracovnej skupiny
(1) Rokovania pracovnej skupiny zvoláva a riadi vedúci pracovnej skupiny alebo ním poverený člen pracovnej
skupiny podľa potreby, minimálne raz za šesť mesiacov, preferenčne prezenčnou formou, v odôvodnených
prípadoch online.
(2) V odôvodnených prípadoch je minister zdravotníctva alebo ktorýkoľvek člen pracovnej skupiny oprávnený
iniciovať stretnutie pracovnej skupiny podaním písomného návrhu vedúcemu pracovnej skupiny.
(3) Pracovná skupina je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci stáli členovia pracovnej skupiny.
(4) Výsledkom rokovania pracovnej skupiny sú písomné odporúčania, návrhy riešení, vyjadrenia, stanoviská
a/alebo odborné posúdenie veci spolu s odborným odôvodnením adresované ministrovi, na základe ktorých
stáli členovia pracovnej skupiny dospeli k týmto návrhom a záverom (ďalej aj ako „odborné odporúčanie“),
pričom odborné odporúčania sa vypracujú na základe rokovania Pracovnej skupiny, a to aj online. Ak majú
stáli členovia pracovnej skupiny rozdielny návrh, tento sa uvedie v zápisnici zo stretnutia.
(5) Podmienkou on-line rokovania a predkladania odborných odporúčaní Pracovnej skupiny je pripojenie aj
prostredníctvom kamery, tak aby bolo možné každého člena pracovnej skupiny identifikovať. Člen
pracovnej skupiny pripojený on-line nemôže umožniť inej osobe oboznamovať sa s prebiehajúcim
rokovaním pracovnej skupiny okrem tej, ktorá je na to oprávnená podľa štatútu.
(6) Rokovania pracovnej skupiny sú neverejné.
(7) Program rokovania pracovnej skupiny sa zostavuje podľa návrhov vedúceho alebo členov stálej pracovnej
skupiny alebo ministra zdravotníctva. Program rokovania schvaľujú stáli členovia pracovnej skupiny na
začiatku rokovania.
(8) Pozvánku s uvedením miesta konania, času a programu rokovania pracovnej skupiny spolu s písomnými
materiálmi podľa programu odosiela asistent pracovnej skupiny ministrovi zdravotníctva, každému členovi
pracovnej skupiny a pozvaným osobám, a to najmenej 48 hodín pred začatím rokovania pracovnej skupiny.
Uvedené sa nevzťahuje na odôvodnené prípady podľa ods. 2 tohto článku.
(9) Pracovná skupina rokuje podľa schváleného programu.
(10) Ak stály člen pracovnej skupiny požaduje, aby sa na rokovaní pracovnej skupiny zúčastnil hlavný hygienik
Slovenskej republiky, odborník alebo iná osoba napr. predseda pracovnej skupiny pre imunizáciu, účasť
takejto osoby musia schváliť minimálne dvaja stáli členovia pracovnej skupiny; uvedené neplatí pre osoby,
ktorých účasť požaduje alebo navrhuje minister zdravotníctva. Rokovania pracovnej skupiny sa bez súhlasu
členov pracovnej skupiny môžu zúčastniť minister zdravotníctva, štátny tajomník a generálny tajomník
služobného úradu.
(11) K jednotlivým bodom rokovania sa môžu prizvané osoby podľa ods. 10 tohto článku vyjadrovať a podávať
podnety len vtedy, ak na to boli vyzvané vedúcim pracovnej skupiny, uvedené neplatí pre ministra
zdravotníctva, štátneho tajomníka a generálneho tajomníka služobného úradu. Tým nie je dotknuté právo
stálych členov pracovnej skupiny klásť prizvaným osobám otázky, žiadosti o vysvetlenie a ďalšie
informácie súvisiace s dôvodmi, pre ktoré boli pozvané na rokovanie pracovnej skupiny.
(12) Ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov vyplýva povinnosť v súvislosti s nákupom vakcín, liekov
a testov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 inému orgánu ako sú členovia pracovnej skupiny,
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tak sú členovia pracovnej skupiny povinní oprávnený orgán pozvať na rokovanie pracovnej skupiny
a zohľadniť stanovisko oprávneného orgánu pri tvorbe odporúčania.
(13) Z rokovania pracovnej skupiny sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorú podpisuje vedúci a stáli členovia
pracovnej skupiny. Zápisnice z rokovania pracovnej skupiny archivuje Kancelária generálneho tajomníka
služobného úradu MZ SR podľa platného registratúrneho poriadku MZ SR. Spisovú dokumentáciu, ktorá
súvisí s činnosťou pracovnej skupiny vedie organizačný útvar, ktorého zamestnancom je vedúci pracovnej
skupiny. Vedúci pracovnej skupiny (v prípade jeho neprítomnosti ním poverený člen) zabezpečí po
podpísaní zápisnice z rokovania pracovnej skupiny doručenie jej fotokópie alebo skenu všetkým členom
pracovnej skupiny najneskôr do 5 dní odo dňa rokovania pracovnej skupiny.
(14) Ak výsledkom rokovania pracovnej skupiny budú návrhy a odporúčania podľa článku 2 sú neoddeliteľnou
súčasťou zápisnice všetky informácie a materiály, ktoré boli podkladmi pre tieto závery.
(15) Prítomnosť na rokovaní pracovnej skupiny sa potvrdzuje podpisom do prezenčnej listiny.
(16) Osoby, ktoré sa zúčastňujú na rokovaní pracovnej skupiny sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli z výkonu svojej funkcie alebo na základe účasti na rokovaní pracovnej
skupiny, ak z tohto štatútu alebo z osobitných predpisov nevyplýva inak.
(17) Neoddeliteľnou súčasťou zápisnice z rokovania pracovnej skupiny sú prílohy, ktoré tvoria najmä:
a) prerokované materiály,
b) odborné odporúčanie,
c) odlišné stanoviská stálych členov pracovnej skupiny,
d) stanoviská prizvaných osôb,
e) prezenčná listina.
Článok 7
Administratívno-technické zabezpečenie
(1) Činnosť pracovnej skupiny organizačne a administratívno-technicky zabezpečuje MZ SR prostredníctvom
vedúceho pracovnej skupiny. Asistent
pracovnej skupiny vyhotovuje písomnú zápisnicu alebo
vypracovaním zápisnice poverí vedúci pracovnej skupiny člena pracovnej skupiny. Zápisnica z rokovania
pracovnej skupiny musí byť vyhotovená do dvoch pracovných dní od rokovania pracovnej skupiny.
Zápisnicu z rokovania pracovnej skupiny podpisom overí vedúci pracovnej skupiny.
(2) Zápisnica z rokovania pracovnej skupiny sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom e-mailovej
adresy ministrovi zdravotníctva, štátnemu tajomníkovi, generálnemu tajomníkovi služobného úradu a
členom pracovnej skupiny.
Článok 8
Konflikt záujmov
(1) Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak stály a čestný člen pracovnej skupiny má priamy alebo
nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za
ohrozenie jeho nestrannosti a nezávislosti.
(2) Stáli a čestní členovia pracovnej skupiny podpíšu Čestné vyhlásenie o vylúčení konfliktu záujmov.
(3) Ak sa stály a čestný člen pracovnej skupiny dostane do konfliktu záujmov počas svojho pôsobenia
v pracovnej skupine, musí o svojom konflikte záujmov informovať ministra zdravotníctva, vedúceho
pracovnej skupiny a ostatných členov pracovnej skupiny bezodkladne po zistení.
(4) Minister zdravotníctva vyhodnotí konflikt vo vzťahu k zlučiteľnosti a etickým štandardom a ďalším
pôsobením člena v pracovnej skupine.
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Článok 9
Záverečné ustanovenia
(1) Pracovná skupina sa zriaďuje na dobu určitú. Pracovná skupina zanikne (bude zrušená) dňom vyhlásenia
Medzinárodnej zdravotníckej organizácie o ukončení pandémie ochorenia COVID-19.
(2) Štatút pracovnej skupiny možno meniť a dopĺňať písomnými a datovanými dodatkami, ktoré sú schválené
ministrom zdravotníctva a nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku MZ SR.
(3) Štatút Pracovnej skupiny nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Vladimír Lengvarský
minister
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18.
ŠTATÚT a ROKOVACÍ PORIADOK
osobitnej komisie ministra zdravotníctva Slovenskej republiky na preskúmanie
rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v znení dodatku č. 2
Programové obdobie 2014 – 2020
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.

3.

4.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ako „SO“, „poskytovateľ“ alebo „MZ SR“) bolo na
základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 232 zo dňa 14. mája 2014 a v súlade s § 4 písm. a) bod 2
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o príspevku z
EŠIF“) schválené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –
2020 (ďalej ako „IROP“), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie Slovenskej republiky (ďalej ako „RO“).
MZ SR ako SO pre IROP v rámci špecifických cieľov 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 prioritnej osi č. 2 plní úlohy v
zmysle „Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“ zo dňa 13.
11. 2015, v znení neskorších dodatkov, uzatvorenej medzi RO a MZ SR ako sprostredkovateľským
orgánom (v zmysle vymedzenia podľa § 8 zákona o príspevku z EŠIF).
Štatút a rokovací poriadok (ďalej len „štatút“) osobitnej komisie ministra zdravotníctva Slovenskej
republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „komisia“) je vypracovaný v súlade s ustanovením § 5
ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia
európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém
riadenia EŠIF“).
Štatút upravuje postavenie, zloženie, úlohy a rokovanie komisie.
Článok 2
Postavenie komisie

1.

2.
3.
4.

Komisiu zriaďuje minister zdravotníctva SR (ďalej ako „minister“ alebo „štatutárny orgán“) ako svoj
osobitný, odborný a poradný orgán na prípravu návrhov rozhodnutí ministra v konaní o opravných
prostriedkoch proti rozhodnutiam MZ SR o žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“)
vydaných podľa zákona o príspevku z EŠIF.
Komisia zastáva súčasne aj kompetencie spojené s prijímaním odporúčania ministrovi v prípadoch
preskúmavania rozhodnutí mimo odvolacieho konania podľa ustanovení § 24 zákona o príspevku z EŠIF.
Návrh pripravený komisiou má poradný, odporúčajúci charakter, je podkladom pre rozhodnutie ministra,
avšak minister ním nie je viazaný.
Organizačné a administratívne úlohy súvisiace s činnosťou komisie zabezpečuje sekcia európskych
programov a projektov MZ SR (ďalej len „SEPP“) v súlade s organizačným poriadkom MZ SR.
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Článok 3
Zloženie komisie
1.

Komisia pozostáva z piatich členov s hlasovacím právom, ktorými sú odborníci z hľadiska vecného
zamerania a procesnej správnosti poskytovania príspevku z EŠIF a kontroly týchto procesov:
a) predseda komisie, ktorým je zástupca kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu,
b) podpredseda komisie, ktorým je zástupca inštitútu zdravotných analýz MZ SR,
c) zástupca odboru právneho MZ SR,
d) zástupca sekcie financovania MZ SR,
e) zástupca sekcie zriaďovateľských, zakladateľských a akcionárskych práv MZ SR.
2. Členov komisie vymenúva a odvoláva minister.
3. Členom komisie nemôže byť zamestnanec organizačného útvaru MZ SR, ktorý posudzoval projektové
zámery alebo sa priamo podieľal na konaní o žiadosti o NFP, ktoré komisia preskúmava, resp. sa v rámci
pracovného zaradenia podieľal na vydaní tohto rozhodnutia.
4. Tajomníka komisie určí generálny riaditeľ SEPP zo zamestnancov SEPP. Tajomník sa zúčastňuje rokovaní
komisie, avšak nie je členom komisie a nemá hlasovacie právo.
5. Členstvo v komisii zaniká
a) odvolaním ministrom, a to aj bez uvedenia dôvodu,
b) skončením štátnozamestnaneckého pomeru,
c) vzdaním sa členstva,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
6. Ak zanikne členstvo v komisii podľa odseku 5 písm. b) alebo písm. c), je odchádzajúci člen komisie
povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predsedu komisie; ak zanikne členstvo v komisii
predsedovi komisie, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať ministra.
7. Člen komisie sa zúčastňuje rokovania komisie osobne. Členstvo v komisii je nezastupiteľné. Funkcia
tajomníka komisie je zastupiteľná.
8. Členovia komisie a tajomník komisie vykonávajú prácu v komisii v rámci plnenia svojich služobných
povinností, na základe čoho im za prácu v komisii neprislúcha právo na osobitnú odmenu.
9. Členovia komisie a tajomník komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedeli v súvislosti s pôsobením v komisii. V prípade porušenia tejto povinnosti minister takého člena
komisie alebo tajomníka komisie odvolá. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje na členov
komisie aj po ich odvolaní ministrom, vzdaní sa členstva, ako aj v prípade ukončenia ich
štátnozamestnaneckého pomeru s MZ SR, čo sa vzťahuje aj na tajomníka komisie.
10. Všetci členovia komisie a tajomník komisie sú povinní na začiatku každého zasadnutia komisie podpísať
čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.
11. Člen komisie je vylúčený z prerokovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti.
12. V nadväznosti na článok 2 odsek 2 tohto štatútu , ak komisia v určitom zložení členov komisie konala vo
veci podaného odvolania, SO pre IROP zabezpečí, aby nepreskúmavala v rovnakom zložení členov
komisie aj totožné rozhodnutie mimo odvolacieho konania.
Článok 4
Úlohy komisie
1.

Hlavnou úlohou komisie je príprava návrhov rozhodnutí v nadväznosti na podané riadne/mimoriadne
opravné prostriedky zo strany žiadateľov o NFP, resp. v rámci vlastného podnetu ministra ako štatutárneho
orgánu poskytovateľa.
2. Komisia vykonáva najmä nasledovnú činnosť
a) v zmysle § 23 zákona o príspevku z EŠIF - odvolacie konanie:
V prípade, ak SO pre IROP nerozhodol o odvolaní podľa § 23 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, a
teda odvolaniu nevyhovel v plnom rozsahu, tajomník bezodkladne postúpi odvolanie spolu so spisovou
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dokumentáciou na rokovanie osobitnej komisie. Minister rozhoduje na základe návrhu osobitnej
komisie, ktorá preskúma napadnuté rozhodnutie.
Komisia preskúma rozhodnutie o žiadosti o NFP v rozsahu uvedenom v odvolaní žiadateľa. Ak vyjdú
pri preskúmaní najavo skutkové či právne okolnosti, ktoré žiadateľ v odvolaní neuplatnil a ktoré majú
podstatný vplyv na výrok rozhodnutia, komisia navrhne ministrovi pri rozhodnutí o odvolaní
prihliadnuť na tieto skutočnosti. Minister na tieto skutočnosti navrhnuté osobitnou komisiou pri
rozhodnutí prihliadne. Pri rozhodovaní však nie je viazaný len návrhmi žiadateľa a môže zmeniť
odvolaním napadnuté rozhodnutie aj v jeho neprospech. Na základe preskúmaného odvolania minister
na návrh osobitnej komisie:
I. napadnuté rozhodnutie o žiadosti o NFP zmení – zmena rozhodnutia sa vykoná rozhodnutím
ministra v prípade, ak sa na základe preskúmania odvolania komisiou preukázalo, že pôvodné
rozhodnutie bolo vydané v rozpore s podmienkami poskytnutia príspevku a/alebo v rozpore so
zákonom o príspevku z EŠIF z iných dôvodov,
II. napadnuté rozhodnutie potvrdí – ak sa v odvolacom konaní preukáže, že napadnuté rozhodnutie
bolo vydané v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku a so zákonom o príspevku z EŠIF,
minister rozhodnutie potvrdí formou rozhodnutia,
III. napadnuté rozhodnutie zruší a vec vráti na nové konanie a rozhodnutie – ak zistenie skutkového
stavu organizačného útvaru SO pre IROP vecne zodpovedného za vydanie rozhodnutia podľa
zákona o príspevku z EŠIF bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci alebo pokiaľ je to
vhodnejšie najmä z dôvodu rýchlosti a hospodárnosti konania. Organizačný útvar SO pre IROP
vecne zodpovedný za vydanie rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF je viazaný názorom
ministra.
b) v zmysle § 24 zákona o príspevku z EŠIF - preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ak
je relevantné):
V prípade, ak žiadateľ podal podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, komisia
preskúma jeho opodstatnenosť. V prípade, ak zistí, že podnet je neopodstatnený, komisia pripraví
návrh listu ministra, v ktorom informuje žiadateľa o dôvodoch neopodstatnenosti podnetu.
V prípade, ak je podnet žiadateľa opodstatnený alebo sa jedná o preskúmanie rozhodnutia z vlastného
podnetu štatutárneho orgánu SO pre IROP, komisia pripraví návrh listu ministra, ktorým informuje
žiadateľa o začatí preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Deň doručenia tohto
oznámenia vo forme listu sa považuje za deň začatia konania o preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania.
V prípade, ak v rámci konania o preskúmaní rozhodnutia o neschválení žiadosti alebo rozhodnutia
o zastavení konania mimo odvolacieho konania iniciovaného žiadateľom, žiadateľ písomne oznámi
komisii, že na preskúmaní netrvá, komisia konanie mimo odvolacieho konania zastaví.
Pri preskúmaní rozhodnutia vychádza komisia z právneho stavu a skutkových okolností platných v
čase vydania rozhodnutia. Rozhodnutie nie je možné zmeniť, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili
rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
Komisia preskúmava rozhodnutie v celom rozsahu.
Komisia po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporučí ministrovi a zároveň pripraví návrh
rozhodnutia ministra:
I. preskúmavané rozhodnutie zmeniť , ak komisia preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho
konania zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF.
Preskúmavané rozhodnutie zmení minister vydaním nového rozhodnutia, na ktorého náležitosti sa
primerane aplikujú ustanovenia o náležitostiach rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o
NFP v zmysle zákona o príspevku z EŠIF,
II. preskúmavacie konanie zastaviť , ak komisia preskúmaním rozhodnutia mimo odvolacieho konania
zistí, že rozhodnutie nebolo vydané v rozpore so zákonom o príspevku z EŠIF. Zastavenie konania
sa vykoná rozhodnutím.
U

U

U

U

U

U

U

U

3.

U

U

Komisia je oprávnená vyžiadať si pre svoju činnosť odborné stanoviská od iných vecne príslušných
organizačných útvarov ministerstva, ktoré vykonávali úkony v rámci konania o žiadosti v danom prípade.
Za úplnosť, odbornosť a vecnú stránku predložených podkladov, návrhov na rozhodnutie a stanovísk
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zodpovedajú vecne príslušné organizačné útvary ministerstva, ktoré predkladajú tieto podklady alebo sú
dožiadané o odborné stanovisko.
Článok 5
Účasť prizvaných osôb
Predseda komisie môže na rokovanie komisie prizvať osoby, ktoré sa môžu kvalifikovane vyjadriť k predmetu
rokovania. Takými osobami sú najmä odborní hodnotitelia a zamestnanci SEPP, ktorí vykonávali úkony v rámci
schvaľovacieho procesu k prerokovávanej veci, či osoby, ktoré vypracovali odborné stanoviská podľa článku 4
odseku 3 tohto štatútu.
Článok 6
Úlohy tajomníka komisie
Tajomník komisie vykonáva najmä tieto činnosti
a) administratívne zabezpečuje činnosť komisie,
b) organizačne a technicky zabezpečuje rokovanie komisie (najmä zasiela pozvánky členom komisie na
základe podnetu predsedu, zabezpečuje priestory pre rokovanie a distribúciu materiálov potrebných
na rokovanie komisie pre jednotlivých členov komisie),
c) na základe pokynu predsedu komisie vyžiadava dopracovanie odborných podkladov potrebných pre
vypracovanie návrhov rozhodnutí ministra,
d) vyhotovuje zápisnicu z každého rokovania komisie,
e) vyhotovuje návrhy rozhodnutí ministra, vrátane príslušnej sprievodnej dokumentácie (napr.
oznámenia k posúdeniu opodstatnenosti),
f) vedie evidenciu odvolaní a podnetov predložených v zmysle § 22 a § 24 zákona o príspevku z EŠIF,
g) vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu komisie, vrátane evidencie záznamov komisie.
Článok 7
Úlohy predsedu komisie
1.

2.
3.

Predseda komisie zvoláva komisiu, vedie rokovanie komisie, schvaľuje a zodpovedá za správnosť prijatých
návrhov rozhodnutí komisie a poskytuje tajomníkovi súčinnosť pri ich vypracovávaní, vrátane príslušnej
sprievodnej dokumentácie a predkladá ich kancelárii ministra na rozhodnutie ministra.
Predseda komisie dbá, aby návrhy komisie boli včas predložené ministrovi a zvoláva rokovania komisie s
ohľadom na dodržanie stanovených lehôt v zmysle zákona o príspevku z EŠIF.
V prípade neprítomnosti predsedu komisie na rokovaní komisie ho v plnom rozsahu práv a povinností
zastupuje podpredseda komisie.
Článok 8
Rokovanie komisie

1.

2.

3.

Organizačný útvar SO pre IROP vecne zodpovedný za vydanie rozhodnutia podľa zákona o príspevku z
EŠIF, predloží ministrovi podnet, prípadne podnety na rokovanie komisie v podobe stručnej správy
obsahujúcej základné informácie z dokumentácie k predmetným napadnutým rozhodnutiam.
Predseda komisie zvolá rokovanie komisie tak, aby sa rokovanie komisie začalo najneskôr do 15
pracovných dní odo dňa doručenia podnetu ministrovi alebo odo dňa doručenia oznámenia ministrovi o
preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu žiadateľovi o NFP alebo odo dňa
doručenia oznámenia žiadateľovi o uznaní opodstatnenosti podnetu žiadateľa o NFP na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Predseda komisie poverí tajomníka komisie zaslaním pozvánky členom komisie s oznámením termínu
rokovania, ktoré sa uskutoční najskôr 3 pracovné dni odo dňa zaslania pozvánky. V odôvodnených
prípadoch môže byť táto lehota skrátená. Súčasťou pozvánky bude stručná správa obsahujúca základné
informácie o predmete rokovania.
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4.

Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov s hlasovacím
právom, pričom vždy musí byť prítomný predseda alebo podpredseda komisie. Ak sa člen komisie nemôže
z vážnych dôvodov zúčastniť na rokovaní komisie, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť
predsedovi komisie. V prípade, ak komisia nie je uznášaniaschopná, najbližšie rokovanie komisie je
zvolané predsedom komisie tak, aby sa konalo bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní.
5. Rokovanie komisie je neverejné a vedie ho predseda komisie. Rokovania komisie sa okrem jej členov a
tajomníka komisie môžu zúčastniť len osoby, ktoré boli predsedom komisie prizvané na rokovanie komisie
podľa článku 5 štatútu.
6. Komisia rokuje na základe dokumentácie predloženej tajomníkom komisie. Kompletná dokumentácia
potrebná k vyhodnoteniu príslušného opravného prostriedku obsahuje
a) dokumentáciu, ktorá bola podkladom pre organizačný útvar poskytovateľa vecne zodpovedného za
vydanie rozhodnutia podľa zákona o príspevku z EŠIF,
b) žiadosť o NFP spolu s prílohami,
c) predkladaciu správu organizačného útvaru poskytovateľa vecne zodpovedného za konanie o žiadosti,
ktorá obsahuje zhodnotenie obsahu odvolania alebo žiadosti o preskúmanie rozhodnutia mimo
odvolacieho konania a stanovisko tohto útvaru,
d) ďalšie podklady, ak sú potrebné na vyslovenie odborného názoru, či sú dané dôvody na zmenu alebo
potvrdenie rozhodnutia o NFP, prípadne zastavenie konania o preskúmaní.
7. Komisia nie je viazaná názorom predloženým v predkladacej správe. Komisia je oprávnená poveriť vecne
príslušný útvar poskytovateľa vykonaním úkonov potrebných na účely prijatia stanoviska komisie.
8. Každý člen komisie má jeden hlas. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov komisie. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie alebo podpredsedu
komisie v prípade neprítomnosti predsedu komisie.
9. Komisia posúdi odvolanie žiadateľa proti rozhodnutiu o NFP a pripraví návrh rozhodnutia ministra tak, aby
rozhodnutie ministra bolo vydané do 30 pracovných dní od predloženia odvolania ministrovi, vo zvlášť
zložitých prípadoch najneskôr do 60 pracovných dní, pričom v takomto prípade komisia bezodkladne
písomne a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty informuje žiadateľa o NFP.
10. Komisia posúdi podnet na preskúmanie rozhodnutia o NFP mimo odvolacieho konania a pripraví návrh
rozhodnutia tak, aby rozhodnutie ministra bolo vydané do 60 pracovných dní odo dňa začatia konania z
vlastného podnetu alebo od uznania opodstatnenosti podnetu žiadateľa o NFP, vo zvlášť zložitých
prípadoch rozhodne najneskôr do 90 pracovných dní, pričom v takomto prípade komisia bezodkladne
písomne a s uvedením dôvodov predĺženia lehoty informuje žiadateľa o NFP.
Článok 9
Zápisnica a doručovanie
1.

2.

3.
4.

O každom rokovaní, jednotlivých hlasovaniach a prijatých záveroch komisie sa vyhotovuje písomná
zápisnica. Zápisnicu vyhotoví tajomník komisie, a to do piatich pracovných dní odo dňa rokovania
komisie.
Zápisnica z rokovania komisie obsahuje mená a priezviská členov komisie a prizvaných osôb, zoznam
predložených riadnych/mimoriadnych opravných prostriedkov, ktoré sú predmetom preskúmania, dôvod
ich preskúmania, stručný popis dôvodov schválenia predložených riadnych/mimoriadnych opravných
prostriedkov alebo neschválenia predložených riadnych/mimoriadnych opravných prostriedkov, všetky
zásadné skutočnosti z rokovania komisie, výsledky jednotlivých hlasovaní, ako aj prijaté závery z
rokovania komisie. Na žiadosť člena komisie sa v zápisnici uvedie jeho nesúhlas s prijatými závermi alebo
iné stanovisko k prerokovanému návrhu.
Prílohou zápisnice je prezenčná listina prítomných, ktorá obsahuje vlastnoručné podpisy zúčastnených
členov komisie a tajomníka komisie.
Zápisnicu po písomnom odsúhlasení všetkými členmi komisie, ktorí boli prítomní na rokovaní komisie,
podpisuje predseda komisie a tajomník komisie.
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Všetky písomnosti súvisiace s výkonom činnosti komisie sa doručujú v elektronickej podobe na oficiálny
pracovný email člena komisie alebo tajomníka komisie, v prípade potreby sa písomnosti doručia v listinnej
podobe.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.

Tento štatút nadobúda platnosť dňom podpísania ministrom a účinnosť dňom jeho zverejnenia vo Vestníku
Ministerstva zdravotníctva SR.
Zmeny tohto štatútu musia byť vykonané formou písomného a očíslovaného dodatku a podliehajú
schváleniu ministra.
Prílohy

1.
2.

Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov v rámci
pôsobenia v osobitnej komisii
Vzor menovacieho dekrétu

Vladimír Lengvarský, v.r.
minister zdravotníctva SR

Čiastka 20-30
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov
v rámci pôsobenia v osobitnej komisii na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Integrovaný regionálny operačný program

Operačný program

Ja, dolu podpísaný/ná, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou v osobitnej komisii a s účasťou na procese prípravy
návrhov rozhodnutí, ktoré slúžia ako podklad pre rozhodnutie ministra, ktorý túto osobitnú komisiu zriadil ako svoj
osobitný, odborný a poradný orgán na prípravu návrhov rozhodnutí ministra v konaní o opravných prostriedkoch proti
rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva SR o žiadosti o nenávratný finančný príspevok vydaných podľa ustanovení § 19 a
§ 20 zákona o príspevku z EŠIF (ďalej ako „osobitná komisia”).
Čestne vyhlasujem, že:





som spôsobilý/lá na právne úkony;
som oboznámený/á so všetkými pravidlami týkajúcimi sa procesu zasadnutia a činností osobitnej komisie;
budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným spôsobom;
nie som v konflikte záujmov v zmysle definície konfliktu záujmov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov a ostatných záväzných dokumentov 1 ;
 nie som si vedomý/á žiadnych skutočností alebo okolností, ktoré by vznikli počas tohto procesu, resp. ktoré môžem
predvídať do budúcnosti a ktoré by mohli súvisieť s konfliktom záujmov; v prípade, ak počas tohto procesu dôjde ku
konfliktu záujmov, ihneď' túto skutočnosť' oznámim sprostredkovateľskému orgánu (ďalej len „SO”) a bezodkladne sa
vzdám ďalšej účasti na tomto procese;
 o všetkých skutočnostiach súvisiacich s pôsobením v osobitnej komisii budem zachovávať mlčanlivosť a použijem ich
výlučne v súlade s účelom tohto procesu, najmä sa zdržím ich zverejnenia, postúpenia alebo akéhokoľvek iného
sprístupnenia tretej osobe a to aj po ukončení pracovného pomeru s SO, resp. po ukončení platnosti dohody o
vykonaní práce s SO, resp. iného zmluvného vzťahu s SO;
 nebudem vyhotovovať' kópie ani akýmkoľvek iným spôsobom reprodukovať skutočnosti týkajúce sa procesu prípravy
návrhov rozhodnutí osobitnej komisie, ak to nevyplýva z plnenia úloh pre SO v rámci pracovnoprávneho alebo iného
právneho vzťahu s SO.
F

F

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á následkov, ktoré plynú z nedodržania povinností podľa tohto čestného
vyhlásenia, najmä možného postihu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, resp. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na túto oblasť vzťahujú.
Meno a priezvisko, titul
Inštitúcia
Dátum 2
F

Podpis

1

2

Najmä v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov
na programové obdobie 2014 - 2020
Uvádzaný dátum predchádza začiatku výkonu činností, vo vzťahu ku ktorým má byť ČV podpísané, napr. na prvom
zasadnutí pracovnej skupiny
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Menovací dekrét
V súlade so štatútom a rokovacím poriadkom osobitnej komisie ministra zdravotníctva Slovenskej
republiky na preskúmanie rozhodnutí vydaných v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF"), zriadenej v súlade s
ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF a v súlade so
Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 2020, týmto
vymenúvam
(meno)

za predsedu/podpredsedu/člena osobitnej komisie ministra zdravotníctva SR na preskúmanie
rozhodnutí vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR ako poskytovateľom príspevku.

V Bratislave, dňa
(meno a priezvisko)
minister zdravotníctva SR

Funkciu predsedu/podpredsedu/člena osobitnej komisie ministra zdravotníctva SR na preskúmanie
rozhodnutí vydaných Ministerstvom zdravotníctva SR ako poskytovateľom príspevku týmto prijímam.

V Bratislave, dňa
(meno a priezvisko)
(funkcia)
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19.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22041-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/XIV-1, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu a
štyroch členov.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie druhého člena
zriaďovateľ.
Tretieho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie
zdravotných poisťovní Slovenskej republiky.
Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany stavovských
a profesných zdravotníckych organizácií.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:

„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
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V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať
písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu
je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu
ustanovených zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť
nového člena orgánu.“

IV.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací
poriadok dozorného orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členov. Spôsob rokovania,
vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu.“

V.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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20.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22112-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-3, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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21.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Banská Bystrica
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22117-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 24.11.2004, číslo 141926/2004-OPP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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22.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trenčín
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22093-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Trenčín zo dňa 14.06.1991, číslo 1970/1991-A/VIII-1, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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23.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22091-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Trnava zo dňa 14.06.1991, číslo 1970/1991-A/IV-1, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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24.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou
F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22100-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica zo dňa 18.12.1990,
číslo 1841/90-A/II-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu a štyroch
členov.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie druhého člena zriaďovateľ.
- Tretieho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
- Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie zdravotných
poisťovní Slovenskej republiky.
- Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany stavovských
a profesných zdravotníckych organizácií.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
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V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať
písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu
je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu
ustanovených zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť
nového člena orgánu.“

IV.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací
poriadok dozorného orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Spôsob rokovania,
vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu.“

V.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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25.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou
J.A. Reimana Prešov
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22092-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov zo dňa 14.06.1991, číslo
1970/1991-A/XI-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu a
štyroch členov
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie druhého člena zriaďovateľ.
Tretieho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie zdravotných
poisťovní Slovenskej republiky.
Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany stavovských
a profesných zdravotníckych organizácií.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
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V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať
písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu
je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu
ustanovených zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť
nového člena orgánu.“

IV.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací
poriadok dozorného orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Spôsob rokovania,
vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu.“

V.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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26.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22102-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zo dňa 16.12.1991, číslo 3724/1991-A/XVIII-1,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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27.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Bratislava 07.10.2021
Číslo: S21987-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 9. októbra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/XIV-1, v
znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)
Znenie Článku I. Štatutárny orgán organizácie, Článku II. Výber zástupcu štátu, Článku III.
Generálny riaditeľ a Článku IV. Podpisovanie a konanie sa rušia a nahrádzajú sa nasledovným znením:
Článok I.
Štatutárny orgán organizácie
Článok Ia.
1. Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je vymenovaný na dobu 5 rokov. Riaditeľ je oprávnený
konať v mene organizácie vo všetkých veciach. Riaditeľ riadi činnosť organizácie a koná v jej mene,
rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov organizácie.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu:
a) rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci
vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu
činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať,
resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol
útvar zriadený zrušovať:
I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne
zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je
potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
d) zabezpečuje:
I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie, ak má organizácia
takú povinnosť,
e) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným
poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá
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vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a proti financovaniu terorizmu),
vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
vypracováva pravidlá prijímania darov,
schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti
financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
II. návrh organizačnej štruktúry,
III. návrh na osobitný finančný príspevok,
IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného
zisku alebo vysporiadanie straty,
VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
VIII. návrh rozpočtu,
IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
X. návrh obchodno-finančného plánu,
XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ
to vyžadujú záujmy organizácie,
XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,

m) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
n) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne
záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne
alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ
iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom príspevkovej organizácie alebo iným osobám:
I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka,
alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden
rok,
III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000
eur účtovnej hodnoty,
IV. návrh na scudzenie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
V. návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy
neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej
činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých
opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej
kontroly,
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XI. začatie a urovnanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné
plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z hodnoty vloženého majetku organizácie alebo vyššej
ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
o) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť
schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj
činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu,
p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť
dôvodom na zrušenie príspevkovej organizácie podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. n) tohto článku,
r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle
všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené,
upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným
subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom príspevkovej organizácie
alebo iným osobám:
I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
II. návrh na scudzenie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur
účtovnej hodnoty,
III. návrh na nadobudnutie hnuteľného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000
eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej
účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo
aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k
tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. n) bodu i. tohto
článku,
4. Riaditeľa vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov
predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie riaditeľa môže byť skončený aj písomným vzdaním sa
funkcie, doručeným zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej
lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní riaditeľa v skoršej
lehote.
5. Riaditeľ môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa
funkcie alebo smrti riaditeľa, zriaďovateľ vymenuje nového riaditeľa.
Riaditeľ môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
6. Ak organizácii hrozí vznik škody, je riaditeľ, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon
jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej
odvrátenie.
7. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon
funkcie štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
8. Riaditeľ sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane
verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
b) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide
o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej
výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických
osôb,
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f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s
výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary
poskytované na základe zákona,
g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
9. Organizácia je oprávnená požadovať, aby riaditeľ, ktorý zákaz uvedený v bode 8 Článku Ia. tejto
zriaďovacej listiny porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu
zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Riaditeľ je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
11. Riaditeľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť
vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Je povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom
svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej
pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
12. Riaditeľ je povinný do 30 dní odo dňa vzniku funkcie predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie je v
konflikte záujmov v zmysle Článku Ia. bodu 8. Súčasne je povinný v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o
blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako
konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú
majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva
(napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok,
dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení je povinný
uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu,
sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu
funkcie riaditeľa dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, je všetky nové
skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene
dozvedel.
13. Ak riaditeľ porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, je povinný nahradiť škodu, ktorú tým
organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobil. Riaditeľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone
svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
14. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie
riaditeľa organizácie.
15. Riaditeľ je povinný na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného
orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
16. Vzťah medzi organizáciou a riaditeľom pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje zákonom č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníkom práce.
17. Riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a
odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach,
pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s
právnymi predpismi.
18. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu
organizácie a k menu a funkcii štatutárneho orgánu podpisujúci pripojí svoj podpis.
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Článok Ib.
Výber zástupcu štátu
1. Výber štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na
obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie
vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou
pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení
výberového konania obsahuje najmä:
a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné
znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač
vykonávať vo funkcii štatutárneho orgánu organizácie.
3. Uchádzač výberového konania na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu organizácie musí okrem
podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) odborná prax 5 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
d) dôveryhodnosť,
e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov vrátane
predsedu. Výberová komisia má najmenej päť členov, z ktorých jedného člena určí zástupca zamestnancov.
Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba
prihlasujúca sa do výberového konania za štatutárny orgán ani jej blízka osoba.
5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia
písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a
hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo
písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady uchádzačov, pozvaných do výberového
konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho
zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov,
ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom
výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za štatutárny orgán
aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na
takto obsadenú pozíciu štatutárneho orgánu najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej
vety.
2) V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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28.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22047-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny zo dňa 26.07.2004, číslo 08100-14/2004-OPP,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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29.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22044-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Národného onkologického ústavu zo dňa 30.05.1990, číslo 2304/1990-A, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu a štyroch
členov.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.
- Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
- Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie zdravotných
poisťovní Slovenskej republiky.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

III.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
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vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným
oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo
dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu ustanovených
zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť nového člena orgánu.“
IV.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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30.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22046-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Národného rehabilitačného centra v Kováčovej zo dňa 23.07.1985, číslo z-6270/1985-D/2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister

Čiastka 20-30
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31.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národnej transfúznej služby SR
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22054-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Národnej transfúznej služby SR zo dňa 02.12.2003, číslo 03775-4/2003, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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32.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb,
skrátene „NÚDCH“
Bratislava: 12.10.2021
Číslo: S22109-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/1990-A/III-2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister

Čiastka 20-30
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33.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu reumatických chorôb
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22049-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Národného ústavu reumatických chorôb zo dňa 17.07.2007, číslo 19390-2/2007-OPP,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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34.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a
hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22052-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy zo dňa
11.05.2006, číslo 14669-2/2006-SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister

Čiastka 20-30
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35.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22025-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB“ zo dňa 18.12.2002, číslo M/5694/2/2002,
číslo SP/6853/2002/Var, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu a
štyroch členov.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie druhého člena zriaďovateľ.
Tretieho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie
zdravotných poisťovní Slovenskej republiky.
Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany stavovských
a profesných zdravotníckych organizácií.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
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V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať
písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu
je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu
ustanovených zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť
nového člena orgánu.“

IV.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací
poriadok dozorného orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členov. Spôsob rokovania,
vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu.“

V.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister

Čiastka 20-30
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36.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Bratislava: 12.10.2021
Číslo: S22095-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa
ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-2,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu a
štyroch členov.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie druhého člena zriaďovateľ.
Tretieho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie
zdravotných poisťovní Slovenskej republiky.
Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany stavovských
a profesných zdravotníckych organizácií.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

Strana 140

III.

Vestník MZ SR 2021

Čiastka 20-30

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať
písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu
je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu
ustanovených zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť
nového člena orgánu.“

IV.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací
poriadok dozorného orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Spôsob rokovania,
vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu.“

V.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister

Čiastka 20-30
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37.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S22098-2021-OZZAP-1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Martin zo dňa 20.12.1991, číslo 3724/1991-A/V-7, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu
a štyroch členov.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán má troch členov v zložení predseda a dvaja členovia.“

II.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie druhého člena zriaďovateľ.
Tretieho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z úspešných uchádzačov na základe výsledku
výberového konania.
Štvrtého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany Asociácie
zdravotných poisťovní Slovenskej republiky.
Piateho člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ na základe návrhu zo strany stavovských
a profesných zdravotníckych organizácií.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
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V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného
orgánu môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa
funkcie člena dozorného orgánu je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa
počet členov orgánu ustanovených zriaďovateľom zníži pod piatich, je zriaďovateľ povinný bez meškania
ustanoviť nového člena orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Pred uplynutím funkčného obdobia sa člen dozorného orgánu môže svojej funkcie vzdať
písomným oznámením o vzdaní sa funkcie. Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena dozorného orgánu
je účinné odo dňa doručenia oznámenia do sídla zriaďovateľa. Ak sa počet členov orgánu
ustanovených zriaďovateľom zníži pod troch, je zriaďovateľ povinný bez meškania ustanoviť
nového člena orgánu.“

IV.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Spôsob rokovania, vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací
poriadok dozorného orgánu.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Dozorný orgán je uznášaniaschopný, ak sú prítomní všetci jeho členovia. Spôsob rokovania,
vyhotovenia zápisníc upravuje rokovací poriadok dozorného orgánu.“

V.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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38.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06780-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Nitra zo dňa 9.12.1991, číslo 3724/1991-A/VIII-1, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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39.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06853-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky zo dňa 15.07.2005,
číslo 18228-5/2005-SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva
zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V prípade,
ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:
- Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
- Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“

II.

V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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40.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma
v Plešivci
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06848-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej liečebne Samuela Bluma v Plešivci zo dňa 05.12.1991, číslo 3724/1991-A/XIII-3,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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41.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej liečebne Sučany
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06846-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej liečebne Sučany zo dňa 09.12.1991, číslo 3724/1991-A/V-5, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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42.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Hronovce
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06870-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Hronovce zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/1990-A/III-6, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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43.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06844-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok zo dňa 15.02.2006, číslo 03472 - 21/2006 – SP,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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44.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya
Kremnica
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06843-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya Kremnica zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/90-A/II-3,
v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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45.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06841-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/1990-A/III-7, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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46.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06783-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Záchrannej služby Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-5, v znení neskorších
zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister
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47.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
Bratislava 12.10.2021
Číslo: S06784-2021-OZZAP-2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií
podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
mení a dopĺňa
s účinnosťou od 2. novembra 2021
zriaďovaciu listinu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava zo dňa 04.12.1991, číslo 3724/1991-A/XXI-3, v znení
neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
I.

V časti upravujúcej „Dozorný orgán“ sa text: „Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ
podľa nasledujúceho ustanovenia:
-

Prvého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Druhého člena vyberie zriaďovateľ zo zástupcov regiónu podľa miesta sídla príspevkovej organizácie
alebo z radov odborníkov v oblasti činnosti príspevkovej organizácie.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie.
V prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:
„Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ podľa nasledujúceho ustanovenia:

-

II.

Prvého a druhého člena dozorného orgánu vyberie zriaďovateľ z radov zástupcov zriaďovateľa.
Tretieho člena dozorného orgánu navrhnú zástupcovia zamestnancov príspevkovej organizácie. V
prípade, ak zamestnanci príspevkovej organizácie nemajú zástupcov, vyberie tretieho člena
zriaďovateľ.“
V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Vladimír Lengvarský
minister

Čiastka 20-30

Vestník MZ SR 2021

Strana 153

OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty a odcudzenia pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití týchto
pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie,
alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným
orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený
ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky
UNB
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707184804
MUDr. Martina Karovičová
lekár
A54904801
1

Strata pečiatky bola zistená dňa 04.08.2021.
2. Text pečiatky
UNB
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707025103
MUDr. Drahoslava Bezáková
anesteziológ
A35245025
1

Strata pečiatky bola zistená dňa 10.08.2021.
3. Text pečiatky
FNsP
Nové Zámky

P81095010101
MUDr. Jaroslav Miček
chirurg
A54221010

Strata pečiatky bola zistená dňa 17.08.2021.
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4. Text pečiatky
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.
urológ
A64508012
1

K strate pečiatky došlo od presne nezisteného času do 02.09.2021.
5. Text pečiatky
NÚSCH, a.s.
Pracovisko DKC
Bratislava

MUDr. Pavol Kunovský, PhD., MBA
Primár kardiologickej JIS
A83329155

Strata pečiatky bola zistená dňa 08.09.2021.
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