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20.
Opatrenie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. mája 2019
č. S07592-2019-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za
sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z.
o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného
poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových,
podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§1
Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019 za
jeden bod je 20,26 eura.
§2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2019.

Andrea Kalavská, v. r.
ministerka
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21.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Bratislava: 17.04.2019
Číslo: S08184-2019-OSMŠaZP-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 01. mája 2019
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:
1)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 1 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„1) Miesto prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu
určitú na päť (5) rokov. Výberové konanie na obsadenie miesta prednostu upraví organizácia
internou normou v súlade s touto zriaďovacou listinou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorej predmetom bude úprava základných pravidiel a určenie postupu organizácie pri
vyhlasovaní, realizácii a vyhodnocovaní výberového konania na obsadenie miesta prednostu.
Organizácia v internej norme upraví výberové konanie a hodnotenie uchádzačov podľa tohto
rozhodnutia.“
2)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen komisie sa vyberie
z odborníkov v príslušnom medicínskom odbore (napríklad hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva v príslušnom medicínskom odbore, alebo ním určený krajský odborník, prípadne
predseda alebo člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti), pričom troch nominantov na 7.
(siedmeho) člena komisie navrhne organizácia a troch nominantov na 7. (siedmeho) člena komisie
navrhne vysoká škola. Ak sa štatutárny orgán organizácie a dekan vysokej školy do piatich (5)
pracovných dní nedohodnú, siedmy člen komisie sa vyberie z navrhnutých nominantov losovaním.
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášania schopná ak sú
prítomní všetci jej členovia.“
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3)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 6 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„6) Výberová komisia v procese výberového konania povinne posudzuje päť (5) základných okruhov:
vzdelanie, publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, manažérske schopnosti a ústny
pohovor. Konkrétny spôsob hodnotenia bude predmetom dohody štatutárneho orgánu organizácie a
dekana lekárskej fakulty. Výberová komisia na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní
výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je
záväzné pri obsadení funkcie prednostu; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom
podľa poradia.“
4)
Znenie Prílohy k Rozhodnutiu o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
č. S05301-2019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, sa vypúšťa v plnom rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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22.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Banská Bystrica
Bratislava: 17.04.2019
Číslo: S08183-2019-OSMŠaZP-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 01. mája 2019
zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 24.11.2004, číslo
14192-6/2004-OPP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:
1)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 1 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„1) Miesto prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu
určitú na päť (5) rokov. Výberové konanie na obsadenie miesta prednostu upraví organizácia
internou normou v súlade s touto zriaďovacou listinou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorej predmetom bude úprava základných pravidiel a určenie postupu organizácie pri
vyhlasovaní, realizácii a vyhodnocovaní výberového konania na obsadenie miesta prednostu.
Organizácia v internej norme upraví výberové konanie a hodnotenie uchádzačov podľa tohto
rozhodnutia.“
2)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen komisie sa vyberie
z odborníkov v príslušnom medicínskom odbore (napríklad hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva v príslušnom medicínskom odbore, alebo ním určený krajský odborník, prípadne
predseda alebo člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti), pričom troch nominantov na 7.
(siedmeho) člena komisie navrhne organizácia a troch nominantov na 7. (siedmeho) člena komisie
navrhne vysoká škola. Ak sa štatutárny orgán organizácie a dekan vysokej školy do piatich (5)
pracovných dní nedohodnú, siedmy člen komisie sa vyberie z navrhnutých nominantov losovaním.
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášania schopná ak sú
prítomní všetci jej členovia.“
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3)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 6 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„6) Výberová komisia v procese výberového konania povinne posudzuje päť (5) základných
okruhov: vzdelanie, publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, manažérske schopnosti
a ústny pohovor. Konkrétny spôsob hodnotenia bude predmetom dohody štatutárneho orgánu
organizácie a dekana lekárskej fakulty. Výberová komisia na základe výsledkov určí poradie
uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi.
Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie prednostu; zamestnávateľ uzavrie pracovný
pomer s uchádzačom podľa poradia.“
4)
Znenie Prílohy k Rozhodnutiu o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou Banská Bystrica č. S05315-2019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, sa vypúšťa v plnom
rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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23.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb,
skrátene „NÚDCH“
Bratislava: 17.04.2019
Číslo: S08185-2019-OSMŠaZP-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 01. mája 2019
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:
1)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 1 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„1) Miesto prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu
určitú na päť (5) rokov. Výberové konanie na obsadenie miesta prednostu upraví organizácia
internou normou v súlade s touto zriaďovacou listinou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorej predmetom bude úprava základných pravidiel a určenie postupu organizácie pri
vyhlasovaní, realizácii a vyhodnocovaní výberového konania na obsadenie miesta prednostu.
Organizácia v internej norme upraví výberové konanie a hodnotenie uchádzačov podľa tohto
rozhodnutia.“
2)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen komisie sa vyberie
z odborníkov v príslušnom medicínskom odbore (napríklad hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva v príslušnom medicínskom odbore, alebo ním určený krajský odborník, prípadne
predseda alebo člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti), pričom troch nominantov na 7.
(siedmeho) člena komisie navrhne organizácia a troch nominantov na 7. (siedmeho) člena komisie
navrhne vysoká škola. Ak sa štatutárny orgán organizácie a dekan vysokej školy do piatich (5)
pracovných dní nedohodnú, siedmy člen komisie sa vyberie z navrhnutých nominantov losovaním.
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášania schopná ak sú
prítomní všetci jej členovia.“
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3)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 6 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„6) Výberová komisia v procese výberového konania povinne posudzuje päť (5) základných okruhov:
vzdelanie, publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, manažérske schopnosti a ústny
pohovor. Konkrétny spôsob hodnotenia bude predmetom dohody štatutárneho orgánu organizácie a
dekana lekárskej fakulty. Výberová komisia na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní
výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je
záväzné pri obsadení funkcie prednostu; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom
podľa poradia.“
4)
Znenie Prílohy k Rozhodnutiu o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb,
skrátene ͈NÚDCH ̎ č. S05320-2019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, sa vypúšťa v plnom rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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24.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
Bratislava: 17.04.2019
Číslo: S08191-2019-OSMŠaZP-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 01. mája 2019
zriaďovaciu listinu Univerzitnej nemocnice Bratislava 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:
1)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 1 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„1) Miesto prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu
určitú na päť (5) rokov. Výberové konanie na obsadenie miesta prednostu upraví organizácia
internou normou v súlade s touto zriaďovacou listinou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorej predmetom bude úprava základných pravidiel a určenie postupu organizácie pri
vyhlasovaní, realizácii a vyhodnocovaní výberového konania na obsadenie miesta prednostu.
Organizácia v internej norme upraví výberové konanie a hodnotenie uchádzačov podľa tohto
rozhodnutia.“
2)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen komisie sa vyberie
z odborníkov v príslušnom medicínskom odbore (napríklad hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva v príslušnom medicínskom odbore, alebo ním určený krajský odborník, prípadne
predseda alebo člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti), pričom troch nominantov na 7.
(siedmeho) člena komisie navrhne organizácia a troch nominantov na 7. (siedmeho) člena komisie
navrhne vysoká škola. Ak sa štatutárny orgán organizácie a dekan vysokej školy do piatich (5)
pracovných dní nedohodnú, siedmy člen komisie sa vyberie z navrhnutých nominantov losovaním.
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášania schopná ak sú
prítomní všetci jej členovia.“
3)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 6 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
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„6) Výberová komisia v procese výberového konania povinne posudzuje päť (5) základných okruhov:
vzdelanie, publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, manažérske schopnosti a ústny
pohovor. Konkrétny spôsob hodnotenia bude predmetom dohody štatutárneho orgánu organizácie a
dekana lekárskej fakulty. Výberová komisia na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní
výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je
záväzné pri obsadení funkcie prednostu; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom
podľa poradia.“
4)
Znenie Prílohy k Rozhodnutiu o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava č.
S02536-2019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, sa vypúšťa v plnom rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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25.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Bratislava: 17.04.2019
Číslo: S08188-2019-OSMŠaZP-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 01. mája 2019
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:
1)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 1 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„1) Miesto prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu
určitú na päť (5) rokov. Výberové konanie na obsadenie miesta prednostu upraví organizácia
internou normou v súlade s touto zriaďovacou listinou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorej predmetom bude úprava základných pravidiel a určenie postupu organizácie pri
vyhlasovaní, realizácii a vyhodnocovaní výberového konania na obsadenie miesta prednostu.
Organizácia v internej norme upraví výberové konanie a hodnotenie uchádzačov podľa tohto
rozhodnutia.“
2)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen komisie sa vyberie
z odborníkov v príslušnom medicínskom odbore (napríklad hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva v príslušnom medicínskom odbore, alebo ním určený krajský odborník, prípadne
predseda alebo člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti), pričom troch nominantov na 7.
(siedmeho) člena komisie navrhne organizácia a troch nominantov na 7. (siedmeho) člena komisie
navrhne vysoká škola. Ak sa štatutárny orgán organizácie a dekan vysokej školy do piatich (5)
pracovných dní nedohodnú, siedmy člen komisie sa vyberie z navrhnutých nominantov losovaním.
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášania schopná ak sú
prítomní všetci jej členovia.“
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3)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 6 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„6) Výberová komisia v procese výberového konania povinne posudzuje päť (5) základných okruhov:
vzdelanie, publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, manažérske schopnosti a ústny
pohovor. Konkrétny spôsob hodnotenia bude predmetom dohody štatutárneho orgánu organizácie a
dekana lekárskej fakulty. Výberová komisia na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní
výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je
záväzné pri obsadení funkcie prednostu; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom
podľa poradia.“
4)
Znenie Prílohy k Rozhodnutiu o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura
Košice č. S05325-2019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, sa vypúšťa v plnom rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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26.
Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Bratislava: 17.04.2019
Číslo: S08187-2019-OSMŠaZP-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 01. mája 2019
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:
1)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 1 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„1) Miesto prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu
určitú na päť (5) rokov. Výberové konanie na obsadenie miesta prednostu upraví organizácia
internou normou v súlade s touto zriaďovacou listinou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ktorej predmetom bude úprava základných pravidiel a určenie postupu organizácie pri
vyhlasovaní, realizácii a vyhodnocovaní výberového konania na obsadenie miesta prednostu.
Organizácia v internej norme upraví výberové konanie a hodnotenie uchádzačov podľa tohto
rozhodnutia.“
2)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 4 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„4) Štatutárny orgán organizácie zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia
má sedem (7) členov, počet členov komisie zastupujúcich organizáciu a počet členov zastupujúcich
vysokú školu je rovnaký (traja). Najmenej jedného člena zastupujúceho organizáciu určia
zástupcovia zamestnancov organizácie a najmenej jedného člena zastupujúceho vysokú školu určia
zástupcovia zamestnancov vysokej školy. Členov výberovej komisie zastupujúcich vysokú školu
vymenuje organizácia na základe návrhu dekana vysokej školy. Siedmy člen komisie sa vyberie
z odborníkov v príslušnom medicínskom odbore (napríklad hlavný odborník Ministerstva
zdravotníctva v príslušnom medicínskom odbore, alebo ním určený krajský odborník, prípadne
predseda alebo člen výboru príslušnej odbornej spoločnosti), pričom troch nominantov na 7.
(siedmeho) člena komisie navrhne organizácia a troch nominantov na 7. (siedmeho) člena komisie
navrhne vysoká škola. Ak sa štatutárny orgán organizácie a dekan vysokej školy do piatich (5)
pracovných dní nedohodnú, siedmy člen komisie sa vyberie z navrhnutých nominantov losovaním.
Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny. Výberová komisia je uznášania schopná ak sú
prítomní všetci jej členovia.“
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3)
V časti Prednosta v Článku VII. Výberové konanie na miesto prednostu, sa znenie ods. 6 vypúšťa
a nahrádza sa novým znením:
„6) Výberová komisia v procese výberového konania povinne posudzuje päť (5) základných okruhov:
vzdelanie, publikačná činnosť, koncepcia rozvoja pracoviska, manažérske schopnosti a ústny
pohovor. Konkrétny spôsob hodnotenia bude predmetom dohody štatutárneho orgánu organizácie a
dekana lekárskej fakulty. Výberová komisia na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní
výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je
záväzné pri obsadení funkcie prednostu; zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom
podľa poradia.“
4)
Znenie Prílohy k Rozhodnutiu o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin č. S053272019-OSMŠaZP zo dňa 28.01.2019, sa vypúšťa v plnom rozsahu.

Andrea Kalavská, v.r.
ministerka
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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

0B

1. Text pečiatky:

NÚDCH
Limbová 1
Bratislava

Strata pečiatky bola zistená v mesiaci 12. apríla 2019.

P43059323101
MUDr. Katarína Lauková
anesteziológ – intenzivista
A75405025
1
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