Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. XX/2021
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja
účelovo určených na rozvoj a podporu zdravotníctva

január 2021

Trnavský samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) na základe čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky,
§ 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 1 a ods. 5 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len ako „zákon č. 583/2004 Z.
z.“) vydáva pre územie Trnavského samosprávneho kraja t o t o
Všeobecne záväzné nariadenie
Trnavského samosprávneho kraja
č. ..../2021
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja účelovo
určených na rozvoj a podporu zdravotníctva

Článok 1
Predmet úpravy
1. Trnavský samosprávny kraj dlhodobo zaznamenáva nedostatok všeobecných lekárov,
vykonávajúcich lekársku prax na svojom území. V záujme zvýšenia motivácie
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zamestnávať lekárov, ktorí sa pripravujú na
atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo a následne budú poskytovať zdravotnú
starostlivosť obyvateľom na území kraja, ako aj v záujme zvýšenia kvality a dostupnosti
zdravotnej starostlivosti, zvýšenia motivácie študentov medicíny, aby sa špecializovali na
odbor všeobecné lekárstvo a lekárov pripravujúcich sa na atestáciu, aby po získaní
atestácie poskytovali zdravotnú starostlivosť na území kraja, prijíma toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len ako „nariadenie“).
2. Toto nariadenie bližšie určuje postup a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu TTSK
na podporu a rozvoj zdravotníctva na území TTSK, a to predovšetkým poskytovaním
dotácií zdravotníckym zariadeniam primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, s
cieľom zlepšenia jej dostupnosti najmä v oblastiach s ich nedostatkom a zvýšenia počtu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
Článok 2
Definície pojmov
1. Pod pojmom „všeobecný lekár pre dospelých“ alebo skrátene „VLD“ sa pre účely tohto
nariadenia rozumie: lekár poskytujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť s atestáciou
v odbore všeobecné lekárstvo, ktorý je zároveň zapísaný v Registri lekárov Slovenskej
lekárskej komory;
2. Pod pojmom „všeobecný lekár pre deti a dorast“ alebo skrátene „VLDD“ sa pre účely tohto
nariadenia rozumie: lekár poskytujúci ambulantnú zdravotnú starostlivosť s atestáciou
v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, ktorý je zároveň zapísaný v Registri
lekárov Slovenskej lekárskej komory;
3. Pod pojmom „lekár – špecialista“ sa pre účely tohto nariadenia rozumie: lekár, ktorý je
zapísaný v Registri lekárov Slovenskej lekárskej komory, má atestáciu z iného lekárskeho
odboru ako je všeobecné lekárstvo a pridelené identifikačné číslo a ktorý sa pripravuje na

atestáciu v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo, a po tejto atestácii bude
poskytovať primárnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť ako VLD alebo VLDD;
4. Pod pojmom „lekár pripravujúci sa na atestáciu VLD/VLDD“ sa pre účely tohto nariadenia
rozumie: absolvent vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné
lekárstvo (MUDr.), ktorý bol prijatý na špecializovaný študijný program pre špecializovaný
odbor „všeobecné lekárstvo“ a ktorý je vedený v evidencii lekárov Trnavského
samosprávneho kraja;
5. Pod pojmom „evidencia lekárov“ sa pre účely tohto nariadenia rozumie: evidencia lekárov
pripravujúcich sa na atestáciu VLD/VLDD, ktorý vedie TTSK;
6. Pod pojmom „lekár po absolvovaní atestácie VLD/VLDD“ sa pre účely tohto nariadenia
rozumie: lekár, ktorý absolvoval rezidenčné štúdium a získal atestáciu v špecializovanom
odbore všeobecné lekárstvo ako VLD alebo VLDD, má povolenie na prevádzkovanie
zdravotníckeho zariadenia vydaného zo strany TTSK a tiež pridelené identifikačné číslo;
7. Pod pojmom „školiace pracovisko“ sa pre účely tohto nariadenia rozumie: fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, neuvedená v § 8 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z.,
ktorá je oprávneným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a držiteľom povolenia na
prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 ods. 3 písm.
a) bod 1. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon č.
578/2004 Z. z.“), t. j. všeobecnej ambulancie, ktorá sa nachádza na území TTSK, pôsobí
na území TTSK a/alebo poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom Trnavského
samosprávneho kraja;
8. Pod pojmom „vybavenie ambulancie“ sa pre účely tohto nariadenia rozumie: materiálnotechnické vybavenie zdravotníckeho zariadenia podľa výnosu Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a jeho príloh v závislosti od konkrétneho
druhu zdravotníckeho zariadenia;
9. Pod pojmom „žiadateľ“ sa pre účely tohto nariadenia rozumie: fyzická alebo právnická
osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle tohto nariadenia.
10.
Pod pojmom „prijímateľ“ sa pre účely tohto nariadenia v závislosti od druhu dotácie
rozumie buď:
a)
lekár - špecialista, alebo
b)
lekár po absolvovaní atestácie VLD/VLDD, alebo
c)
školiace pracovisko,
ktorý/ktoré si podal/podalo žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle tohto nariadenia a tejto
žiadosti bolo úplne alebo čiastočne vyhovené a zároveň, pokiaľ ide o právnickú osobu,
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie v súlade s § 8
ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z..
11.
Pod pojmom „dotácia“ sa pre účely tohto nariadenia rozumejú: finančné prostriedky
z rozpočtu TTSK vyhradené na tento účel na konkrétny rozpočtový rok.

Článok 3
Druhy dotácií
a všeobecné podmienky ich poskytnutia

1. V zmysle tohto nariadenia je možné poskytnúť nasledujúce dotácie (ďalej tiež ako „druhy
dotácie“):
a) jednorazový príspevok pre školiace pracovisko v maximálnej výške 5 000,00 €;
b) príspevok k mzde lekára pripravujúceho sa na atestáciu VLD/VLDD v maximálnej
výške 8 400,00 € za kalendárny rok (t. j. 700,00 € za mesiac);
c) jednorazový náborový príspevok pre lekára - špecialistu po prevzatí ambulancie od
VLD/VLDD v maximálnej výške 5 000,00 €;
d) jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie VLD/VLDD na
vybavenie ambulancie po predchádzajúcom lekárovi v maximálnej výške 15 000,00
€;
e) jednorazový príspevok pre lekára po absolvovaní atestácie VLD/VLDD na
vybavenie novej ambulancie (tzv. na zelenej lúke) v maximálnej výške 20 000,00 €.
2. Dotácie podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto článku sa poskytujú ako preddavok po
predložení všetkých nevyhnutných dokladov zo strany žiadateľa.
Dotácie podľa ods. 1 písm. d) a e) sa poskytujú formou refundácie vynaložených nákladov.
3. Oprávneným prijímateľom dotácie
a) podľa článku 3 ods. 1 písm. a) a/alebo písm. b) tohto nariadenia je školiace
pracovisko, bližšie vymedzené v článku 2 ods. 7 tohto nariadenia, ktoré pripravuje
lekára na atestáciu v odbore VLD/VLDD;
b) podľa článku 3 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia je lekár - špecialista, bližšie
vymedzený v článku 2 ods. 3 tohto nariadenia, ktorý má záujem poskytovať
primárnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť ako VLD/VLDD;
c) podľa článku 3 ods. 1 písm. d) a e) tohto nariadenia je lekár po absolvovaní
atestácie VLD/VLDD, bližšie vymedzený v článku 2 ods. 6 tohto nariadenia, ktorý
má záujem poskytovať primárnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť ako
VLD/VLDD.
4. Dotácia nemôže byť poskytnutá subjektu, ktorý je právnickou osobou podľa § 8 ods. 5
zákona č. 583/2004 Z. z. a má právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej
únie v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z..
5. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu TTSK nemá žiadateľ právny nárok. TTSK si vyhradzuje
právo neposkytnúť dotáciu, príp. neposkytnúť dotáciu v požadovanej výške, najmä ak
nebudú schválené potrebné finančné prostriedky v rozpočte TTSK. Zmena účelu, na ktorý
bola dotácia poskytnutá, nie je možná.

Článok 4
Žiadosť o poskytnutie dotácie
1. Dotácia môže byť poskytnutá len na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle tohto
nariadenia (ďalej len ako „žiadosť“), pričom žiadateľ je povinný preukázať svoju
oprávnenosť na prijímanie dotácie v zmysle tohto nariadenia príslušnými vyplnenými a
podpísanými prílohami a prehláseniami, ktoré je povinný predložiť súčasne so žiadosťou.
Žiadosť možno podať výlučne formou na to určeného formulára uverejneného na webovej
stránke TTSK spoločne s inštrukciami na jeho vyplnenie a poslanie.
2. Žiadateľ môže požiadať o jeden alebo viacero druhov dotácie vymedzených v článku 3
ods. 1 tohto nariadenia.
3. V prípade zmeny akýchkoľvek skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie dotácie, alebo
identifikačných údajov uvedených v žiadosti je žiadateľ povinný bezodkladne (najneskôr
do 10 dní od zmeny) písomne oznámiť predmetnú zmenu odboru zdravotníctva Úradu
Trnavského samosprávneho kraja.
4. Formálne nedostatky (napr. zrejmé chyby v písaní, počítaní), ktoré je možné odstrániť a
nemenia podstatu žiadosti, odstráni odbor zdravotníctva Úradu TTSK bez konzultácie so
žiadateľom.
5. Ak žiadateľ nevyplnil formulár správne, v dôsledku čoho žiadosť neobsahuje všetky
potrebné informácie ani po odstránení formálnych nedostatkov podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku, žiadateľ bude elektronicky alebo písomne vyzvaný, aby najneskôr
do 10 dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti, odstránil tieto zistené
nedostatky. Ak žiadateľ vytýkané nedostatky v uvedenej lehote neodstráni, žiadosť bude
vyradená z ďalšieho procesu posudzovania.
6. Komunikácia medzi poskytovateľom a žiadateľom, príp. následne prijímateľom dotácie
bude prebiehať primárne elektronicky v zmysle zákona o e-Governmente, príp. e-mailom.
Pre tieto účely je potrebné, aby žiadateľ, resp. prijímateľ dotácie uvádzal presné kontaktné
údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO a pod.) a v prípade ich zmien ich bezodkladne
aktualizoval. V prípade neúspešného doručenia výzvy na doplnenie z dôvodu nepresných
kontaktných údajov, bude žiadosť vyradená z ďalšieho procesu posudzovania.

Článok 5
Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
1. Odbor zdravotníctva Úradu TTSK vykonáva najmä tieto úkony:
- prijímanie žiadostí o poskytnutí dotácie,
- posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí po vecnej a formálnej stránke,
- vypracovanie a evidencia zoznamu žiadostí,
- vypracovanie a evidencia zmlúv o poskytnutí dotácií,
- kontrola vyúčtovania poskytnutej dotácie a sledovanie účelu, na ktorý bola dotácia
poskytnutá,

- predkladanie návrhu finančnej čiastky do rozpočtu pre poskytovanie dotácií podľa tohto
nariadenia v nasledujúcom období.
2. O rozdelení dotácií podľa tohto nariadenia rozhodne predseda TTSK na základe návrhu
na tento účel zriadenej Komisie pre schvaľovanie dotácií pre zdravotníctvo (ďalej len ako
„Komisia“).
3. Komisia je zložená zo siedmich členov. Tvoria ju pracovník odboru zdravotníctva Úradu
TTSK a pracovník odboru financií Úradu TTSK určení riaditeľom Úradu TTSK, traja
zástupcovia určení Komisiou Zastupiteľstva TTSK pre zdravotníctvo, zástupca
Regionálnej lekárskej komory Trnava a zástupca Asociácie zdravotných poisťovní SR.
Členovia Komisie si na prvom stretnutí spomedzi seba zvolia nadpolovičnou väčšinou
hlasov predsedu Komisie, ktorý bude viesť a koordinovať stretnutie Komisie.
4. Komisia žiadosti posudzuje na základe podkladov pripravených a predložených odborom
zdravotníctva Úradu TTSK.
5. Predseda Komisie písomne doručí jednotlivým členom Komisie oznam o termíne, mieste
a čase konania zasadnutia, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
6. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní minimálne 5 členovia. Pre platnosť návrhu
odbornej komisie je potrebný súhlas aspoň 5 členov komisie. Zápisnica zo zasadnutia
Komisie podpísaná predsedom Komisie a overená jedným zvoleným overovateľom spolu
s návrhom na rozdelenie dotácií sa bezodkladne predloží predsedovi TTSK na
rozhodnutie. Komisii pre zdravotníctvo sa informatívne predkladá zoznam schválených
dotácií.
7. Predseda TTSK na základe predloženého návrhu rozhodne o poskytnutí dotácií v zmysle
tohto nariadenia. Zoznam prijímateľov, ktorým bude dotácia poskytnutá, sa zverejní na
webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja. Úrad TTSK informuje jednotlivých
žiadateľov, či a v akej výške bolo vyhovené ich žiadosti o poskytnutie dotácie.
8. Odbor zdravotníctva Úradu TTSK vypracuje zmluvy o poskytnutí dotácie v zmysle tohto
nariadenia, ktoré budú uzatvorené s jednotlivými prijímateľmi dotácií.

Článok 6
Zmluva o poskytnutí dotácie
So subjektmi, ktorých žiadostiam bolo vyhovené, sa uzatvorí zmluva o poskytnutí dotácie
(ďalej len ako „Zmluva“) za účelom poskytnutia priznanej dotácie. Návrh Zmluvy zašle
odbor zdravotníctva Úradu TTSK konkrétnemu prijímateľovi na podpis.

Článok 7
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom TTSK. Vyúčtovanie poskytnutých
dotácií musí byť vykonané riadne a včas.
2. Prijímateľ dotácie je povinný dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri
hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami a nesmie ich použiť na iný ako
dohodnutý účel.
3. Prijímateľ je povinný predložiť TTSK vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom, ktorý
bude uvedený v Zmluve.
4. V prípade, že prijímateľ dotácie poruší finančnú disciplínu, bude TTSK postupovať v podľa
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.

Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva TTSK č. XX/2020 zo dňa
..........., pričom účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho vyvesenia na Úradnej tabuli TTSK.

2.

Zmeny a doplnenia tohto nariadenia je možné vykonať len uznesením Zastupiteľstva
TTSK so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov Zastupiteľstva TTSK.

V Trnave ...........2021

Mgr. Jozef Viskupič
predseda

