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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom                                           

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov 

 

 

b e r i e    n a v e d o m i e 

 

 

Informatívnu správu o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori 

vybraných verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku 

kontrolným zisteniam.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, expozitúra Prešov (ďalej len „NKÚ SR“) na 
základe zákona NR SR č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 
v platnom znení vykonal v období od 18.02.2019 do 28.10.2019 kontrolu, predmetom ktorej bola: 

1. tvorba vybraných verejných politík VÚC, 
2. realizácia vybraných verejných politík VÚC, 
3. kontrola a plnenie vybraných verejných politík VÚC. 
Vybranými politikami boli školstvo a zdravotníctvo v pôsobnosti vyšších územných celkov. 

Účelom kontroly bolo preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík 
VÚC, t.j. ako ich samosprávne kraje tvorili, realizovali, s akými výsledkami a ako samosprávne 
kraje využívali svoje právomoci na rozvoj spravovaných regiónov v kontrolovaných oblastiach. 
Dôležitá bola aj identifikácia prekážok v tvorbe a realizácii vybraných verejných politík. 

Kontrola bola vykonaná ako kontrola výkonnosti. Pri kontrole boli použité metódy 
preskúmavania dokladov a dokumentov, rozhovor, horizontálna analýza a programovo logický 
model na zhodnotenie programov vybraných verejných politík. 

Kontrolou boli vyhodnotené nasledovné dokumenty, a to Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020 za roky 2017 a 2018, ročné správy o plnení cieľov programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2015, 2016, 2017, správa o napĺňaní priorít a cieľov 
národnej stratégie regionálneho rozvoja, regionálna integrovaná stratéga PSK, stratégia PSK pre 
mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, stratégia výchovy a vzdelávania, regionálne 
stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách a programový rozpočet. 

V rámci vyhodnotenia programového rozpočtu boli hodnotené merateľné ukazovatele 
s priemernou úrovňou dosiahnutia resp. plnenia cieľov v rokoch 2014 až 2018 za program 
vzdelávanie na úrovni 86,12 % a za program zdravotníctva na úrovni 79,99 % 
s konštatovaním, že aktivity/opatrenia samosprávneho kraja boli v nadväznosti na stanovené 
ciele čiastočne účinné. 

 

NKÚ SR spracoval zistené nedostatky v rozsahu: 

 
Kontrolné zistenie 1: 
PSK nemal aktualizovanú a ani vypracovanú regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania 
v stredných školách na území PSK pre školský rok 2017/2018 podľa zákona o odbornom 
vzdelávaní a príprave. 

Kontrolné zistenie 2: 
Strategické dokumenty upravujúce oblasť školstva v pôsobnosti PSK neobsahovali časový 
harmonogram plnenia zámerov a cieľov pre oblasť školstva a tiež určenia zodpovednosti za ich 
plnenie. 

Kontrolné zistenie 3: 
PSK v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 nemal stanovené 
východiskové a cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výstupov, výsledkov a dopadov na 
oblasť školstva. 

Kontrolné zistenie 4: 
PSK nemal oficiálne stanovené kritériá na zrušenie či zriadenie škôl. 

Odporúčanie NKÚ:  
Vypracovať kritériá na zriadenie a zrušenie škôl zriadených PSK. 

 



Kontrolné zistenie 5: 
V hodnotiacich správach programového rozpočtu PSK za oblasť školstva absentovalo jednoznačné 
zhodnotenie stanovených zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. 

Odporúčanie NKÚ:  
Zabezpečiť, aby v hodnotiacich správach programového rozpočtu bolo vyhodnotené aj plnenie 
zámerov a cieľov za oblasť vzdelávania. 

Kontrolné zistenie 6: 
V ôsmich prípadoch neboli plánované hodnoty merateľných ukazovateľov stanovených 
v programovom rozpočte PSK za program vzdelávanie naplnené, a aj tak boli merateľné 
ukazovatele vyhodnotené ako splnené. V 47 prípadoch nesplnenia merateľných ukazovateľov bol 
len skonštatovaný skutkový stav bez uvedenia dôvodov. 

Odporúčanie NKÚ:  
Zabezpečiť v hodnotiacich správach programového rozpočtu správnosť číselného vyhodnotenia 
merateľných ukazovateľov za program vzdelávanie a v prípade ich neplnenia uviesť dôvody. 

Kontrolné zistenie 7: 
PSK nevypracovával samostatné hodnotenia plnenia stanovených cieľov a zámerov v Stratégii 
výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017-2022 a regionálnych stratégiách výchovy 
a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK za roky 2015/2016, 2016/2017 
a 2019/2020. 

Odporúčanie NKÚ:  
Zabezpečiť hodnotenie plnenia stanovených cieľov a zámerov v strategických dokumentoch 
výchovy a vzdelávania. 

Kontrolné zistenie 8: 
V celom kontrolovanom období vykonali zamestnanci odboru školstva celkom 18 kontrol, pričom 
všetky boli vykonané na základe podnetu alebo sťažnosti. 

Odporúčanie NKÚ:  

Zabezpečiť kontrolu realizácie pôsobnosti, plnenia určených zámerov a cieľov za oblasť 
vzdelávania zamestnancami odboru školstva z vlastnej iniciatívy a v podriadených organizáciách 
VÚC. 

Kontrolné zistenie 9:  
PSK nemal spracovaný samostatný komplexný dokument, týkajúci sa návrhov smerovania a priorít 
regionálnej zdravotnej politiky na roky 2014 – 2018. Koncepcia zdravotníctva PSK bola 
vypracovaná na obdobie rokov 2003 – 2005 a v ďalšom období nebola aktualizovaná. 

Kontrolné zistenie 10:  
Kontrolovaný subjekt pri spracovaní strategických dokumentov za oblasť zdravotníctva nemal 
automatický prístup k databázam spracúvaných štátom, resp. NCZI alebo zdravotnými 
poisťovňami, napr. údaje o zdravotníckych zamestnancoch v kraji, o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, o zmluvných vzťahoch s poisťovňami, štatistické údaje o zdraví obyvateľstva kraja, 
veku a skladbe a ďalšie. 

Kontrolné zistenie 11:  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 neobsahoval v oblasti 
zdravotníctva žiadne ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových 
a cieľových hodnôt, vecný a časový harmonogram  a popis úloh jednotlivých partnerov pri 
realizácii programu v oblasti zdravotníctva. Konkrétne aktivity v súvislosti s plánovaným 
financovaním neboli uvedené ani v akčnom pláne s výhľadom na 2-ročné obdobie, ktorý bol 
súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

 



Odporúčanie NKÚ:  

Zvážiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 a stanoviť 
v oblasti zdravotníctva ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových 
a cieľových hodnôt, vecný a časový harmonogram a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 
programu v uvedenej  oblasti. 

Kontrolné zistenie 12: 
Programový rozpočet na roky 2014 – 2018 nebol vo väčšej miere prepojený s programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja napríklad v oblasti podpory informačných aktivít zameraných 
na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov. Merateľné ukazovatele boli zamerané najmä na výstup 
a kvantitu, pričom v rámci jedného prvku a stanovených dvoch cieľov sa merateľný ukazovateľ 
opakoval, v ďalšom prípade jeho plnenie kontrolovaný subjekt nevedel ovplyvniť. 

Odporúčanie NKÚ:  
Prehodnotiť merateľné ukazovatele za program zdravotníctvo tak, aby zodpovedali stanoveným 
zámerom a cieľom a boli v rámci pôsobnosti samosprávneho kraja prepojené s ďalšími 
strategickými dokumentmi PSK, upravujúcimi oblasť zdravotnej politiky.  

Kontrolné zistenie 13: 
PSK nemal stanovenú a vymenovanú sestru samosprávneho kraja v zmysle zákona 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Kontrolné zistenie 14: 
PSK nemal stanoveného a vymenovaného farmaceuta samosprávneho kraja v zmysle zákona 
o liekoch. 

Kontrolné zistenie 15: 
PSK nemal stanovené kritéria na určovanie rozsahu zdravotného obvodu v internom predpise. 

Odporúčanie NKÚ:  
Spracovať interný predpis na určovanie rozsahu zdravotného obvodu. 

Kontrolné zistenie 16: 
V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov za program zdravotníctva v jednom prípade  bol 
merateľný ukazovateľ v hodnotiacej správe programového rozpočtu za príslušný rok 
kontrolovaného obdobia vyhodnotený ako splnený, v ďalšom prípade ako čiastočne splnený. 
V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov neboli uvedené dôvody. 

Odporúčanie NKÚ:  

Zabezpečiť v hodnotiacich správach programového rozpočtu správnosť číselného  
vyhodnotenia merateľných ukazovateľov a v prípade ich neplnenia uviesť dôvody. 

Kontrolné zistenie 17: 
Hodnotiace správy programového rozpočtu za program 8 Zdravotníctvo boli zamerané na plnenie 
číselných hodnôt merateľných ukazovateľov a neobsahovali slovné vyhodnotenie plnenia zámerov 
a cieľov.  

Odporúčanie NKÚ:  
Zabezpečiť, aby v hodnotiacich správach programového rozpočtu bolo slovne vyhodnotené 
aj plnenie zámerov a cieľov, nielen plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.   

V desiatich zisteniach NKÚ SR predložil odporúčania na riešenie nedostatkov zistených 
v rámci uplatňovania ich pôsobnosti. Ani v jednom zistení nebolo konštatované, že došlo 
k porušeniu právnych predpisov. 

Materiál obsahuje Protokol o výsledku kontroly KA-027/2019/1140 s anonymizáciou 
osobných údajov členov kontrolnej skupiny NKÚ SR. 

 

 



Odstránenie oznámených nedostatkov: 

Na základe realizovanej kontroly NKÚ SR bol vypracovaných, prerokúvaných 
a obojstranne podpísaný Protokol o výsledku kontroly „Vyššie územné celky – tvorcovia 
a realizátori vybraných verejných politík KA-027/2019/1140“. 

V tejto súvislosti a v súlade s § 20 ods. (2) zákona NR SR č. 39/1993 o Najvyššom 
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v platnom znení je povinnosťou samosprávneho kraja 
v rozsahu jeho pôsobnosti zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bezodkladne o tom 
poslať správu.  

 

Kontrolné zistenie 1: 
PSK nemal aktualizovanú a ani vypracovanú regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania 
v stredných školách na území PSK pre školský rok 2017/2018 podľa zákona o odbornom 
vzdelávaní a príprave. 

Prijaté opatrenie:  

Odbor školstva bude vypracúvať regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 
na území PSK 1 x ročne v súlade s § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z.z. 

Termín: do 31. 10. bežného roka         

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 2: 
Strategické dokumenty upravujúce oblasť školstva v pôsobnosti PSK neobsahovali časový 
harmonogram plnenia zámerov a cieľov pre oblasť školstva a tiež určenia zodpovednosti za ich 
plnenie. 

Prijaté opatrenie:  

Odbor školstva pri tvorbe strategických dokumentov vypracuje časový harmonogram plnenia 
zámerov a cieľov pre oblasť školstva a určí zodpovedných za ich plnenie. 

Termín: pri tvorbe strategického dokumentu       

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 3: 
PSK v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 nemal stanovené 
východiskové a cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výstupov, výsledkov a dopadov na 
oblasť školstva. 

Prijaté opatrenie:  

Samosprávny kraj vypracuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2020+ v súlade 
s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií (schválené uznesením Vlády SR 
č. 197/2017; 26.04.2017) 

Termín: pri tvorbe strategického dokumentu       

Zodp.: Odbor strategického rozvoja a projektového plánovania Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 4: 
PSK nemal oficiálne stanovené kritériá na zrušenie či zriadenie škôl. 

Prijaté opatrenie:  

Samosprávny kraj vypracuje základné kritériá pre zriadenie alebo zrušenie škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK pri zohľadnení potrieb trhu práce, podpory duálneho vzdelávania, spolupráce so 
zamestnávateľmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a akceptovaní regionálnych kritérií 



(dostupnosť vzdelania v okresoch a mikroregiónoch, možnosti dopravy v kraji a ďalšie externé 
vplyvy regionálneho charakteru). 

Termín: do 31.10.2020       

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 5: 
V hodnotiacich správach programového rozpočtu PSK za oblasť školstva absentovalo jednoznačné 
zhodnotenie stanovených zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. 

Prijaté opatrenie:  

Odbor školstva v hodnotiacich správach programového rozpočtu bude vyhodnocovať aj plnenie 
zámerov a cieľov za oblasť vzdelávania. 

Termín: pri vyhodnocovaní PR        

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 6: 
V ôsmich prípadoch neboli plánované hodnoty merateľných ukazovateľov stanovených 
v programovom rozpočte PSJ za program vzdelávanie naplnené, a aj tak boli merateľné ukazovatele 
vyhodnotené ako splnené. V 47 prípadoch nesplnenia merateľných ukazovateľov bol len 
skonštatovaný skutkový stav bez uvedenia dôvodov. 

Prijaté opatrenie:  

Odbor školstva v hodnotiacich správach programového rozpočtu bude jednoznačne vyhodnocovať 
stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V prípade ich neplnenia budú uvedené dôvody. 

Termín: pri vyhodnocovaní PR        

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 7: 
PSK nevypracovával samostatné hodnotenia plnenia stanovených cieľov a zámerov v Stratégii 
výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017-2022 a regionálnych stratégiách výchovy 
a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK za roky 2015/2016, 2016/2017 
a 2019/2020. 

Prijaté opatrenie:   

Samosprávny kraj pri tvorbe nových regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných 
školách v územnej pôsobnosti PSK samostatne vyhodnotí plnenie stanovaných cieľov a zámerov 
schválených v predchádzajúcej stratégii. 

Termín: do 31. 10. bežného roka        

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 

 
Kontrolné zistenie 8: 
V celom kontrolovanom období vykonali zamestnanci odboru školstva celkom 18 kontrol, pričom 
všetky boli vykonané na základe podnetu alebo sťažnosti. 

Prijaté opatrenie:   

Samosprávny kraj každoročne vypracuje plán kontrol škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK s uvedením predmetu kontroly a miesta kontroly. 

Termín: do 28.02. bežného roka        

Zodp.: Odbor školstva Ú PSK 



Kontrolné zistenie 9:  
PSK nemal spracovaný samostatný komplexný dokument, týkajúci sa návrhov smerovania a priorít 
regionálnej zdravotnej politiky na roky 2014 – 2018. Koncepcia zdravotníctva PSK bola 
vypracovaná na obdobie rokov 2003 – 2005 a v ďalšom období nebola aktualizovaná. 

Prijaté opatrenie:  
Odbor zdravotníctva Ú PSK plánuje vypracovanie Koncepcie zdravotníctva na r. 2020 – 2023 
v rámci ZoNFP na základe žiadosti PSK o NFP z výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“. 

Termín: do 12 mesiacov od schválenia žiadosti o NFP  

Zodpovedný: Odbor zdravotníctva Ú PSK. 

 

Kontrolné zistenie 10:  
Kontrolovaný subjekt pri spracovaní strategických dokumentov za oblasť zdravotníctva nemal 
automatický prístup k databázam spracúvaných štátom, resp. NCZI alebo zdravotnými 
poisťovňami,  napr. údaje o zdravotníckych zamestnancoch v kraji, o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, o zmluvných vzťahoch s poisťovňami, štatistické údaje o zdraví obyvateľstva kraja, 
veku a skladbe a ďalšie. 

Prijaté opatrenie:  
Odbor zdravotníctva Ú PSK vynaloží maximálne úsilie a apel na subjekty v oblasti zdravotníctva, 
ktoré pracujú s dátami v databázach, spracúvaných štátom, napr. NCZI, zdravotné poisťovne, aby 
v rámci elektronizácie verejnej správy a princípov OPEN DATA bol online prístup zavedený v čo 
najkratšom čase. 

Odbor zdravotníctva iniciuje podpísanie „Memoranda o spolupráci“ s NCZI, predmetom ktorého 
má byť import informácii od OZ Ú PSK do NCZI a opačne. 

Termín: do 31.3.2020  

Zodpovedný:  Odbor zdravotníctva Ú PSK.  

 

Kontrolné zistenie 11:  
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 neobsahoval v oblasti 
zdravotníctva žiadne ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových 
a cieľových hodnôt, vecný a časový harmonogram  a popis úloh jednotlivých partnerov pri 
realizácii programu v oblasti zdravotníctva. Konkrétne aktivity v súvislosti s plánovaným 
financovaním neboli uvedené ani v akčnom pláne s výhľadom na 2-ročné obdobie, ktorý bol 
súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 

Prijaté opatrenie:  
PSK má ambíciu vypracovať nový základný strednodobý rozvojový dokument kraja, založený na 
technologických a sociálnych inováciách za účelom zlepšenia kvality života občanov v regióne, 
zvýšenia jeho atraktívnosti, ako aj napĺňania potrieb podnikateľov a iných subjektov pôsobiacich 
na území regiónu. Odbor zdravotníctva bude súčinný pri aplikovaní inovácií v procese tvorby 
PHSR  PSK 2021+ v zmysle princípov SMART verejných politík. 

Termín: pri tvorbe strategického dokumentu  

Zodpovedný: Odbor strategického rozvoja a projektového plánovania v súčinnosti s odborom       
zdravotníctva Ú PSK. 

 

Kontrolné zistenie 12: 
Programový rozpočet na roky 2014 – 2018 nebol vo väčšej miere prepojený s programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja napríklad v oblasti podpory informačných aktivít zameraných 
na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov. Merateľné ukazovatele boli zamerané najmä na výstup 



a kvantitu, pričom v rámci jedného prvku a stanovených dvoch cieľov sa merateľný ukazovateľ 
opakoval, v ďalšom prípade jeho plnenie kontrolovaný subjekt nevedel ovplyvniť. 

Prijaté opatrenie:  
Odbor zdravotníctva Ú PSK prehodnotil merateľné ukazovatele Programového rozpočtu na 
najbližšie rozpočtovacie obdobie 2020 – 2022 s poukazom, že merateľné ukazovatele sa po 
spracovaní Koncepcie zdravotníctva PSK a PHSR PSK 2021+ môžu zmeniť tak, aby synergický 
efekt a súlad všetkých strategických dokumentov bol maximálne kvalitatívne i kvantitatívne 
aplikovaný do Programového rozpočtu.  

Termín: pri tvorbe strategického dokumentu 

Zodpovedný: Odbor  zdravotníctva Ú PSK 

 

Kontrolné zistenie 13: 
PSK nemal stanovenú a vymenovanú sestru samosprávneho kraja v zmysle zákona 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. 

Prijaté opatrenie:  
PSK v súčinnosti s odborom zdravotníctva Ú PSK vyhlásil v tomto roku druhé výberové konanie 
na sestru samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční 17.12.2019. V prípade úspešnosti bude táto 
pozícia zastrešená od 1.1.2020. V prípade neúspešnosti bude v januári 2020 vypísané ďalšie 
výberové konanie. 

Termín: do 31.3.2020 

Zodpovedný: ÚPSK 

 
Kontrolné zistenie 14: 
PSK nemal stanoveného a vymenovaného farmaceuta samosprávneho kraja v zmysle zákona 
o liekoch. 

Prijaté opatrenie:  
PSK v súčinnosti s odborom zdravotníctva Ú PSK vyhlási výberové konanie na farmaceuta 
samosprávneho kraja. 

Termín: do 30.6.2020 

Zodpovedný: ÚPSK 

 

Kontrolné zistenie 15: 
PSK nemal stanovené kritéria na určovanie rozsahu zdravotného obvodu v internom predpise. 

Prijaté opatrenie:  
Odbor zdravotníctva Ú PSK  už rozpracoval „Smernicu odboru zdravotníctva k postupu určovania 
obvodov pre poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, špecializovanej gynekologicko-pôrodníckej 
starostlivosti a zubno-lekárskej starostlivosti“. Našou snahou je stanoviť také kritériá, ktoré by sa 
diametrálne od seba v samosprávnych krajoch neodlišovali. Preto prostredníctvom SK8 budeme 
intenzívne s krajmi spolupracovať, čo si vyžaduje zvýšenú mieru času. 

Termín: do 31.5.2020 

Zodpovedný: Odbor zdravotníctva Ú PSK 

 

Kontrolné zistenie 16: 
V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov za program zdravotníctva v jednom prípade  bol 
merateľný ukazovateľ v hodnotiacej správe programového rozpočtu za príslušný rok 



kontrolovaného obdobia vyhodnotený ako splnený, v ďalšom prípade ako čiastočne splnený. 
V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov neboli uvedené dôvody. 

Prijaté opatrenie:  
Odbor zdravotníctva Ú PSK bude v hodnotiacich správach programového rozpočtu dbať na 
správnosť číselného vyhodnotenia merateľných ukazovateľov a v prípade ich neplnenia bude 
uvádzať dôvody. 

Termín: stály 

Zodpovedný: Odbor zdravotníctva ÚPSK 

 

Kontrolné zistenie 17: 
Hodnotiace správy programového rozpočtu za program 8 Zdravotníctvo boli zamerané na plnenie 
číselných hodnôt merateľných ukazovateľov a neobsahovali slovné vyhodnotenie plnenia zámerov 
a cieľov.  

Prijaté opatrenie:  
Odbor zdravotníctva Ú PSK bude v hodnotiacich správach programového rozpočtu uvádzať okrem 
plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov aj slovné vyhodnotenie plnenia zámerov a cieľov.  

Termín: stály 

Zodpovedný: Odbor zdravotníctva ÚPSK. 

 

O výsledku kontroly bola oboznámená Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a športu pri Zastupiteľstve PSK dňa 21.01.2020 a Komisia zdravotníctva pri Z PSK dňa 22.01.2020. 
Uznesenia komisií sú prílohou tejto informatívnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


