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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Zoznam jl_ou�itých skratiek
Skrátený názov Uplné znenie
CIZS centrum inteqrovane] zdravotnei starostlivosti
CVTI Centrum vedecko-technických infonmácii Slovenskej

republiky
ESIF Európske štrukturálne a investičné fondy
EU Európska únia
MDVaRZSR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republilly_
MSWaS SR, ministerstvo školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky
nariadenie vlády SR o verejnej minimálnej sieti nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z.
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o verejnej minimálnej sieti poskytovatel'ov zdravotnej

starostlivosti v zneni neskorších oredpisov
Ministerstvo zdravotníctva SR, minísterstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
NCZI Národné centrum zdravotníckych infonmácii
PSK, samosprávny kraj Prešovský samosllrávny_ kraj
SR Slovenská republika
UPSVaR úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VŠZP, a.s. Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s.
VUC vyšší územný celok
vyhláška MSWaS SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročnika Slovenskej republiky č. 252/2018 Z. Z., ktorou sa
stredných škôl ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu

žiakov prvého ročníka stredných škôl
zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
a školských zariadení stredných škôl a školských zariadení v zneni

neskorších predpisov
zákon o liekoch zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnickych

pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

zákon o odbornom vzdelávaní a priprave zákon NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávani
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

zákon o podpore regionálneho rozvoja zákon NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivostí zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a
stavovských organizáciách v zdravotníctve a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších Q_reclQisov

zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

zákon o samosprávnych krajoch zákon č. 30212001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov

zákon o štátnej správe v školstve a školskej zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
samospráve školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov
zákon o zdravotnej starostlivosti zákon č. 576/2004 Z. z. o Zdravotnej starostlivosti,

službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v zneni neskoršich predpisov

ZP Dôvera, a.s. Zdravotná poist'ovňa Dôvera, a.s.
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Zhrnutie

V systéme verejnej správy na Slovensku majú z pohľadu legislativy významné miesto VÚC. Pri výkone
samosprávy sú povinné starať sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvatel'ov. Základnou
úlohou VÚC je usmerňovať a utvára!' podmienky na sociálno-ekonomický rozvoj územia, vrátane vzdelávania
a zdravotnictva. Reforma verejnej správy, na základe ktorej VÚC vznikli, bola vykonaná pred šestnástimi rokmi.
Jej úspešnos!' a prinos nebol doteraz komplexne zhodnotený. Z tohto dôvodu sa NKÚ SR rozhodol vykona!'
kontrolu tvorby a realizácie vybraných verejných politik VÚC.

Účelom kontroly bolo preveriť a zhodnoti!' tvorbu a výkon vybraných verejných politik VÚC, t. j. ako ich
tvorili, realizovali, s akými výsledkami a ako využivali svoje právomoci na rozvoj spravovaných regiónov
v oblastiach školstva a zdravotnictva. Dôležitá bola i identifikácia prekážok v tvorbe a realizácií vybraných
verejných politik.

Pri príprave tejto kontroly NKÚ SR identifikoval riziká, týkajúce sa nedostatočných informácií VÚC
o spravovaných oblastiach, nesprávneho zostavenia (formulovania) zámerov a cieľov verejných politik,
nedostatočného využivania právomocí, neúčinného použitia zdrojov a absentujúcej kontroly realizácie verejných
politik zo strany VÚC a štátu.

Na základe týchto rizik bol stanovený predmet kontroly a jej kľúčové otázky:
1. tvorba vybraných verejných politik VÚC - Tvorili VÚC svoje vybrané verejné politiky (strategicko-

plánovacie, programové dokumenty) správne?
2. realizácia vybraných verejných politik VÚC - Vykonávali VÚC svoje vybrané verejné politiky správne?
3. kontrola a plnenie vybraných verejných politik VÚC - Vykonávali VÚC svoje vybrané verejné politiky

účinne?

Kontrola bola vykonaná ako kontrola výkonnosti. Hlavnými použitými metódami boli preskúmanie
dokladov a dokumentov, rozhovor, horizontálna analýza (porovnávanie medzi rokmi kontrolovaného obdobia)
a programovo logický model na zhodnotenie programov vybraných verejných politik. V záverečnej správe
kontroly NKÚ SR plánuje použiť aj komparativnu analýzu, tzv. benchmarking na základe zvolených hodnotiacich
kritérií.

Tvorba strategických dokumentova v rámci nich stanovenie zámerov a cieľov PSK za oblasť školstva
a zdravotnictva vychádzala z platnej legislativy, z prislušných národných koncepcií a ďalšich stratégii
pri uplatneni špecifik Prešovského kraja. PSK nemal osobitne upravené interné postupy pre tvorbu,
monitorovanie a hodnotenie strategických dokumentov. Popis činnosti a kompetencii pre tvorbu, koordinovanie
a realizáciu strategických zámerov rozvoja samosprávneho kraja za jednotlivé oblasti bol stanovený
pre organizačné zložky Úradu PSK v organizačnom poriadku.

PSK mal verejné politiky v oblasti školstva a zdravotnictva v obdobi rokov 2014 - 2018 upravené
vo viacerých strategických dokumentoch - programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK, regionálna
integrovaná územná stratégia 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, programový
rozpočet. Tieto strategické dokumenty vzhladom aj na účel a metodiku ich vypracovania neobsahovali rovnako
formulované zámery a ciele, ale čiastočne navzájom súviseli a boli prepojené.

Kontrolovaný subjekt pri ich spracovani za uvedené oblasti mal sice dostatok informácií, ale tieto musel
v mnohých pripadoch vyžiadať od prislušných orgánov štátnej, resp. verejnej správy. Voblasti zdravotnictva
napriklad nemal automatický pristup k informáciám, týkajúcich sa zdravotnickych zamestnancov, poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, zmluvných vzt'ahov so zdravotnými poisťovňami, štatistických údajov ozdravi
obyvateľov a ďalšie. Spracovaniu strategických dokumentov za kontrolované oblasti predchádzali podrobné
analýzy výChodiskového stavu, najmä vyhodnotenie sociálneho, demografického, zdravotného a ekonomického
stavu. Vykonané boli aj podrobné analýzy siete škôl Prešovského kraja podľa typov vrátane počtu žiakov, ich
uplatnenia na trhu práce a ďalšich údajov. V obidvoch politikách boli samosprávnym krajom identifikované riziká.
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Stanovené zámery a ciele v oblasti školstva v strategických dokumentoch sa týkali najmä modernizácie
a kvality vzdelávania s dôrazom okrem iného na jeho priblíženie potrebám trhu práce. Kontrolovaný subjekt
nemal v oblasti školstva aktualizovanú regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území
PSK pre školský rok 2017/2018. V oblasti zdravotníctva nemal spracované návrhy smerovania a priorít
regionálnej zdravotnej politiky v samostatnom komplexnom dokumente. Stanovené zámery a ciele
v strategických dokumentoch samosprávneho kraja sa týkali podpory prevencie OChranyzdravia, modemizácie
zdravotníckej infraštruktúry a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pre potreby monitorovania a hodnotenia dosiahnutých zámerov a cieľov za oblasť školstva
a zdravotnictva neboli vo všetkých prípadoch stanovené merateľné ukazovatele, resp. ukazovatele výsledku,
výstupu a dopadu s určen im východiskových a ciel'ových hodnôt, zodpovednosť za ich plnenie a ani časový
harmonogram. V programovom rozpočte na prislušný rok v kontrolovanom období boli stanovené tie isté zámery,
podprogramy, prvky a v rámci nich ciele a merateľné ukazovatele. V programe za oblasť vzdelávania sa menili
plánované čiselné hodnoty meratel'ných ukazovatelov. V oblasti zdravotníctva, okrem roku 2015 v pripade troch
merateľných ukazovateľov a roku 2018 u jedného meratel'ného ukazovateľa, boli totožné. Tieto skutočnosti
okrem iného ovplyvnili samotnú realizáciu a kontrolu politiky samosprávneho kraja v kontrolovaných oblastiach.

Realizácia politiky PSK v oblasti školstva vychádzala zo strategických a programových dokumentov ako
aj platnej legislatívy. Potreba finančných, personálnych a materiálových zdrojov na jej realizáciu vyplývala
zo zabezpečenia originálnych pôsobností ako aj preneseného výkonu štátnej správy. Výdavky na program
vzdelávania každoročne rásíli, pričom v roku 2018 bol zaznamenaný ich nárast oproti roku 2014 o viac ako
12 mil. eur (16,9 %). Každoročne rástlo aj percento obnovených a zrekonštruovaných škôl a školských zariadení.
Napriek uvedenému podľa PSK oblasť školstva je dlhodobo finančne podhodnotená. Dlhodobo sa poukazuje
na zle stanovený normatív pre stredné umelecké školy. V oblasti školstva je aj výrazný modernizačný dlh.
Samosprávny kraj nemohol reflektovať na rýchly rozvoj materiálno-technického vybavenia, porovnatel'ného
so zamestnávateľmi pre potreby odbomého vzdelávania. Kontrolovaný subjekt mal dostatočné personálne zdroje
na realizáciu verejných politík voblasti školstva. Vodôvodnených pripadoch využíval aj služby externých
dodávatel'ov. Ľudské zdroje v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli
v sledovanom období dostatočné. Hrozbou do budúcna je podľa kontrolovaného subjektu štruktúra končiacich
absolventov vysokých škôl pri ktorej je predpoklad, že na stredných školách nebude dostatok kvalifikovaných
učiteľov cudzích jazykov, matematíky, informatiky a odborných predmetov zameraných na strojárstvo,
elektrotechniku, stavebníctvo, chémiu a ekonomiku.

Celková obsadenosť škôl v kontrolovanom období mala klesajúci trend zo 69 % v roku 2014 na 61 %
v roku 2018. Obsadenosť školských zariadení mala stúpajúci trend v rokoch 2014 - 2016, ale v ďalšom období
poklesla z dôvodu zrušenia školských hospodárstiev. V súvislosti s tým kontrolovaný subjekt pripravil a aj
realizoval optimalizáciu siete škôl v kraji, uvedené však bolo ovplyvnené schválením zastupiteľstva
samosprávneho kraja. PSK nemal stanovené kritéria na zriadenie a zrušenie škôl. Pri otváraní učebných odborov
aktívne rokoval so zamestnávateľmi a inými dotknutými stranami. Okrem toho priamo podporoval na trhu žiadané
učebné odbory prostredníctvom podpory duálneho vzdelávania, a to pridelením finančných prostriedkov
na zlepšenie materiálno-technického vybavenia. Každoročne spolupracoval s úradmi práce, sociálnych veci
a rodiny pri organizovaní aktivít, súvisiacich s propagáciou učebných a študijných odborov, ktorých absolventi boli
žiadaní na trhu práce. Kontrolou bolo zistené, že sieť stredných škôl zodpovedala potrebám trhu práce. Plnenie
strategických zámerov však bolo do značnej miery ovplyvnené extemým prostredím - spoločnosťou, rodičmi
a žiakmi, vývojom pracovného trhu a obmedzenými finančnými zdrojmi na odstránenie modernizačného dlhu
v školách.

Problémom pri naplňanl školskej politiky samosprávneho kraja sú podľa PSK aj niektoré legislatívne
úpravy, napríklad v prípade zákona o odbornom vzdelávaní a príprave možnosť odvolať sa na MŠWaŠ SR
pri určovaní počtu žiakov pre prvé ročníky stredných škôl voči rozhodnutiu samosprávneho kraja. Vyhláška
MŠWaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
kladie minimálny dôraz na regionálne rozdiely a potreby kraja. Problémom je aj určovania počtu žiakov 8-ročných
gymnázií.
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Realizácia zdravotnej politiky bola v kontrolovanom období zameraná na prenesený výkon štátnej
správy a splácanie záväzkov zrušených príspevkových organizácii, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť. PSK
nemal v kontrolovanom období vymenovanú sestru samosprávneho kraja v zmysle zákona o poskytovatel'och
zdravotnej starostlivosti a farmaceuta samosprávneho kraja v zmysle zákona o liekoch. Plnením ich úloh bol
poverený lekár samosprávneho kraja na základe poverenia predsedu PSK. Personálne obsadenie odboru
zdravotnictva by okrem toho bolo potrebné posilniť o ďalších zamestnancov z dôvodu tvorby koncepcií,
pre efektívnu komunikáciu so všetkými subjektami s pôsobnosťami v oblasti zdravotníctva, metodickú činnosť,
vzdelávacie aktivity pre subjekty zdravotníctva v kraji, preventívne pôsobenie v teréne, rozsiahlejši výkon dozoru
ako aj ďalšie činnosti. Problémom je aj financovanie vykonávania prenesených pôsobností štátnej správy
z vlastných zdrojov samosprávneho kraja. V rámci realizácie zdravotnej politiky samosprávny kraj primerane
využíval svoje právomocí, stanovené legislatívou. Dostupná a optimálna sieť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti je základným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti. PSK priebežne sledoval
a vyhodnocoval naplnenie minimálnej siete poskytovateľov, pričom vo svojich stanoviskách aj pre MZ SR
dlhodobo poukazoval na neaktuálnosť nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sietí poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti. Dlhodobým problémom Prešovského kraja bolo zabezpečiť dostatočné, plošne vyvážené
a dostupné poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti, predovšetkým v dôsledku vysokého priememého
veku lekárov a ich postupného odchodu do dôchodku, napr. v okresoch Kežmarok, Medzilaborce, Levoča a Stará
Ľubovňa. V roku 2018 bol priemerný vek všeobecných lekárov v Prešovskom kraji 57 rokov. Kontrolovaný subjekt
nemal stanovené pravidlá pre určenie zdravotného obvodu v intemom predpise. Podľa kontrolovaného subjektu
absentuje posilnenie kompetencií samosprávnych krajov pri rozhodovaní o vydaní/povolení/zrušení povolenia na
poskytovanie zdravotníckej starostlivosti ale aj pri rozhodovaní o podmienkach dotácií z ESIF v oblasti
zdravotníctva v závislosti od potrieb regiónu. Chýba on-line prepojenie elektronicky spracovaných dát medzi
NCZI a samosprávnymi krajmi, ale aj potrebné údaje od zdravotných poisťovní. Prepojenie elektronických
systémov by prácu zefektívnilo a skvalitnilo. Absentuje tiež reálny dosah samosprávneho kraja na vzdelávanie
lekárova sestier, ich počty, špecializačné štúdium a rezidentské štúdium.

V čase kontroly NKÚ SR bolo pripravované vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja na obdobie 2014 - 2020 za roky 2017 a 2018. Ďalej boli spracované ročné správy o plnení cieľov
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja za roky 2015, 2016 a 2017, ktoré boli
podkladom pre správu o napíňaní priorít a cieľov národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. V rámci nich boli
uvedené okrem iného aj vybrané údaje a ich vývoj z oblasti školstva a zdravotníctva bez reálneho vyhodnotenia
plnenia zámerov a cieľov. V rámci vyhodnotenia programového rozpočtu boli vyhodnotené len merateľné
ukazovatele bez zhodnotenia plnenia zámeru a cieľov. V prípadoch neplnenia merateľných ukazovateľov neboli
vo všetkých prípadoch uvedené dôvody. Priemerná úroveň dosiahnutia, resp. plnenia cieľov, hodnotená
kontrolou NKU SR prostredníctvom merateľných ukazovateľov v rokoch 2014 - 2018 za program vzdelávania
bola 86,12 % a za program zdravotníctva bola 79,99 %. Je možné konštatovať, že aktivity/opatrenia PSK
za oblasť školstva ale aj zdravotníctva boli v nadväznosti na stanovené ciele čiastočne účinné.
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR Č. 1718/05 z 29.01.2019 vykonali:

~

úca kontrolnej skupiny
len kontrolnej skupiny

L_ --'Ienka kontrolnej skupiny

kontrolu" Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík", ktorej účelom bolo preveriť
a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, realizovali, s akými
výsledkami a ako využívali svoje právomoci na rozvoj spravovaných regiónov vo vybraných pôsobnosti ach
a vypracovali protokol o výsledku kontroly.

Kontrola bola vykonaná v čase od 27.02.2019 do 28.10.2019 v kontrolovanom subjekte:

Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO: 37870475

za kontrolované obdobie rokov 2014 - 2018, v prípade potreby objektivneho zhodnotenia preverovaných
skutočností aj iné súvisiace obdobia.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR Č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisova so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov
medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcii (ISSAI).

Predmetom kontroly bola tvorba, realizácia, kontrola a plnenie vybraných verejných politík VÚC v oblasti
školstva a zdravotníctva.

Počas výkonu kontroly bolo zístené:

1. Školstvo

1.1 Tvorba školskej politiky VÚC

Tvorba strategických dokumentova v rámci nich stanovenie zámerov a cieľov PSK za jednotlivé oblasti
vychádzala z platnej legislatívy a z príslušných národných koncepcií pri uplatnení špecifik Prešovského kraja.
PSK nemalosobítne upravené íntemé postupy pre tvorbu, monitorovanie a hodnotenie strategických
dokumentov. Popis činností a kompetencií pre tvorbu, koordinovanie a realizáciu strategických zámerov rozvoja
samosprávneho kraja za jednotlivé oblasti bol stanovený pre organizačné Zložky Úradu PSK v organizačnom
poriadku.

Kontrolovaný subjekt mal politiku v oblasti školstva upravenú a rozpracovanú v strategických
dokumentoch - v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, v regionálnych
stratégiách výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK, v stratégií PSK pre mládež, v stratégií
výchovy a vzdelávania v PSK, v regionálnej integrovanej územnej stratégii Prešovského kraja a v programovom
rozpočte na príslušný rok.

PSK mal na obdobie rokov kontrolovaného obdobia spracované a schválené dva programy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a to na roky 2008 - 2015 a na roky 2014 - 2020.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015 bol jedným z kľúčových
nástrojov strategického manažmentu v Prešovskom kraji. V súvislosti s programovým obdobím EU na roky 2007 -
2013 išlo o rozvojový programový dokument, ktorý umožňoval subjektom pôsobiacim na území PSK čerpať
prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov na podporu rozvojových projektov a aktivít. Tento dokument mal
vo väzbe na plnenie vytýčených cieľov inými subjektmi indikatívny a odporúčací charakter pri napíňaní dôležitých
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strategických rozvojových zámerov, priorit a cieľov rozvoja kraja. Jeho vypracovanie a realizáciu zabezpečoval
samosprávny kraj pri uplatneni princípu partnerstva.

Podľa predloženej dokumentácie počas celého procesu pripravy vyššie uvedeného programu prebiehala
intenzivna komunikácia jednotlivých výstupov na úrovni odborných tematických skupin, strategickej skupiny
a riadiacej skupiny, ako aj komunikácia s ďalšími subjektmi či už fonmou pracovných seminárov (pre mestá
a obce alebo pre poslancov PSK), ako aj formou postupného zverejňovania výstupov na webovej stránke
a následného zapracovávania prichádzajúcich podnetov. Strategický dokument na obdobie rokov 2008 - 2015
bol schválený Zastupiteľstvom PSK 01.07.2008. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona o podpore
regionálneho rozvoja od 01.01.2009 a schválenou Národnou stratégiou regíonálneho rozvoja SR (máj 2010) bola
vykonaná jeho aktualizácia, schválená Uznesen im Zastupiteľstva PSK č 230/2011 z 25.10.2011.

PSK v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja vypracoval v spolupráci s extemým
dodávateľom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený
v Zastupiteľstve PSK 23.02.2016.

Spracovanie uvedeného programu na roky 2014 - 2020 extemým dodávateľom bolo spolufinancované
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu 2007 - 2013, prioritnej osi
4 Regenerácie sidiel, Opatrenie 4.1d) neinvestičné projekty - rozvojové dokumenty regiónov. S dodávatel'om
bola uzatvorená Zmluva o dielo Č. 16/2014/ARR v novembri 2014. Fakturované náklady za vypracovanie
programu boli celkom v sume 83184,00 eur. Podľa pisomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 21.05.2019
z dôvodu, že žiadosť o predmetný nenávratný finančný príspevok bola podaná v roku 2012 a schválená v roku
2013 na projekt "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020", nebolo možné
tento názov v priebehu hodnotenia žiadosti, následne procesu verejného obstarávania a realizácie projektu
v zmysle platných podmienok meniť. Platnosť dokumentu sa začala jeho schválen im v Zastupiteľstve PSK.

Celý proces prípravy a spracovania zabezpečoval odbor regionálneho rozvoja Úradu PSK v súlade
s metodikou MDVaRZ SR. Do spracovania uvedeného programu boli zapojeni aj zástupcovia sociálno-
ekonomických partnerov PSK, ktorí pracovali v troch skupinách, a to sociálnej, hospodárskej a environmentálnej.
Členovia pracovných skupin diskutovali a predkladali pripomienky, návrhy, ktoré boli posúdené odbornikmi
pripravujúcimi dokument a podľa miery dôležitosti boli zapracované do dokumentu. V rámci procesu bolo
zabezpečené predstavenie programu odbornej a širokej verejnosti a uskutočnilo sa aj povinné posudzovanie
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v zmysle zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších prepisov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020 bol vypracovaný v súlade s prioritami
a ciermi ustanovenými v celoštátnej koncepcii - Národnej stratégii regionálneho rozvoja SR a podl'a záväznej
časti územnoplánovacej dokumentácie kraja. Reálne zohľadňoval aktuálnu sociálno-ekonomickú situáciu
v regióne, nové výzvy i nové podmienky v rámci EÚ a SR. Uvedený program bol aktualizovaný v roku 2017
(schválené Uznesen im Zastupiteľstva PSK 35/2018). Upravená bola analytická časť a došlo k zosúladeniu
dokumentu s novým územným plánom PSK a s akčnými plánmi najmenej rozvinutých okresov z územia
Prešovského kraja, schválených vládou SR v roku 2016.

Na sledovanie naplnenia jednotlivých cieľov programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2008 - 2015 a na roky 2014 - 2020 bol definovaný súbor ukazovateľov výstupov, výsledkov a dopadov.
Z dôvodu, že spracovaný dokument na roky 2014 - 2020 prekrýval obdobie spadajúce do platnosti a účinnosti
predchádzajúceho programu, dôležité merateľné ukazovatele z predchádzajúceho programového obdobia boli
v primeranej miere preklopené do nového dokumentu programu rozvoja kraja s upravením ich zaradenia
do zjednodušeného členenia stratégie na tri prioritné oblasti - hospodárstvo, sociálnu oblasť a environmentálnu
oblasť a osem tematických oblastí.

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 bola spracovaná
za účelom koordinovanej, vecne a časovo zosúladenej implementácie Integrovaného regionálneho operačného
programu na územi samosprávneho kraja. Predstavuje strednodobý plá,novaci dokument, ktorého cieľom je
zabezpečiť podmienky pre účinné využi~e finančných prostriedkov ESIF, štátneho rozpočtu a ostatných
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finančných zdrojov prijimateľov počas programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2014 - 2020. Globálnym
cieľom tejto stratégie je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Prešovského kraja, zabezpečiť udržateľné
poskytovanie verejných služieb, podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzivny rast a zamestnanosť s dopadom
na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť regiónu a jeho funkčných území (miest a obcí). Jednou z priorít
stratégie sú služby orientované na človeka/obyvateľa PSK - investovanie do jeho vzdelávania a investovanie
do budovania kvalitných sociálnych a zdravotníckych služieb a podpora sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

Podľa pisomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 29.03.2019 odbor školstva PSK pri spracovani
strategických dokumentov mal dostatok podkladov, ale pre potreby spracovania analytickej častí stratégií boli
údaje vyžiadané od štátnych a verejných orgánov. Pri spracovaní regionálnych stratégií v oblasti školstva
samosprávny kraj pracoval prevažne s verejne prístupnými databázami MŠWaŠ SR, CVTI Bratislava,
Štatistického úradu SR (DataCube), TREXIMA a ÚPSVaR.

PSK plánoval financovanie aktivít, projektov a zámerov programu na roky 2014 - 2020 z vlastných
zdrojov, zo štátneho rozpočtu a cudzích zdrojov - z bánk, z EŠIF alebo z iných finančných mechanizmov, resp.
donorov. Financovanie realizácie jednotlivých aktivít a projektov programu bolo schvaľované Zastupiteľstvom
PSK po ich odsúhlasení a boli súčasťou finančného a programového rozpočtu na príslušný rok s výhľadom
na ďalšie dva roky.

Podľa výsledkov vykonaných analýz k problémom Prešovského kraja v oblasti školstva patrili najmä:
neprispôsobenie siete škôl demografickému vývoju,
nesúlad ponuky študijných odborov a požiadaviek trhu práce,
nedostatočne rozvinutý systém ďalšieho VZdelávania a celoživotného vzdelávania,
nedostatočné materiálne zabezpečenie chodu škôl a školských zariadeni,
nedostatok finančných zdrojov na prevádzku škôl a školských zariadení,
nezáujem o spoluprácu medzi podnikateľskými subjektmi a školami z dôvodu nezáujmu žiakov, ich
rodičov o niektoré odbomé profesie, čim dochádza k narastaniu nedostatkových profesií na trhu práce
a ďalšie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015

V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 - 2015 a na základe jeho aktualizácie
v októbri 2010, ktorá bola schválená uznesen im Zastupiteľstva PSK Č. 230/2011, boli vrámci prioritnej témy
Skvalttnenie stredného odborného školstva stanovené nasledovné špecifické ciele a opatrenia:

Špecifický cieľ 1: Zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl z regiónu Prešovského
kraja v roku 2015 vo svojom odbore v priemere na úroveň 70 %

Opatrenie 1.1 - Zvýšiť odbornú úroveň stredných odbomých škôl podla požiadaviek trhu práce
Opatrenie 1.2 - Zlepšiť marketing školy smerom k verejnosti a k základným školám
Opatrenie 1.3 - Skvalitnenie procesu umiestňovania absolventov stredných odborných škôl
Špecifický cieľ 2: Zvýšil' využivanie mimorozpočtových zdrojov pri financovani stredných odborných

škôl o 10 % voči rozpočtu každej školy v roku 2008
Opatrenie 2.1 - Zvýšenie manažérskych zručností manažmentu škôl pre získavanie mimorozpočtových

zdrojov
Opatrenie 2.2 - Zvýšenie motivácie pre získavanie mimorozpočtových zdrojov
Opatrenie 2.3 - Podpora využivania zdrojov.

Uvedený program mal byť realizovaný formou akcií, projektov, grantových programov, príspevkov,
podpôr, zámerov a stanovísk v rámci priorít a jednotlivých opatrení, ktoré boli spracované v nadväznosti
na schválený rozpočet PSK v akčnom pláne. Akčné plány boli spracované na každý rok a podliehali schváleniu
Zastupiteľstvom PSK. Za plánovanie, realizáciu, monitoring a hodnotenie jednotlivých opatrení zodpovedal garant
opatrenia - vecne príslušný odbor Úradu PSK.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020

Stratégia rozvoja, hlavné ciele a priority pre oblasť školstva boli v Programe hospodárskeho
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a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020 stanovené v rámci prioritnej oblasti II., strategického cieľa II.
Skvalitnenie životných podmienok obyvateľov v kraji a rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti a špecifického
cieľa 11.1Modernizácia vzdelávania s dôrazom na kvalitu života. V rámci neho boli stanovené nasledovné
opatrenia:

Opatrenie 11.1.1.Podpora dobudovania chýbajúcich zariadení pred primárneho vzdelávania
Opatrenie 11.1.2Skvalitnenie vzdelávania na základných školách a stredných školách a jeho priblíženie

trhu práce
Opatrenie 11.1.3Podpora nových foriem celoživotného vzdelávania a uznávania kompetencií s dôrazom

na ohrozené skupiny
Opatrenie 11.1.4Podpora ďalšieho vzdelávania dospelých pre meniace sa potreby trhu práce.

V rámci uvedených opatrení bolo stanovených 16 konkrétnych aktivít.

Pre potreby monitorovania a vyhodnocovania naplňenia cieľov v oblasti školstva boli v realizačnej časti
pre štyri vyššie uvedené opatrenia z oblasti školstva stanovené tri merateľné ukazovatele výstupov/výsledkov
a štyri merateľné ukazovatele dopadov. Jednotlivé merateľné ukazovatele nemali stanovené východiskové
a cieľové merateľné hodnoty. Neobsahovali časový harmonogram plnenia zámerovaciel'ov pre oblasť školstva
a chýbalo tiež určenie zodpovednosti za ich plnenie. Ďalej bolo zistené, že jednotlivé aktivity stanovené
v programovej časti na dosiahnutie vyššie uvedených opatrení, nemali stanovené žiadne merateľné ukazovatele
výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a ciel'ových hodnôt.

Regionálna integrovaná územná stratégia PSK na roky 2014 - 2020

V rámci systému vzdelávania na všetkých úrovniach regiónu sa regionálna územná stratégia týkala
systému odbomého vzdelávania a prípravy, zvýšenia jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania
prostredníctvom prepojenia siete centier odbomého vzdelávania a prípravy so zamestnávateľmi a terciárnym
sektorom, vytvorenia podmienok pre systém duálnebo vzdelávania a zvýšenia počtu žiakov zúčastňujúcich sa
praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa, vytvorenia podmienok pre podnikateľské inkubátory
a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania s cieľom zvýšiť predpoklady pre uplatnenie absolventov odborného
vzdelávania v praxi.

Úlohou samosprávneho kraja bolo zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zvýšiť záujem
žiakov o odborné vzdelávanie. Na základe toho samosprávny kraj vytýčil v Regionálnej stratégii výchovy
a vzdelávania v stredných školách na území Prešovského kraja na školský rok 2016/2017 nasledujúce ciele:
Cieľ 1: Optimalizácia študijných a učebných odborov,
Cieľ 2: Zvyšovanie záujmu žiakov základných škôl o odborné vzdelávanie,
Ciel' 3: Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov stredných odborných škôl.

Stanovené ciele boli v súlade s opatreniami, ktoré boli navrhnuté tak pre regionálnu územnú stratégiu
Prešovského kraja ako aj pre integrovanú územnú stratégiu mestskej funkčnej oblasti Prešov.
Pre oblasť školstva boli stanovené nasledovné špecifické ciele:

zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
zlepšenie kl'účových kompetencií žiakov základných škôl,
zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na odbornom výcviku.

Regionálne stratégie v oblasti �kolstva

PSK v oblasti školstva vykonával svoju činnosť v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a v súlade s vypracovanými regionálnymi stratégiami pre oblasť školstva. V kontrolovanom období
mal vypracované tieto regionálne stratégie:

Regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK za roky
2015/2016,2016/2017 a 2019/2020,
Stratégia PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 s výhradom do roku 2025,
Stratégia výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 - 2022.
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Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu boli regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných
školách v územnej pôsobnosti PSK za vyššie uvedené roky a Stratégia výchovy a vzdelávania v PSK na roky
2017 - 2022 pre samosprávny kraj kľúčovými strategicko-plánovacimi dokumentmi v oblasti školstva.

PSK mal zriadenú Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá bola poradným orgánom
predsedu PSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Kontrolovaný subjekt vypracoval v zmysle § 31 ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK za školské roky 2015/2016,
2016/2017 a 2019/2020 vo svojej územnej pôsobnosti. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných
školách samosprávny kraj po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v PSK a v Rade
vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu vydával a zverejnil na svojom webovom sídle každoročne do 31.
októbra prislušného roka.

Kontrolovaný subjekt vo vypracovaných stratégiách výchovy a vzdelávania v stredných školách
zohľadnil programové vyhlásenia vlády SR, Národnú stratégiu zamestnanosti SR do roku 2020, Európa 2020,
Bruggské komuniké o posilnenej európske] spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2011
- 2020, odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní a odborných činností
rezortov (hospodárstvo, doprava a výstavba, pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, životné prostredia, kultúra).

Regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK, týkajúce sa
kontrolovaného obdobia, boli predložené na posúdenie a pripomienkovanie členom Krajskej rady pre odborné
vzdelávanie a prípravu PSK a členom Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve
PSK. Predmetné materiály boli zverejnené pred rokovan im v Zastupitel'stve PSK aj na webom sidle PSK (v časti
eZastupitel'stvo), takže k materiálom sa mohla vyjadriť aj široká verejnosť prostredníctvom poslancov
samosprávneho kraja. Pokial' vznikli pripomienky, ktoré bolo možné akceptovať, tieto návrhy boli zaznamenané
v zápisniciach z rokovaní Krajskej rady pre odbomé vzdelávanie a relevantné pripomienky boli zapracované
do strategických dokumentov. PSK pri tvorbe regionálnych dokumentov pre oblasť školstva vykonal dotazníkový
prieskum, v rámci ktorého návrhy boli posúdené odborníkmi pripravujúcich dokument a podľa dôležitosti boli
zapracované do jednotlivých regionálnych dokumentov pre oblasť školstva. PSK pri spracovaní regionálnych
stratégii spolupracoval so stavovskými a profesijnými organizáciami, s úradmi práce a so zamestnávateľmi, ktorí
prejavili záujem o spoluprácu so školami. Vzhľadom na uvedené skutočnosti regionálne stratégie odrážali aj
požiadavky dotknutých strán.

Z regionálnych stratégií vyplynulo, že stredné školy by sa mali rozvíjať tak, aby boli atraktívne
pre mládež aj dospelých, aby zvýšili svoj význam v očiach verejnosti a aby vzdelanie, ktoré poskytujú bolo
relevantné pre úspešný vstup absolventov na trh práce či na vysokú školu. Mali by fungovať ako systém, ktorý
obsahuje rôzne cesty získavania vedomostí a spolupracuje s príslušným trhom práce. Spracované regionálne
stratégie obsahovali demografický vývoj, analýzu počtu škôl a žiakov na území Prešovského kraja,
nezamestnanosti absolventov stredných škôl, určenie počtu tried prvých ročníkov stredných škôl, duálne
vzdelávanie, prehľad centier odborného vzdelávania a prípravy a stratégiu výchovy a vzdelávania na stredných
školách. V rámci jednotlivých kapitol boli prijaté opatrenia a aktivity na realizáciu opatreni. Súčasťou
predmetných regionálnych stratégií mal byť aj zoznam povolaní/odborov žiadaných na regionálnom trhu práce
v Prešovskom kraji.

Kontrolou bolo zistené, že PSK nemal aktualizovanú a ani vypracovanú regionálnu stratégiu výchovy
a vzdelávania v stredných školách na území PSK pre školský rok 2017/2018 podľa § 31 ods. 1 zákona
o odbornom vzdelávaní a príprave. V zmysle uvedeného zákona mal samosprávny kraj v spolupráci s ďalšími
inštitúciami každoročne aktualizovať regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej
územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Následne po jej prerokovaní v krajskej rade
a Rade vlády SR ju mal zverejniť na svojom webovom sídle do 31. októbra prísušného školského roka.

Ďalej bolo zistené, že vypracované regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v kontrolovanom období
neobsahovali zoznam povolaní/odborov žiadaných na regionálnom trhu práce v Prešovskom kraji. Odbor školstva
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PSK tak nemohol dostatočne vedieť, čo bolo žiadané na regionálnom trhu práce a tomu prispôsobovať študijné
a učebné odbory na svojich školách a siet' svojich stredných škôl.

Podľa záverov regionálnych stratégii školy vypracovali svoje školské vzdelávacie programy, ktoré
umožňovali profiláciu absolventa podľa požiadaviek trhu práce a podmienok školy. Avšak aj keď odbor školstva
PSK nemal spracovaný zoznam povolaní/odborov žiadaných na regionálnom trhu práce, čiastočne reflektoval
na požiadavky trhu práce v rámci duálneho vzdelávanía. Išlo o rozvíjanie spolupráce stredných odbomých škôl
so zamestnávateľmi formou organizovania exkurzií, získavanie materiálnej či finančnej pomoci od
zamestnávatel'ov, účast' zamestnávateľov na náboroch žiakov do učebných a študijných odborov, aktívnu účast'
zamestnávateľov na tvorbe a inovácii školských vzdelávacích programov a pod.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 29.03.2019 v súvislosti s tvorbou strategických
dokumentova analýzou finančného, personálneho a materiálneho zabezpečenia realizácie zámerov a ciel'ov
PSK vychádzal zo skutočnosti, že navrhované opatrenia sa dali naplňať existujúcimi zdrojmi. Ľudské a finančné
zabezpečenie realizácie strategických dokumentov v oblasti školstva bolo realizované prostredníctvom
zamestnancov úradu, poslancov PSK a zamestnancov jednotlivých škôl v zriaďovatel'skej pôsobnosti PSK.
Externe na plnení ciel'ov sa podiel'ala aj Agentúra regionálneho rozvoja PSK, ktorej členmi sú PSK a stredné
školy, ktorým agentúra poskytuje svoje služby. Financovanie bolo zabezpečené zo štátneho rozpočtu, vlastných
zdrojov PSK a fondov EÚ, pričom v strategických dokumentoch nebol plánovaný percentuálny pomer jednotlivých
zdrojov financovania.

Kontrolou bolo zistené, že strategické dokumenty upravujúce oblast' školstva v pôsobnosti PSK
neobsahovali časový harmonogram plnenia zámerov a ciel'ov pre oblast' školstva a chýbalo tiež určenie
zodpovednosti za ich plnenie. Okrem toho v Stratégií PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku
2025 chýbali aj merateľné ukazovatele.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 29.03.2019 za časový harmonogram plnenia
zámerov a cieľov bolo považované obdobie, na ktoré bola stratégia schval'ovaná a zodpovedným bol spracovateľ
dokumentu. V Stratégií PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 absentovali merateľné ukazovatele z dôvodu, že
kontrolovaný subjekt nemal vedomost' o tom, že pri tomto strategickom dokumentu je potrebné stanoviť
meratel'né ukazovatele.

Programový rozpočet PSK

Podľa programového rozpočtu PSK na príslušný rok kontrolovaného obdobia bol pre program 5
Vzdelávanie stanovený zámer - vzdelávací systém reflektujúci na požiadavky vzdelanostnej ekonomiky. Uvedený
zámer bol rozpracovaný v rámci štyroch podprogramov, piatich prvkov, 21 cieľov a 49 meraterných ukazovatel'ov.
V každom roku sa opakovali tie isté podprogramy, prvky a meratetné ukazovatele. Menili sa iba plánované
číselné hodnoty merateľných ukazovateľov.

V rámci štyroch podprogramov boli stanovené nasledovné zámery:
vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce,
maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadeni,
zlepšenie podmienok štúdia žiakov zo sociálne slabých rodín,
komplexne riadený vzdelávací proces v kraji.

Schválený programový rozpočet Zastupiteľstvom PSK na rok 2014 za program 5 Vzdelávanie bol
spracovaný iba do úrovne programu, tzn. bol určený zámer ,Vzdelávaci systém reflektujúci požiadavky
vzdelanostnej ekonomiky". Neobsahoval ciele v zmysle § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a ani meratelné ukazovatele a ich číselné hodnoty v rámci podprogramov a prvkov. V programovom
rozpočte boli uvedené len plánované bežné výdavky za obdobie rokov 2011 - 2016 so všeobecným komentárom.
Uvedené skutočnosti boli predmetom kontroly hospodárenia samosprávneho kraja, vykonanej NKÚ SR v roku
2015. Podľa výsledkov kontroly ciele a merateľné ukazovatele boli definované v ekonomickom systéme SPIN -
modul programové rozpočtovanie v tzv. rozšírenej verzii.
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Kontrolou vyššie uvedených strategických dokumentov pre oblasť školstva vrátane programového
rozpočtu bolo zistené, že neobsahovali rovnako formulované zámery a ciele, a to vzhľadom aj na účel
spracovaných strategických dokumentov, ale čiastočne boli prepojené a navzájom súviseli.

Kontrolné zistenia NKÚ SR a záver bodu 1,1:

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 určenie 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 pre oblasť školstva.

Záver bodu 1.1:
Tvorba strategických dokumentov za oblasť školstva vychádzala z platnej legislativy a z príslušných

národných koncepcií pri uplatnení špecifík Prešovského kraja. Odbor školstva PSK nemal osobitne upravené
intemé postupy pre tvorbu, monitorovanie a hodnotenie strategických dokumentov. Popis činností a kompetencií
pre tvorbu, koordinovanie a realizáciu strategických zámerov rozvoja samosprávneho kraja za jednotlivé oblasti
bol stanovený pre organizačné zložky Úradu PSK v organizačnom poriadku. PSK mal verejnú politiku v oblasti
školstva v obdobi rokov 2014 - 2018 upravenú vo viacerých strategických dokumentoch, týkajúcich sa rozvoja
a stratégie samosprávneho kraja, v regionálnych stratégiách výchovy a vzdelávania v stredných školách
na územi PSK na príslušný školský rok, v Stratégii PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku
2025 a v Stratégii výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 - 2022. Strategické dokumenty neobsahovali
časový harmonogram plnenia zámerov a cieľov pre oblasť školstva a určenie zodpovednosti za ich plnenie.
Schválené programové rozpočty za príslušné roky kontrolovaného obdobía okrem roku 2014, bolí spracované
v požadovanej štruktúre programov, podprogramov, prvkov, so stanoven im zámerov, cieľov, merateľných
ukazovateľov, s časovým harmonogram plnenia zámerov, cieľov a s určením zodpovednosti za plnenie
jednotlivých cieľov a merateľných ukazovatel'ov za jednoHivé programy a podprogramy. V jednotlivých rokoch
kontrolovaného obdobia došlo k zmenám plánovaných číselných hodnôt merateľných ukazovateľov.

V strategických dokumentoch za oblasť školstva neboli rovnako formulované zámery a ciele, čo bolo
ovplyvnené účelom, na ktorý bol strategický dokument vypracovaný, ale aj metodikou jeho spracovania. Boli však
čiastočne prepojené a navzájom súviseli.

1.2 Realizácia školskej politiky VÚC

PSK bol v rokoch 2014 až 2016 zriaďovateľom 79 stredných škôl s právnou subjektivitou, v roku 2017
bol zriaďovateľom 78 stredných škôl s právnou subjektivitou a v roku 2018 už len 77 stredných škôl
s právnou subjektivitou. V kontrolovanom období bol PSK ešte zrtadovaterom dvoch školských zariadení -
jedného školského internátu s právnou subjektivitou a jednej školy v prírode (Detský raj) s právnou subjektivitou.

Okrem vyššie uvedených škôl a školských zariadeni PSK v kontrolovanom obdobi financoval podľa § 9
ods. 12 pism. b) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve neštátne (súkromné, cirkevné) školy,
zariadenia školského stravovania, školské internáty, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, školské kluby
a reedukačné centrá.

1.2.1 Zabezpečenie zdrojov na realizáciu verejnej politiky v oblasti školstva
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Potreba finančných, personálnych a materiálnych zdrojov v kontrolovanom obdobi vyplývala
zo zabezpečenia originálneho a preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve.

Podľa hodnotiacich správ programového rozpočtu PSK za roky 2014 - 2018, ktoré boli súčasťou
záverečného účtu za uvedené roky, bolo plnenie rozpočtu výdavkov v rámci programu 5 Vzdelávanie
nasledovné:

Plnenie rozpočtu výdavkov v programe vzdelávanie

100000000
80000000

Graf č.1 Plnenie rozpočtu výdavkov v programe vzdelávanie v rokoch 2014·2018
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• Schválenýrozpočet v € 68926000 71 256294 71 854700 73402340 76550000
• Upravenýrozpočetv € 74821 297 77 910 887 78640084 86161 578 89108418
.Čerpaniev € 72601 591 75760400 77 989 932 83904846 84843011

Zdroj: Hodnotiace správy programového rozpočtu PSK za roky 2014 - 2018

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného programu predstavovali plánované bežné výdavky
určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných škôl, školských zariadeni, na zabezpečenie činnosti
školského úradu, organizovanie športových podujati v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj
vyhlásenie najlepšieho športovca roka PSK a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov
a plánované kapitálové výdavky,

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom obdobi bolo plnenie upraveného rozpočtu v rozmedzi od
95,21 do 99,17 %. PSK nepoužil finančné prostriedky určené na vzdelávanie v plnej výške z dôvodu, že
v upravenom rozpočte sa počítalo aj s rezervou na nepredvídané výdavky (havárie, živelné pohromy,
neplánovaný vstup do projektov SR alebo EŠIF), ktoré neboli vyčerpané v plánovanom rozsahu,

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu oblasť školstva je dlhodobo finančne podhodnotená, tak
v mzdovej oblasti ako aj v oblasti prevádzky. Normativy na žiaka, určené pre jednotlivé kategórie stredných
odbomých škôl na účely financovania, často nekorešpondujú s požiadavkami, ktoré v praxi vznikajú, vzhľadom
na znenie štátnych vzdelávacich programov a rámcových učebných plánov (delenie tried na skupiny a pod.).
Dlhodobo sa poukazuje na zle stanovený normatív pre skupiny odborov 82 (stredné umelecké školy). V oblasti
školstva je aj výrazný modemizačný dlh, ktorý nie je možné odstrániť len z finančných prostriedkov
samosprávneho kraja, ktorý má obmedzené zdroje a z ktorých je povinný financovať aj iné oblasti, ako sú napr.
doprava, kultúra, sociálne služby a regionálny rozvoj. Predovšetkým stredné odbomé školy, pri danom objeme
finančných prostriedkov, len ťažko môžu zabezpečiť, aby v oblasti materiálno-technického zabezpečenia boli
vybavené takými technológiami, softvérom a ďalším materiálno-technickým vybavenim, aké sa v súčasnej dobe
využivajú v praxi.

Okrem vyššie uvedených výdavkov, boli za oblasť školstva rozpočtované výdavky na mzdy a odvody
zamestnancov odboru školstva v rámci programu 9 Administrativa (tabuľka č. 1).

Tabuľka Č. 1 Prehľad o výdavkoch pre zamestnancov odboru školstva PSK z programu 9 Administratíva
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Celkové výdavky na mzdy a poistné zamestnancov odboru školstva v roku 2018 oproti roku 2014 vzrástli
058,07 %.

Personálne obsadenie oboru školstva v kontrolovanom období je uvedené v tabuľke č. 2.

Tabul'kaČ. 2 Percentuálne plnenie I'udských zdrojov (obsadenosť pracovných pozicií) odboru školstva PSK
v rokoch 2014·2018

Rok Plánovaný stav Skutočný stav Percentuálne plnenie
2014 11 12 109,09
2015 12 12 100,00
2016 12 11+lMD 91,67
2017 12 11+ lRD 91,67
2018 13 12+ lRD 92,31
Poznamka. MD - maferska dovolenka

RO - rodičovská dovolenka
Zdroj:PSK· Prehľado počtezamestnancovodboruškolstvak 31.12.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 29.03.2019 PSK mal dostatočné personálne
zdroje na realizáciu verejných politík v oblasti školstva. Zámery a ciele v oblasti školstva sa realizovali
zamestnancami odboru školstva, ale aj zamestnancami iných odborných útvarov PSK. Pri projektoch EŠIF sa
využívali aj služby externých dodávateľov a odborné služby Agentúry regionálneho rozvoja. Ľudské zdroje
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli v sledovanom období dostatočné.
Hrozbou do budúcna je podla kontrolovaného subjektu štruktúra končiacich absolventov vysokých škôl pri ktorej
je predpoklad, že na stredných školách bude nedostatok kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov, matematiky,
infonmatiky a odborných predmetov zameraných na strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, chérniu
a ekonomiku.

PSK pri realizácii vybraných verejných politík v oblasti školstva spolupracoval so zainteresovanými
(dotknutými) stranami prostredníctvom stavovských organizácií (Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu
PSK, Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK a Územná školská rada PSK).

Financovanie školstva v rámci PSK bolo v kontrolovanom období realizované z viacerých zdrojov.
Prehľad výdavkov podľa jednotlivých zdrojov financovania v percentuálnom vyjadrení je uvedený v tabuľke Č. 3.

Tabuľka Č. 3 Financovanie verejnej politiky v oblasti školstva podľa zdrojov
v%

Ukazovatel' Zdroj Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
ProstriedkyŠR 86,37 84,88 86,57 85,39 85,69

Bežnévýdavky Vlastnézdroje 10,52 10,27 13,04 14,61 14,30
ProstriedkyEU 3,11 4,85 0,39 0,00 0,01

Kapijálové ProstriedkyŠR 0,00 2,37 6,09 0,00 3,92
výdavky Vlastnézdroje 100,00 97,63 93,91 58,07 62,68

ProstriedkyEU 0,00 0,00 0,00 41,93 33,40
ZdroJ.PSK

Kontrolou bolo zistené, že v sledovanom období by PSK nebol schopný financovať realizáciu svojich
zámerov a cieľov len z vlastných zdrojov. Financovanie bežných výdavkov v oblasti školstva v rámci PSK bolo
hlavne z prostriedkov štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie). Vlastné zdroje boli v oblasti školstva
využívané na financovanie originálnych kompetencií v sledovanom období v rozmedzí 10,27 % až 14,61 %.
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Kapitálové výdavky v oblasti školstva boli financované hlavne z vlastných zdrojov (58,07 - 100,00 'Io),
ďalej v rokoch 2017 až 2018 zo zdrojov EÚ (33,40 - 41,93 'Io) a najmenej prostriedkov bolo použitých zo zdrojov
štátneho rozpočtu (2,37 - 6,09 'Io).

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu na realizáciu zámerov a cieľov v oblasti školstva PSK využival
predovšetkým finančné prostriedky poukázané z MŠVVaŠ SR na základe zákona o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení. PSK a jeho organizácie sa ďalej aktivne zapájali do výziev zo zdrojov EŠIF
a národných zdrojov. V súčasnosti sa PSK zapojil do iniciatívy Svetovej banky Catching up, kde jedným
z komponentov riešenia problematiky dobiehajúcich regiónov je aj oblasť školstva.

Výdavky na originálne kompetencie sa rozdel'ovali v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia
PSK o poskytovani dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní
dotácií zríaďovatel'om súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových
škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení. Podľa neho boli školám a školským zariadeniam poskytované
finančné prostriedky na základe žiadosti. Výška poskytovaných finančných prostriedkov bola vo vyššie uvedenom
nariadeni stanovená fixným nonmatívom na žiaka/rok.

Pri financovani prenesených kompetencií v oblasti školstva bolo hlavným kritériom na rozdeľovanie
zdrojov určenie percentuálnych podielov osobných a prevádzkových nákladov, ktoré zriaďovateľ pridelil škole.
Priemerný nonmativny prispevok pre školu predstavoval 93 'Io. Od roku 2017 PSK prideľoval finančné prostriedky
školám, v ktorých sa vzdelávanie považovalo za sústavnú pripravu na povolanie, nasledovne:

hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu zodpovedajúca osobným
nákladom 95 'Io,
hodnota percentuálneho podielu z časti nonmatívneho príspevku pre školu zodpovedajúca
prevádzkovým nákladom 80 'Io.

1.2.2 Využívanie právomocí samosprávneho kraja na realizáciu verejnej politiky v oblasti školstva

Vykonávané činnosti PSK za oblasť školstva vychádzali z nasledovných strategicko-plánovacích
dokumentov:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020,
Stratégia PSK pre mládež na roky 2015 - 2020 s výhľadom do roku 2025,
Stratégia výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 - 2022,
Regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK za roky
2015/2016,2016/2017 a 2019/2020,
Regionálna integrovaná územná stratégia PSK na roky 2014 - 2020.

Okrem vyššie uvedených strategických dokumentov, vychádzali vykonávané činnosti aj z programových
dokumentov - programové rozpočty PSK na roky kontrolovaného obdobia.

Činnosti PSK v oblasti školstva boli zamerané na plnenie určených zámerov a cie rov.

PSK každoročne vynakladal značné finančné prostriedky na rekonštrukciu škôl a školských zariadeni
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Prehľad o počte zrekonštruovaných škôl a školských zariadení
v kontrolovanom obdobi je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 4 Prehľad počtu zrekonštruovaných škôl a školských zariadení zriadených PSK v rokoch 2014- 2018
Ukazovateľ Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Početzrekonštruovanýchškôl zriadenýchPSK 11 12 20 25 30
z toho:

_gymnáziá 3 1 3 8 9
strednéodbornéŠkoly 8 11 17 17 21

J!I~kové školy_ O O O O O
% obnovenýcha zrekonštruovanýchškôl 13,1 % 14,29% 24,39 % 31,25 % 37,5%
Početškolskýchzariadení zriadenýchPSK 51 50 50 46 44
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z toho:
zariadeniaškolskéhostravovania 33 32 32 29 27
školskéinternáty 17 17 17 17 17
školskéhospodárstva 1 1 1 O O
Počet zrekonštruovaných školských zariadení 1 2 O 1 4
zriadenýchPSK
z toho:
zariadeniaškolskéhostravovania 1 1 O 1 3
školskéinternáty O 1 O O 1
školskéhospodárstva O O O O O
Percento obnovených a zrekonštruovaných školských 1,96% 4% O 2,17 % 9,09 %
zariadení
Zdroj.PSK

Podľa písomného vyjadrenia za kontrolované obdobie PSK nemal vyčíslený investičný dlh. V období
rokov 2014 - 2018 rekonštruoval budovy v havarijnom stave a budovy, ktoré boli v zlom technickom stave.
Od roku 2019 kontrolovaný subjekt spracováva passporty budov, ktorých súčasťou je aj vyčíslenie investičného
dlhu podľa jedno~ivých budova na základe nich bude spracovaný investičný plán.

Prehľad finančných prostriedkov vynaložených PSK na obstaranie a rekonštrukciu majetku škôl
a školských zariadení v rokoch 2014 - 2018 je v nasledujúcom grafe.

Graf Č. 2 Prehl'ad o kapitálových výdavkoch vynaložených PSK na školstvo

Prehľad kapitálových výdavkov vynaložených PSK na školstvo v eur
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3000000

2000000

1000000 II~ 1IIIiI: I, I~1.1
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

• Obstaranie kapitálových aktív _ Kapitálové transfery ol Spolu

Zdroj:PSK

Celkové kapitálové výdavky odboru školstva mali rastúci charakter a v roku 2018 oproti roku 2014
vzrástli o 171,93 %.

V rámci obsadenosti stredných odborných škôl bolo kontrolou zistené, že najväčšia obsadenosf v rámci
stredných škôl bola v rokoch 2014 - 2018 v stredných zdravotnickych školách (100 %) a najnižšia obsadenosť
v rokoch 2014 až 2017 v stredných umeleckých školách (46 % - 50 %) a v roku 2018 v obchodných akadémiách
(45 %). Celková obsadenosť všetkých škôl zriadených PSK mala v kontrolovanom období klesajúci trend, a to
zo 69 % v roku 2014 na 61 % v roku 2018.

PSK realizoval optimalízáciu siete škôl v krají vyradením škôl zo siete, presunom študijných a učebných
odborov na iné školy, vytvorením spojených škôl a odstraňovaním duplicity odborov v okresoch, resp.
mikroregiónoch. Všetky zmeny bolí podmienené súhlasom Zastupiteľstva PSK. V období rokov 2014 - 2018
pripravil optimalizáciu siete obchodných akadémií a stredných umeleckých škôl na základe vlastných
strategických materiálov, ako aj platných právnych noriem v oblasti školstva. Z dôvodu lepšieho využitia
finančných prostriedkov a efektívnejšieho využitía priestorov bolo zrušených osem stredných škôl a sedem
školských zariadení. Okrem toho odbor školstva pripravil optimalizáciu siete stredných škôl, ktorá bola síce
prerokovaná v Zastupitel'stve PSK v júni 2019, ale bez prijatia uznesenia. Zmeny v niektorých okresoch boli
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uznesením zastupiteľstva presunuté na rokovanie zastupiteľstva v júni 2020. V rámci uvedenej optimalizácie bolo
navrhnuté zlúčenie troch obchodných akadémíí s ínými strednými školamí, pričom v rámcí optímalizácie by došlo
k presunu škôl do jednej budovy.

V súvislosti s platnou legislatívou najneskôr od 01.09.2020 bude možné poskytovať výchovno-
vzdelávací proces v umeleckých odboroch len na školách umeleckého priemyslu. Na základe tejto schválenej
zmeny PSK už od 01.09.2019 zastavil prijímanie žiakov na iných typoch stredných škôl. V Prešovskom kraji
budú tri školy umeleckého priemyslu, kde sa uvažuje o zvýšeni počtu žiakov v týchto školách o cca 33 % už od
školského roka 2020/2021.

Jedným z dôležitých ukazovateľov v rámci obsadenosti stredných škôl bol aj percentuálny podiel
študentov študujúcich odbory žiadané na trhu práce z celkového počtu študentov stredných škôl. Pri stanovovani
počtu tried a počtu žiakov žiadaných na trhu práce v jednotlivých študijných a učebných odboroch na stredných
odborných školách PSK úzko spolupracoval so zástupcami zamestnávatel'ov (Republiková únia
zamestnávateľov, Slovenská polnohospodáska a potravinová komora, Slovenská obchodná a priemyselná
komora) a so zástupcami ÚPSVaR. Pri navrhovani počtu žiakov v jednotlivých odboroch prioritou bol záujem
zamestnávateľov, ďalej miera nezamestnanosti absolventov a požiadavky trhu práce. PSK mal veľmi dobrú
spoluprácu so Štátnym inštitútom odbomého vzdelávania, Bratislava a jeho zastúpením pre systém duálneho
vzdelávania v PSK (DuaIPoint). Na odbore školstva vzniklo samostatné oddelenie duálneho vzdelávania
a praktického vyučovania (od 01.02.2019, ako prvé na Slovensku). Informácie o absolventoch, miere
nezamestnanosti, potrebe trhu práce, kvalite škôl, záujme o odbory a pod. boli spracovávané na základe údajov
ÚPSVaR, CVTI, Národného ústavu certifikovaných merani vzdelávania, INEKO, Trexima, Profesia SK, Školského
výpočtového strediska Michalovce a MŠWaŠ SR.

V nasledujúcej tabul'ke je uvedený prehľad o podiele študentov žiadaných na trhu práce z celkového
počtu študentov stredných škôl samosprávneho kraja v kontrolovanom období.

Tabul'ka Č. 5 Prehl'ad o podiele študentov žiadaných na trhu práce z celkového počtu študentov stredných škôl PSK
v školských rokoch 2013/2014 - 201712018

Ukazovatel' SkolskV rok
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 201712018

Podiel (% ) študentov v odboroch žiadaných na trhu 73,28% 74,64 % 75,61 % 77,22 % 78,15%
Inr,;cp ; r.íknv"'hn nnN" <Io ,rlontnv "r.rl~vrh "kAl vr'lr

z toho:
šludentov Gymnázií 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
šludentov stredných odborných škôl 60,86 % 62,82 % 64,18 % 66,22 % 67,73 %
štucentov iazvkovÝch škôl 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00%
ZdrOj: PSK

Obsadenosť školských zariadeni zriadených PSK mala v rokoch 2014 až 2016 stúpajúci trend
(82 - 87 %), ale v roku 2017 poklesla na úroveň 68 % z dôvodu zrušenia školských hospodárstiev. V roku 2018
bol podobný stav ako v roku 2017.

V rámci realizácie vybraných verejných politík v oblasti školstva mal podľa vyjadrenia kontrolovaného
subjektu samosprávny kraj možnosť vypracovať stratégie, avšak na ich naplňanie malo veľký vplyv externé
prostredie (spoločnosť, rodičia, žiaci, vývoj pracovného trhu, obmedzené finančné zdroje na odstránenie
modernizačného dlhu v školách). Podľa PSK nebolo možné z finančných prostriedkov, ktoré školy dostávajú
zo štátneho rozpočtu i z prostriedkov PSK reflektovať na rýchly rozvoj materiálno-technického vybavenia, ktoré
sa používa u zamestnávatel'ov. Obstarávacie náklady prevyšujú možnosti škôl a zriaďovateľa. Právomoci PSK
v oblasti školstva sú stanovené v legislatíve. Schválené zmeny v zákonoch podl'a vyjadrenia kontrolovaného
subjektu komplikujú samosprávnemu kraju koncepčnú prácu v školstve. Napríklad možnosť odvolať sa
na ministerstvo školstva pri určovaní počtu žiakov pre prvé ročniky stredných škôl voči rozhodnutiu
samosprávneho kraja. V prípade vyhlášky MŠWaŠ SR, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho
počtu žiakov prvého ročnika stredných škôl sa minimálny dôraz kladie na regionálne rozdiely a potreby kraja
a ani pripravovaný návrh novely tejto vyhlášky neberie do úvahy regionálne potreby a špecifiká. Samosprávne
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kraje už pri tvorbe úpravy vyhlášky, žiadali, aby 40 % kritérií bolo možné určiť samosprávnym krajom a 60 %
štátom. V návrhu novely však ostal pôvodný návrh ministerstva, a to 20 % kritérii určených samosprávnym
krajom a 80 % kritéri i určených štátom. Ďalším problémom je určovanie počtu žiakov osemročných gymnázií
Ministerstvom vnútra SR, kde vo všetkých krajoch, okrem Bratislavského, ministerstvo určilo počet žiakov ani nie
na úrovni 5 % z populačného ročníka (PSK 3,75 %). V pôvodnom zneni zákona v pripade limitu 5 %
z populačného ročnika v rámci kraja mali všetky kraje prechodné obdobie (10 rokov) na to, aby si upravili sieť
8-ročných gymnázií tak, aby do tohto typu štúdia bolo prijímaných max. 5 % z populačného ročníka daného kraja.
Zmenou legislatívy sa nerozdeľuje 5 % z populačného ročníka v danom kraji, ale prerozdeľuje sa 5 %
z populačného ročníka v rámci celej SR.

Kontrolou bolo zistené, že PSK nemal oficiálne stanovené kritériá na zrušenie či zriadenie škôl.
V minulom období boli školy rušené za tých podmienok, že dochádzalo k ich zlučovaniu do združených stredných
škôl, resp. spájaniu do spojených škôl. Rušené školy vždy mali svojho právneho nástupcu, t. j. prechod práv
a povinnosti voči zamestnancom i žiakom prechádzal na školu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Tieto zmeny sa
diali z dôvodu efektívnejšieho a hospodárnejšieho využívania verejných prostriedkov i ľudských zdrojov.
Pri vyraďovaní odborov zo zoznamu študijných a učebných odborov sa jednalo o odbory, ktoré už neboli uvedené
vo vyhláške MŠWaŠ SR alebo dochádzalo k ich vyradzovaniu z dôvodu ich duplicity (na viacerých školách)
v danom regióne.

Samosprávny kraj v prípade otvárania nových študijných/učebných odborov, resp. ich zaraďovania
do zoznamov študijných a učebných odborov škôl pred podaním žiadosti na MŠWaŠ SR, ktoré rozhodovalo
o zaradení či nezaradení odboru pre danú školu, okrem žiadosti školy o danú zmenu v sieti vyžadoval predložiť aj
stanovisko orgánu školskej samosprávy, stanovisko ÚPSVaR (či daný odbor v regióne mal perspektívu)
a stanovisko potencionálneho zamestnávateľa/zamestnávateľov v danom regióne. Všetky žiadosti škôl
o zaradenie nového odboru boli predmetom rokovania Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK.
V uvedenej krajskej rade boli zástupcovia stavovských organizácií, ÚPSVaR, okresných úradov v sídle kraja
i Územnej školskej rady PSK.

Pri určovani počtu tried/žiakov prvých ročnikov stredných škôl PSK zohľadňoval schválené strategické
dokumenty, potreby trhu práce, vzdelávacie kapacity škôl a demografický vývoj žiakov na základných školách.
Taktiež uplatňoval zákonom stanovené kritériá, a to percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných
absolventov na úradoch práce, vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo
v učebnom odbore, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie strednej školy, výsledky monitorovania
a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou pokiaľ boli známe výsledky,
výsledky hodnotenia extemej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, výsledky
teoretickej časti odbomej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky,
absolventskej skúšky a záverečnej skúšky, percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka vzhľadom
na stanovený počet tried na predchádzajúci škOlský rok, personálne zabezpečenie školy, výsledky
z celoslovenských kôl súťaží alebopredmetových olympiád a výsledky medzinárodných kôl súťaži alebo
predmetových olympiád a účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch.
Taktiež bolo zohľadňované aj regionálne kritérium, a to dostupnosť vzdelávania v rámci regiónu.

Kontrolou bolo zistené, že sieť stredných škôl zodpovedala potrebám regionálneho trhu práce.
Pri otvárani študijného/učebného odboru PSK rokoval so zamestnávateľmi v Krajskej rade pre odbomé
vzdelávanie a prípravu PSK, kde boli zástupcova stavovských organizácií, ktorí poznali potreby svojich rezortov
a vedeli pri jednotlivých žiadostiach uviesť argumenty pre zaradenie či nezaradenie odboru.

Okrem rokovaní so zamestnávateľmi o vytváraní podmienok pre potreby regionálneho trhu práce PSK
priamo podporoval na trhu žiadané učebné odbory prostredníctvom podpory duálneho vzdelávania. Kontrolovaný
subjekt pri podpore duálneho vzdelávania úzko spolupracoval so štátnym inštitútom odborného vzdelávania,
ktorý implementuje už druhý národný projekt zameraný na podporu systému duálneho vzdelávania. Zároveň
POdporovalškoly, ktoré sa zapojili do duálneho vzdelávania, pridelením finančných prostriedkov na zlepšenie ich
materiálno-technického vybavenia. PSK mal k 01.02.2019 v zmysle § 16 zákona o odbornom vzdelávani
a príprave uzatvorených 75 zmlúv o duálnom vzdelávaní a 267 učebných zmlúv medzi žiakom
a zamestnávateľmi, pričom deklarovaná potreba zo strany zamestnávateľov pre školský rok 2019/2020 bola
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na úrovni 559 učebných miest. Predmetnú problematiku PSK zabezpečoval aj v rámci zriadených ôsmich centier
odborného vzdelávania a prípravy podľa § 24 zákona o odbornom vzdelávani a priprave, ktoré sa významnou
mierou podieľali na propagácii odborného vzdelávania a boli dôležitým nástrojom pre celoživotné vzdelávanie.
Prehľad o počte študentov zapojených do systému duálneho vzdelávania v PSK je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.

Tabul'ka č. 6 Prehl'ad počtu študentov zapojených do systému duálneho vzdelávania

Ukazovateľ
Školský rok

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Celkový počet študentov 30716 29655 29222 28745
Počet študentov duálneho vzdelávania 4 21 59 183
Podiel počtu študentov duálneho vzdelávania na celkovom počte 0,01 % 0,07 % 0,20% 0,64%
� ,rlpnfo"
ZdrOJ.PSK

PSK tiež každoročne spolupracoval s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na organizovaní "Búrz
informácií", ktorých predmetom bola propagácia tých učebných a študijných odborov, ktorých absolventi najviac
absentujú na trhu práce (strojárstvo, elektrotechnika a stavebníctvo). V posledných dvoch rokoch samosprávny
kraj prevzal záštitu aj nad výstavou "Kam na vysokú" a "Kam po strednej škole", kde sa prezentovali žiakom
základných škôl a širokej verejnosti technické školy spolu so svojimi zmluvnými zamestnávateľmi. Organizátorom
týchto výstav bolo Národné kariérne centrum (www.narodnekariemecentrum.sk).

Kontrolné zistenia NKÚ SR a záver bodu 1.2:

Kontrolné zistenie 4:
PSK nemal oficiálne stanovené kritéria na zrušenie či zriadenie škôl.
Odporúčanie:
Vypracovať kritéria na zriadenie a zrušenie škôl zriadených PSK.

Dobrá prax 1:
PSK priamo podporoval na trhu žiadané učebné odbory prostredníctvom podpory duálneho vzdelávania,
spolupracoval so zamestnávateľmi a inými dotknutými stranami. V rámci odboru školstva PSK bolo zriadené
oddelenie duálneho vzdelávania a praktického vyučovania.

Záver bodu 1.2:
V kontrolovanom období PSK nebol schopný financovať realizáciu zámerov a cieľov len z vlastných

zdrojov. Financovanie bežných výdavkov bolo hlavne z prostriedkov štátneho rozpočtu (prenesený výkon štátnej
správy), vlastné zdroje na financovanie originálnych kompetencii tvorili 10,27 - 14,61 % z celkových výdavkov
školstva. Kapitálové výdavky boli financované hlavne z vlastných zdrojov PSK (58,07 -100,00 %), v rokoch 2017
- 2018 aj z prostriedkov EU (33,40 - 41,93 %) a najmenej zo štátneho rozpočtu (2,37 - 6,09 %). Každoročne
rástlo percento obnovených a zrekonštruovaných škôl a školských zariadení. PSK mal dostatočné personálne
zdroje na realizáciu verejných politík v oblasti školstva. Zámery a ciele v oblasti školstva sa realizovali
zamestnancami odboru školstva, ale aj zamestnancami iných odborných útvarov PSK. Pri projektoch EŠIF sa
využívali aj služby externých dodávateľov a odborné služby Agentúry regionálneho rozvoja. Celková obsadenosť
škôl v kontrolovanom období mala klesajúci trend zo 69 % v roku 2014 na 61 % v roku 2018. Obsadenosť
školských zariadení mala stúpajúci trend v rokoch 2014 - 2016, ale v ďalšom období poklesla z dôvodu zrušenia
školských hospodárstiev. V rámci optimalizácie siete škôl bolo zrušených osem stredných škôl a sedem
školských zariadení. PSK nemal stanovené kritéria na zriadenie a zrušenie škôl. Kontrolou bolo zistené, že sieť
stredných škôl zodpovedala potrebám trhu práce. PSK pri otvárani učebných odborov rokoval
so zamestnávateľmi. Okrem toho priamo podporoval na trhu žiadané učebné odbory prostredníctvom podpory
duálneho vzdelávania, a to pridelením finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického vybavenia
stredných odborných škôl. PSK každoročne spolupracoval s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
pri organizovani aktivit, súvisiacich s propagáciou učebných a študijných odborov, ktorých absolventi boli žiadaní
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na trhu práce. Na realizáciu verejnej politiky v oblasti školstva podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu malo
veľký vplyv extemé prostredie. Problémom boli aj niektoré legislatívne úpravy.

1.3 Kontrola a plneníe školskej politiky VÚC

PSK raz ročne spracovával správu o plnení cieľov programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
na roky 2014 - 2018, ktorá bola podkladom pre správu o naplňanl priorít a ciel'ov národnej stratégíe regionálneho
rozvoja SR. Ku kontrole boli predložené hodnotiace správy za roky 2015, 2016 a 2017. Podl'a vyjadrenia
kontrolovaného subjektu PSK pripravuje správu za rok 2018 a súčasne prebíeha príprava správy o priebežnom
plnení programu za roky 2017 - 2018, ktorá bude po spracovaní predložená na rokovaníe Zastupiteľstva PSK.
Jednotlivé správy obsahovali dosiahnuté statické hodnoty a slovný opis dosiahnutých hodnôt ukazovatel'ov -
počet žiakov gymnázií, počet gymnázií, počet absolventov gymnázií, počet žíakov stredných odborných škôl,
počet stredných odbomých škôl, počet absolventov stredných odborných škôl, počet učítelov na gymnáziách,
počet učitelov na stredných odborných školách, počet absolventov s uplatnením na trhu práce do 6 mesíacov od
skončenia školy, míera úspešnosti žiakov základných škôl pri testovaní znalostí v prírodovednej oblastí, podíel
detí vo veku do 5 rokov využívajúcích predškolské zariadenia, počet udržaných partnerstiev medzi vzdelávacími
inštitúcíami a podnikmi a počet udržaných sociálnych podnikov. V správach ale absentovalo jednoznačné
zhodnotenie stanovených cieľov a meraterných ukazovaterov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015 za oblasť školstva bol
okrem vyššie uvedených správ vyhodnotený aj v rámci analytíckej časti programu hospodárskeho a socíálneho
rozvoja na roky 2014 - 2020. Prioritou školstva v Prešovskom kraji bolo podľa vyššie uvedeného strategíckého
dokumentu zvýšenie efektívností stredného odborného vzdelávania, a to prostrednictvom zvýšenia uplatnitel'nosti
absolventov vo svojom odbore, ako aj skvalitnením výchovno-vzdelávacieho procesu cez využívanie
mimorozpočtových zdrojov. Kontrolou bolo zistené, že PSK nemal celkové zhodnotenie uvedených priorit.

V Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015 boli v oblasti školstva
stanovené dva ciele (skvalitnenie stredného odbomého školstva a zníženie sociálnej vylúčenosti
marginalizovaných rómskych komunit), ktorých plnenie sa hodnotilo prostredníctvom deviatich merateľných
ukazovaterov. Podľa vyhodnotenia ani v jednom z meraterných ukazovateľov nedošlo k naplneniu stanovených
hodnôt. Dôvodom bola skutočnost', že plánované cieľové hodnoty boli nastavené priliš ambiciózne a neuvažovali
s vonkajšími faktormi, ktoré mali nepriaznivý vplyv na realizáciu aktivít a následné nedosiahnutie očakávaných
cietov napriek dosiahnutiu čiastkových úspechov v niektorých rozvojových oblastiach. Realizované plánované
projektové aktivity neboli kapacitne nastavené na úplné naplnenie očakávaných cieľov, iba k nim čiastkovo
prispeli. Významným faktorom nesplnenia očakávaných výsledkov bola administratívna náročnosť a časové
posunutie realizácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, ako aj vplyv globálnych negatívnych
ekonomických trendov EÚ.

Stratégia výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017 - 2022, ako aj regionálne stratégie výchovy
a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK za roky 2015/2016,2016/2017 a 2019/2020 neboli
podra vyjadrenia kontrolovaného subjektu samostatne hodnotené. Ich plnenie či problémy s naplňaním aktivít boli
zohradňované pri spracúvan i nových strategických dokumentov.

Kontrolovaný subjekt každoročne vyhodnocoval plnenie programového rozpočtu v hodnotiacich
správach. Hodnotenie programového rozpočtu PSK za oblasť školstva bolo v kontrolovanom období vykonané
priebežne so stavom k 30.06. príslušného roka v monitorovacích správach programového rozpočtu, ktoré boli
súčasťou správy o plnení rozpočtu k 30.06. príslušného roka a k 31.12. príslušného roka v rámci hodnotiacich
správ programového rozpočtu PSK za príslušný rok. Podľa predloženej dokumentácie Zastupiteľstvo PSK
každoročne zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu k 30.06. príslušného roka a v rámci záverečného účtu
prerokovalo aj hodnotiacu správu programového rozpočtu na príslušný rok. Merateľné ukazovatele
programového rozpočtu PSK za oblasť školstva vyhodnocovali zamestnanci odboru školstva v súčinnosti
s ostatnými oddeleniami každý rok. PSK vyhodnocoval programový rozpočet pod ra programov zhodnotením
plnenia merateľných ukazovateľov.
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PSK vyhodnocoval programový rozpočet podľa programov zhodnotením plnenia meratel'ných
ukazovateľov. V rámci programového rozpočtu voblasti školstva sí stanovil celkovo 49 merateľných
ukazovatel'ov. Podla hodnotíacich správ programového rozpočtu za program vzdelávanie bolo dosahovanie
plánovaných hodnôt meratel'ných ukazovateľov za roky 2014 - 2018 nasledovné:

v roku 2014 bolo splnených 28 meratel'ných ukazovateľov a 21 nesplnených,
v roku 2015 bolo splnených 29 meratel'ných ukazovateľov a 20 nesplnených,
v roku 2016 bolo splnených 33 merateľných ukazovateľov a 16 nesplnených,
v roku 2017 bolo splnených 31 merateľných ukazovatel'ov a 18 nesplnených,
v roku 2018 bolo splnených 31 meratel'ných ukazovatel'ov a 18 nesplnených.

Priemerná úspešnosť plnenia meratel'ných ukazovatel'ov za oblasť školstva podľa hodnotiacich správ
programového rozpočtu za program vzdelávanie v rokoch 2014 - 2018 bola na úrovni 62,04 %.

Nesplnenie všetkých zámerov a cieľov bolo aj z objektivnych dôvodov, vplyvom extemých faktorov.

Na vyhodnotenie účinnosti plnenia cieľov prostredníctvom zhodnotenia plnenia meratel'ných
ukazovateľov boli kontrolou NKÚ SR stanovené nasledovné kritéria, a to nad 90 % splnené, 90 - 70 % čiastočne
splnené a pod 70 % nesplnené. Na základe uvedených kritéri i, stanovených kontrolou NKÚ SR, dosiahol
kontrolovaný subjekt účinnosť plnenia merateľných ukazovatel'ov stanovených v programovom rozpočte PSK
za program vzdelávania za obdobie rokov 2014 - 2018 nasledovne:

Tabuľka Č. 7 Účinnosť plnenia meratel'ných ukazovateľov za oblasť vzdelávania

Plnenie meratel'ných ukazovateľov v % Rok 2014 Rok2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Priemer
Splnené 85,71 87,76 89,80 83,67 83,67 86,12
Nesplnené 2,04 2,04 2,04 6,12 4,08 3,27
Ciastočne splnené 12,25 10,20 8,16 10,21 12,25 10,61
Zdroj.SpracovaneNKU SR na zaklade hodnotiacichspravprogramovehorozpočtu PSKza roky 2014 - 2018

a kritériístanovenýchNKÚ SR

Priemerná účinnosť plnenia cieľov, hodnotená prostredníctvom stanovených meratel'ných ukazovatel'ov
programového rozpočtu PSK za roky 2014 - 2018 bola na úrovni 86,12 %, tzn. čiastočne účinné plnenie cieľov,
V každom sledovanom roku tvorili nesplnené merateľné ukazovatele od 2,04 % do 6,12 % z ich celkového počtu.

Kontrolou bolo zistené, že v ôsmich prípadoch neboli plánované hodnoty merateľných ukazovateľov
naplnené, a aj tak boli meraterné ukazovatele vyhodnotené ako splnené. Tiež bolo zistené, že v 47 prípadoch
nesplnenia merateľných ukazovateľov bol len konštatovaný skutkový stav bez uvedenia dôvodov neplnenia.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 12.04.2019 v prípade jedného ukazovateľa
došlo k nesprávnemu uvedeniu plnenia a v ďalších prípadoch má PSK za to, že samosprávny kraj si plnenie
merateľného ukazovateľa splnil, ale z dôvodu externých príčin nedošlo k naplneniu plánovanej hodnoty.
V prípade neplnenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov sa samosprávny kraj snažilo ich úpravu
v nasledujúcom rozpočtovom období podľa jeho možností a kompetencií.

Kontrolou bolo zistené, že stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele v priebehu rozpočtového
roka neboli upravované. Priebežné hodnotenie ale aj hodnotenie programového rozpočtu za oblasť školstva bolo
zamerané na plnenie stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov a neobsahovalo slovné vyhodnotenie
plnenia zámerov a cieľov.

. . PSK menil svoje strategicko-plánovacie a programové dokumenty za oblasť školstva hlavne z dôvodu
vyvoJa demografických ukazovateľov, resp. iných externých dôvodov (požiadavky zamestnávateľov na duálne
vzdelávanie, požiadavky trhu práce a pod.). Kontrolou bolo zistené, že PSK pri zmenách svojich rozpočtov menil
očakávané cierové hodnoty meratel'ných ukazovateľov v odôvodnených prípadoch.
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Kontrolovaný subjekt na svojom webovom sídle každoročne zverejňoval všetky strategické dokumenty
a hodnotiace správy programového rozpočtu, ktorých súčasťou bolo aj vyhodnotenie plnenia cieľov a zámerov
za oblasť školstva.

Odbor školstva v kontrolovanom obdobi vykonal celkovo 18 kontrol v organizačných jednotkách
zriadených PSK. Z vlastnej iniciativy neboli v sledovanom období vykonané žiadne kontroly a všetkých 18 kontrol
bolo vykonaných z dôvodu podnetu/sťažnosti. Prehľad jednotlivých vykonaných kontrol uvádzame v nasledujúcej
tabuľke.

Tabul'ka Č. 8 Prehl'ad o kontrolách, vykonaných zamestnancami odboru školstva v rokoch 2014 - 2018

Ukazovateľ Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Počet vvkonanTch kontrol soolu 3 7 2 O 6
z toho:
na základeoodnetu/sťažnosti 3 7 2 O 6
Počet Vvi<onanTch kontrol bez zisteni 2 5 1 O 2
Počet vvkonaiWCh kontrol so zisteniami l 2 l O 4
z toho:
početDriestUokOVfch konani O O O O O
oočet uloženýcii7VVda~ch opatren i l 2 l O 7
Podiel kontrol na základe podnetov/sťažností na 100 100 100 100 100
celkovom počte VYkonaných kontrol
Podiel kontrol na základe vlastnej iniciatívy na celkovom O O O O O
oočte VYkonaných kontrol
Počet kontrol na l zamestnanca 0,30 0,64 0,20 O 0,55
Percento skontrolovaných škôl z ich celkového počtu 3,57 8,33 2,44 O 7,50
v kraii
ZdrOj:PSK

Okrem zamestnancov odboru školstva, vykonávali kontrolu vo vybraných školách a školských
zariadeniach aj zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra. V kontrolovanom období vykonali celkovo 159 kontrol,
z toho na základe sťažností boli vykonané dve kontroly a zvyšok na základe vlastnej iniciatívy. Najviac kontrol
bolo vykonaných v roku 2016, a to 39. Na základe výsledkov kontrol uložil Utvar hlavného kontrolóra
kontrolovaným subjektom celkovo 561 opatrení, čo predstavuje v priemere 112 uložených opatrení ročne.
V priemere bolo v kontrolovanom období preverených 40,54 % škôl z celkového počtu škôl zriadených PSK,
pričom najviac škôl bolo preverených v roku 2016, a to 48,10 %. Zároveň bolo preverených v priemere 50 %
školských zariadení z ich celkového počtu. Vykonané kontroly boli zamerané na preverenie hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami, výkon finančnej kontroly,
kontrolu zmluvných vzťahov ako aj kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, vrátane overovania
plnenia opatreni prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontroly
na preverovanie verejnej politiky neboli vykonané.

Na kontrole tvorby a plnenia verejnej politiky v oblasti školstva sa podieľali aj poslanci Zastupitel'stva
PSK, ktori boli zastúpeni vo všetkých radách školy/školského zariadenia v zriaďovatel'skej pôsobnosti PSK.
Všetky strategické dokumenty, vypracované odborom školstva PSK, podliehali schváleniu v Zastupiterstve PSK
a predchádzajúcemu prerokovaniu v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK, ako aj v Komisii
školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu, v ktorej boli zastúpení prevažne odborníci z oblasti školstva vrátane
poslancov Zastupiteľstva PSK. V rámci nich boli pripomienkované všetky strategické dokumenty, a teda aj
podrobené kontrole.

zistenie 5:
hoclnotiiacic:hsprávach programového rozpočtu PSK za oblasť školstva absentovalo jednoznačné zhodnotenie

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

Kontrolné zistenie 6:
V ôsmich pripadoch 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 meraterných ukazovateľov bol len konštatovaný skutkový stav bez uvedenia dôvodov.
Odporúčanie:
Zabezpečiť v hodnotiacich správach programového rozpočtu správnosť čiselného vyhodnotenia rneratelných
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:
Zabezpečiť hodnotenie plnenia stanovených cielov a zámerov v strategických dokumentoch výchovy
a vzdelávania.

Kontrolné zistenie 8:
V celom kontrolovanom obdobi vykonali zamestnanci odboru školstva celkom 18 kontrol, pričom všetky boli
vykonané na základe podnetu alebo sťažnosti.
Odporúčanie:
Zabezpečiť kontrolu realizácie pôsobností, plnenie určených zámerov a cieľov za oblasť vzdelávania
zamestnancami odboru školstva z vlastnej iniciatívy v podriadených organizáciách VÚC.

Záver bodu 1.3:
PSK raz ročne spracovával správu o plneni cieľov programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK,

ktorá bola podkladom pre správu o napíňaní priorit a cieľov národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Podľa
hodnotenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015 ani v jednom z deviatich
merateľných ukazovateľov nedošlo k naplneniu stanovených hodnôt. Dôvodom bolo, že plánované cierové
hodnoty boli príliš ambiciózne a neuvažovalo sa s vonkajšími faktormi, ktoré mali nepriaznivý vplyv na realizáciu
aktivit a cieľov. 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 kontrolovaného obdobia. V prípade programového rozpočtu za oblasť
vzdelávania neboli v niektorých pripadoch merateľné ukazovatele správne vyhodnotené. Priemerná účinnosť
plnenia cieľov, hodnotená prostredníctvom stanovených merateľných ukazovateľov programového rozpočtu PSK
stanovených kontrolou NKÚ SR za kontrolované obdobie bola 86,12 %, tzn. čiastočne účinné plnenie cerov.
Odbor školstva v kontrolovanom období vykonal celkovo 18 kontrol v organizačných jednotkách zriadených PSK.
Všetky kontroly boli vykonané z dôvodu podnetu/sťažnosti. Útvar hlavného kontrolóra v kontrolovanom obdobi
vykonal celkovo 159 kontrol, z toho na základe sťažností boli vykonané dve kontroly a ostatné na základe
vlastnej iniciatívy. V priemere bolo v kontrolovanom obdobi preverených 40,54 % škôl z celkového počtu škôl
zriadených PSK a 50 % školských zariadeni.

2. Zdravotníctvo

2.1 Tvorba zdravotnej politiky VÚC

Samosprávny kraj v rámci starostlivosti o všestranný rozvoj územia má v zmysle § 4 ods. 1 pism. il
zákona o samosprávnych krajoch utvárať podmienky na rozvoj zdravotnictva. V rámci preneseného výkonu
štátnej správy podľa § 46 ods. 1 pism. a) zákona o zdravotnej starostlivosti vypracúva návrhy smerovania
a priorít regionálnej zdravotnej politiky.

PSK nemal spracované návrhy smerovania a priorit regionálnej zdravotnej politiky na obdobie rokov
2014 - 2018 v samostatnom komplexnom dokumente. Koncepcia zdravotníctva PSK bola vypracovaná na roky
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2003 - 2005 a týkala sa najmä transformácie zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja. Bola schválená Uznesením Zastupiteľstva PSK Č. 107/2003 z 05.05.2003 a v ďalšom
období nebola aktualizovaná.

V kontrolovanom období boli zámery, ciele a aktivity v oblasti zdravotnictva stanovené v programoch
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015 a na roky 2014 - 2020, v Regionálnej
integrovanej územnej stratégii Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 a v programovom rozpočte na príslušný
rok.

Východiskom pri tvorbe verejnej politiky s dôrazom na oblasť zdravotníctva boli hlavne tieto strategické
dokumenty:

Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 - 2030,
Národné priority rozvoja sociáinych služieb na roky 2015 - 2020,
Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe,
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 -
2020,
Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020,
Operačný program Ľudské zdroje 2014 - 2020,
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020,
Koncepcia rozvoja SOciáinych služieb na územi PSK.

PSK v súvislosti s jeho pôsobnosťou v oblasti zdravotníctva zhromažďoval a vyhodnocoval potrebné
informácie o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a rôzne štatistické údaje. Podľa vyjadrenia z 29.04.2019
pri spracovani strategicko-plánovacich a programových dokumentov za oblasť zdravotníctva nemal automatický
prístup k databázam spracúvaným štátom, resp. NeZI alebo zdravotnými poisťovňami, zvyčajne ich získaval
na základe vyžiadania. Išlo o 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.

Pri tvorbe zdravotnej politiky PSK identifikoval relevantné strany. Pri spracovani čiastkových
strategických dokumentov za oblasť zdravotníctva spolupracoval so zainteresovanými partnermi, a to
zdravotníckymi zariadeniami v rámci regiónu, pacientmi a pacientskymi organizáciami, profesijnými, záujmovými
a odborovými organizáciami zdravotníckych pracovníkov (napr. Slovenská lekárska komora, Slovenská
lekámická komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek), poskytovatei'mi lekárnickej starostlivosti,
zdravotníckymi pracovníkmi, obcami, mestami, zdravotnýmí poisťovňami, inštitúciami so zameraním
na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov voblasti farmácie. Na príprave dokumentov sa
podieľali odbomíci z relevantných oblastí, ako aj verejnosť, ktorá mala možnosť vyjadrovať sa napr. k programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja v rôznych fázach jeho spracovania prostredníctvom
podávania pripomienok k zverejneným informáciám na webovej stránke PSK alebo počas mediálnych stretnutí
s verejnosťou organizovaných v rôznych mestách kraja. Členovia pracovných skupin mali možnosť diskutovať
a predkladať pripomienky osobne na pracovných stretnutiach alebo zasielanim pripomienok koordinátorovi
projektu. Aktívne sa zapájali do procesu pripravy aj prostredníctvom dotazníkov. Návrhy a pripomienky
zainteresovaných strán boli posúdené odborníkmi a podľa miery dôležitosti zapracované. V rámci procesu
spracovania bolo zabezpečené predstavenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja odborníkom ale aj
verejnosti, uskutočnilo sa povinné posudzovanie vplyvov dokumentu na životné prostredie, v rámci ktorého tiež
mala možnosť verejnosť dokument pripomienkovať.

Pred spracovaním strategických zámerov a cieľov za oblasť zdravotnictva v programoch hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015 a na roky 2014 - 2020 boli spracované analýzy východiskového
stavu zmapovanim a vyhodnotenim jednotlivých oblastí zdravotníctva. Podobne spracovaniu Regionálnej
integrovanej územnej stratégie na roky 2014 - 2020 predchádzalo zmapovanie existujúceho - východískového
stavu v dokumente ,.Analýza súčasného stavu poskytovania primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
a ústavnej zdravotnej starostlivostí v Prešovskom kraji". Vypracované analýzy sa týkali stavu poskytovanía
primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prehľadu
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1
1

o počte lôžok a hospitalizácií podľa spádového územia, časovej dostupnosti, zmapovania sociálneho
a demografICkého stavu.

Z výsledkov vykonaných analýz k hlavným problémom Prešovského kraja v oblasti poskytovania
primárnej zdravotnej starostlivosti patrili:

v rámci systému poskytovania zdravotnej starostlivosti to bola vysoká fragmentácia poskytovatel'ov
primámej ambulantnej starostlivosti, zvýšená prevalencia chronických ochoreni a starnúca populácia
vrátane vysokého veku všeobecných lekárov,
z hľadiska pacienta to bola absentujúca komplexná primárna ambulantná starostlivosť, ako služba
poskytovaná vo vysokej kvalite, efektivne a vždy dostupná.

Medzi identifikované potreby Prešovského kraja patrilo prepojenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
s vybranými sociálnymi službami, zlepšenie dostupnosti a komplexnosti poskytovaných služieb, aktívnejšie
zapojenie samosprávy, možnosti využívania modemých technológií (vrátane zavedenia eHealth), zmeny v liečbe,
vytvorenie príležitostí pre mladých lekárov a možnosť zvýšenia efektivnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

K očakávaným výsledkom podpory zdravotnietva na územi Prešovského kraja patrili najmä nasledovné zámery:
regionálna sieť CIZS,
zvýšenie počtu lekárov primámej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jedno kontaktné miesto,
posilnenie úlohy poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ako hlavných
mana�érov pacienta, integrácia služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti a vybraných sociálnych
služieb,
lepší manažment pacienta,
zlepšenie komunikácie medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lekárov
primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
implementácia nových preventívnych programov,
inovácie v zdravotnietve a nové zdravotnícke technológie.

Na základe vyššie uvedených skutočnosti (analýzy, hodnotenia, pripomienkovania) odrážali strategicko-
plánovacie dokumenty očakávania a potreby obyvateľov Prešovského kraja v primeranej miere ku zdrojom
a kompetenciám VÚC.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 - 2015

V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 - 2015 a na základe jeho aktualizácie
v októbri 2010 (schválená uznesením Zastupiteľstva PSK č. 230/2011) bola v oblasti zdravotníctva ako prioritný
problém identifikovaná nedostatočná úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach kraja. V rámci
prioritnej témy "Špecializácia a modernizácia nemocnie' boli stanovené štyri špecifické ciele:

do roku 2015 zaviesť koordinačný mechanízmus nemocníc a ich oddelení na územi PSK,
do roku 2013 vybudovať komplexnú sieť oddelení urgentných príjmov,
zlepšiť a zmodernizovať stavebno-technický stav budov a materiálno-technické vybavenie nemocnic
minimálne u 50 % nemocníc,
zvýšiť zdravotnícke vedomosti a praktické zručnosti ako aj stabilizovať kvalifikovaných zdravotníkov.

V rámci uvedených špecifických cieľov bolo stanovených celkom 13 opatrení, ktoré boli vo väčšine
prípadov všeobecné, napr. v rámci zlepšenia a modernizovania stavebno-technického stavu budova materiálno-
technického vybavenia nemocnie zvýšenie kapacit pre mobilizáciu zdrojov, zavedenie moderného informačného
vybavenia nemocníc, realizácia a rekonštrukcia nemocníc. V predmetnom dokumente neboli stanovené
konkrétne merateľné ukazovatele. za plánovanie, realizáciu, monitoring a hodnotenie jednotlivých opatreni
zodpovedal garant opatrenia - vecne prislušný odbor Úradu PSK.

Uvedený program mal byť realízovaný formou akcii, projektov, grantových programov, prispevkov,
podpôr, zámerov a stanovísk v rámci priorit a jednotlivých opatrení, ktoré boli spracované v nadväznosti
na schválený rozpočet PSK v akčnom pláne. Akčné plány boli spracované na každý rok a podliehali schváleniu
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Zastupiteľstvom PSK. Za oblasť zdravotníctva bol v akčných plánoch na roky 2010 a 2012 schválený projekt
prípravy ľudských zdrojov pre sektor zdravotníctva s predpokladaným rozpočtom 1 493700,00 eur
a financovaním zo zdrojov EÚ a z vlastných zdrojov,

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020
Podľa písomného vyjadrenía kontrolovaného subjektu z 01.08,2019 bol program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja PSK kľúčovým strategickým dokumentom, ktorým sa prioritne riadil v oblasti zdravotníctva,
Stratégia rozvoja, hlavné ciele a priority pre oblasť zdravotníctva boli v uvedenom programe na roky 2014 - 2020
stanovené v rámci prioritnej oblasti II" strategického cieľa II. Skvalitnenie životných pOdmienok obyvateľov v kraji
a rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti a špecifického cieľa 11.2 Budovanie a rozvoj centier zdravotníckych,
sociálnych a komunitných služieb pre inkluzívnu občiansku spoločnosť, Prioritná oblasť II. bola zameraná na
skvalitňovanie a rozvoj ľudských zdrojov a jeho aktivizáciu cez modernizáciu a skvalitňovanie infraštruktúry okrem
iného aj v oblasti zdravotníctva.

V rámci špecifického cieľa 11,2,opatrenia 11.2.2"Podpora prevencie ochrany zdravia a skvalitnenie
poskytovania zdravotníckej starostlivosti" bolo pre oblasť zdravotníctva stanovené nasledovné zameranie
a aktivity:

podporovať infonnačné aktivity zamerané na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov,
dlhodobo zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Prešovského kraja,
zabezpečiť viaczdrojové financovanie prevádzky, obnovy, rozvoja zdravotníctva v súlade s vývojom
vedy a techniky,
definovať a udržať optimálnu sieť zdravotných služieb v spolupráci s poSkytovateľmi, zdravotnými
poisťovňami, zriaďovateľmi a obcami,
prepojiť siete zdravotných a sociálnych služieb,
zdravotnú starostlivosť poskytovať na vysokej odbornej úrovni, podporovať kvalitnú a bezpečnú
zdravotnú starostlivosť,

Pre potreby monitorovania a vyhodnocovania napíňania cieľov v oblasti zdravotnictva neboli stanovené
žiadne konkrétne ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových hodnôt.
V rámci celej sociálnej oblasti II, a teda aj na oblasť zdravotníctva sa vzťahoval spoločný ukazovateľ
výstupu/výsledku, a to počet projektov podla opatrení, rovnako bez cieľových hodnôt. Podobne v rámci
ukazovateľov dopadu bol stanovený ukazovateľ - miera spOkojnosti obyvateľov s kvalitou života bez uvedenia
spôsobu jeho vyhodnocovania. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2014 - 2020
neobsahoval ani vecný a časový hannonogram a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii programu
v oblasti zdravotníctva, Merateľné ukazovatele a konkrétne aktivity v súvislosti s plánovaným financovan im neboli
uvedené ani v akčnom pláne s výhľadom na dvojročné obdobie, ktorý bol súčasťou programu hospcdárskeho
a sociálneho rozvoja,

Regionálna integrovaná územná stratégia Pre�ovského kraja na roky 2014 - 2020

V rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 - 2020 bolo
špecifickým cieľom 2.1.2 modernizovať zdravotnicku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti. Poskytovaním kvalitných, moderných, dostupných a nákladovo efektivnych zdravotnickych služieb,
zvyšovať kvalitu zdravia občanov Prešovského kraja a dosahovať rast ich spokojnosti so systémom
zdravotnlctva Podľa uvedenej stratégie integrácia regionálnych zdravotných a sociálnych služieb v rámci CIZS
mala umožniť implementáciu nových procesov orientovaných na pacienta s cieľom okrem iného zlepšiť kvalitu,
efektivnosť a rozsah zdravotnej starostlivosti.

Špecifickými cieľmi Prešovského kraja v tejto oblastí boli:
vytvoriť predpoklady pre vznik CIZS v Prešovskom kraji podľa záväznej metodiky Ministerstva
zdravotníctva SR,

• ZvýŠiťpočet lekárov primárneho kontaktu na jedno kontaktné miesto,
postupne integrovať služby poskytovania zdravotnej starostlivosti a vybrané sociálne služby,
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zlepšiť dostupnosť služieb poskytovania zdravotnej starostlivosti a vybraných sociálnych služieb aj
medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení,
motivovať mladých lekárov k poskytovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti v regióne,
znížiť prevádzkové náklady existujúcich ambulantných zdravotníckych zariadení.

V rámci špecifického cíeta 2.1.2 boli stanovené na základe metodiky vypracovanej Ministerstvom
zdravotníctva SR dva meraterné ukazovatele výsledku vrátane uvedenia východiskovej a cieľovej hodnoty, zdroja
dát a frekvencie sledovania. V troch oblastiach - budovanie infraštruktúry CIZS, posilnenie úlohy poskytovaterov
primárnej ambulantnej starostlivosti ako hlavných manažérov pacienta a podpora inovácií v zdravotnictve bolo
stanovených na úrovni Prešovského kraja celkom 15 aktívít a opatrení.

Programový rozpočet

V rámci programového rozpočtu PSK v kontrolovanom období bol pre program B Zdravotníctvo
stanovený zámer - zvýšeníe kvality poskytovanía zdravotnej starostlivostí na územi PSK. Uvedený program bol
rozpracovaný do dvoch podprogramov, štyroch prvkov a v rámci nich šiestich cieľov a siedmich merateľných
ukazovateľov. Programový rozpočet bol zostavený odborom zdravotníctva a v prípade záväzkov za zrušené
nemocnice odborom financií. Stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele sa týkali manažmentu záväzkov
po zrušených nemocniciach a manažmentu na úseku zdravotnej starostiivosti, čiastočne súvisiacich s kvalitou
poskytovaných zdravotníckych služieb, ale len v rozsahu právomocí samosprávneho kraja (prenesený výkon
štátnej správy). V každom roku sa opakovali tie isté podprogramy, prvky, ciele a meratel'né ukazovatele. Číselné
hodnoty plánovaných meraterných ukazovateľov boli odlišné len v roku 2015 (v troch prípadoch) a v prípade
jedného merateľného ukazovateľa aj v roku 2018. V priebehu rozpočtového roka nedošlo k úprave programového
rozpočtu, upravený bol len rozpočet výdavkov. Programový rozpočet nebol vo väčšej miere prepojený
s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja napríklad v oblasti podpory informačných aktívít zameraných
na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov. Merateľné ukazovatele bolí zamerané najmä na výstup a kvantitu,
pričom v rámci jedného prvku a stanovených dvoch ciel'ov sa merateľný ukazovateľ opakoval. V prípade
stanovených merateľných ukazovateľov - predpokladaný počet vydaných právoplatných povolení na rok
a očakávaný počet predložených podaní v rámci schvaľovacieho procese biomedicínskeho výskumu, ich plnenie
nevedel kontrolovaný subjekt ovplyvníť.

Schválený programový rozpočet Zastupiteľstvom PSK na rok 2014 za oblasť zdravotníctva bol
spracovaný iba do úrovne programu, tzn. bol určený zámer "Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej
starostlivosti na území PSK". Neobsahoval ciele v zmysle § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a ani merateľné ukazovatele a ich číselné hodnoty v rámci podprogramov a prvkov. V rámci
predmetného programu boli uvedené plánované bežné výdavky na roky 2011 - 2016 so všeobecným
komentárom. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014 už obsahovala hodnotenie cieľov
a merateľných ukazovaterov za jednotlivé podprogramy a prvky odboru zdravotnictva. Uvedené skutočnosti boli
predmetom kontroly hospodárenia samosprávneho kraja, vykonanej NKÚ SR v roku 2015. Podra výsledkov
kontroly ciele a merateľné ukazovatele boli definované v ekonomickom systéme SPIN - modul programové
rozpočtovanie v tzv. rozšírenej verzii.

Stanovené zámery, ciele a opatrenia v oblasf zdravotnictva vo vyssle uvedených strategických
dokumentoch neboli úplne vo vzájomnom súlade, pretože odrážali účel, za ktorým boli vypracované ale aj
metodiku pre ich spracovanie. Obsahová náplň jednotlivých cíeľov, špecifických cierov a opatrení vo všetkýCh
uvedených strategických dokumentoch sa však týkala zvýšenia kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kontrolné zistenia NKÚ SR a záver bodu 2.1:

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.
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Kontrolné zistenie 10:
Kontrolovaný subjekt pli spracovaní strategických dokumentov za oblasť zdravotníctva nemal automatický
prístup k databázam spracúvaným štátom, resp. NeZI alebo zdravotnýmí poísťovňamí, napr. údaje
o zdravotníckych zamestnancoch v kraji, o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, o zmluvných vzťahoch
s poisťovňami, štatístícké 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
hanmonogram a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii programu v oblastí zdravotníctva. Konkrétne
aktivity v súvislostí s plánovaným financovaním nebolí uvedené ani v akčnom pláne s výhľadom na dvojročné
obdobie, ktorý bol súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Odporúčanie:
Zvážiť aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 - 2020 a stanovil' v oblasti
zdravotníctva ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových hodnôt, vecný
a časový hanmonogram 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 voblasti podpory infonmaéných 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 ďalších dvoch prípadoch plnenie
merateľných ukazovateľov kontrolovaný subjekt nevedel ovplyvniť.
Odporúčanie:
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.

•

Záver bodu 2.1:
PSK nemal v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti vypracované návrhy smerovania a priorit regionálnej
zdravotnej politiky na roky 2014 - 2018 v samostatnom dokumente. Oblasť zdravotníctva bola upravená
vo viacerých strategických dokumentoch. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014
- 2020 neobsahoval ukazovatele výstupov, výsledkov a dopadov vrátane východiskových a cieľových hodnôt,
vecný a časový harmonogram a popis Úloh jednotlivých partnerov pli realizácii programu v oblasti
zdravotníctva. Konkrétne merateľné ukazovatele v rámci plánovaného financovania neboli uvedené ani
v akčnom pláne s výhľadom na dvojročné obdobie, ktorý bol jeho súčasťou. Schválený programový rozpočet
Zastupiteľstvom PSK na rok 2014 nebol spracovaný v požadovanej štruktúre podprogramov, prvkov, so
stanovením cieľov, merateľných ukazovateľov a s určením zodpovednosti za ich plnenie. Programový rozpočet
v kontrolovanom období nebol vo väčšej míere prepojený s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
napríklad v oblasti podpory informačných aktivít zameraných na prevenciu a ochranu zdravia obyvateľov.
Meratel'né ukazovatele bali zamerané najmä na výstup a kvantitu. V rámci dvoch cieľov sa jeden merateľný
ukazovateľ opakoval, v ďalších dvoch pripadoch ich plnenie kontrolovaný subjekt nevedel ovplyvniť. Stanovené
zámery, ciele a opatrenia v oblasti zdravotníctva vo vyššie uvedených strategických dokumentoch neboli úplne
vo vzájomnom súlade, pretože odrážali účel, za ktorým boli vypracované. Obsahová náplň jednotlivých cíerov,
špecifiCkých cieľov a opatrení vo všetkých uvedených strategických dokumentoch sa však týkala aj zvýšenia
kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

2.2 Realizácia zdravotnej politiky VÚC

PSK nemal v kontrolovanom období vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtovú alebo príspevkovú
organizáciu zapojenú na rozpočet samosprávneho kraja so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Bol spoluzakladateľom dvoch neziskových organizácii, poskytujúcich zdravotnú starostlivost'.
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Tabuľka Č. 9 Prehľad o účtovných jednotkách s majetkovou účasťou PSK

Názov neziskovej organizácie IČO Podiel PSK na základnom imaní
v eur I v%

Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851 41044,28 L 70,00
Vranovská nemocnica, n.o. 37887068 464714,86 I 18,00
Zdroj. PSK

Vranovská nemocnica, n. o. poskytovala zdravotnicku starostlivosť do 31.08.2014. Z dôvodu, že
uvedená nezisková organizácia vykazovala zápornú hodnotu vlastného imania -167 270,49 eur a v roku 2018 aj
záporný výsledok hospodárenia, v účtovníctve PSK v rámci dodržíavania zásady opatrnosti bola vytvorená
opravná položka ako prechodné zníženie hodnoty majetku v plnej výške vkladu.

Kontrolovaný subjekt mal v kontrolovanom obdobi v spoločnosti Prešovské zdravotníctvo a.s. 34 %-ný
podiel na základnom imaní, t, j. 33864 eur. Podľa Uznesenia Č. 250/2011 Zastupitel'stva PSK zo 06.12.2011
bolo schválené splynutie spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, as, a Vranovskej nemocnice, a.s. do novej
akciovej spoločnosti s názvom Prešovské zdravotníctvo, a.s. okrem iného za podmienky, že zostane zachované
poskytovaníe zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zaliadeniach minimálne v doterajšom
rozsahu a v spádovom území doterajších zdravotníckych zariadeni. Proces transformácie nemocnie a nakladanie
s ich majetkom nebolo predmetom kontroly.

PSK mal zastúpenie v dozorných radách troch akciových spoločnosti (Nemocnica A. leňa Humenné,
Nemocnica arm. generála l. Svobodu Svidník a Vranovská nemocnica) a v správnej rade jednej neziskovej
spoločnosti (Svet zdravia Akadémia) bez majetkovej účasti samosprávneho kraja.

2.2.1 Zabezpečenie zdrojov na realizácíu verejnej politiky v oblasti zdravotníctva

Vzhľadom k tomu, že PSK nemal v zriaďovateľskej pôsobnosti v kontrolovanom obdobi rozpočtové
a príspevkové organizácie poskytujúce zdravotnú starostlivosť, potreba finančných, personálnych a materiálnych
zdrojov vyplývala najmä zo zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy na úseku zdravotnictva v zmysle
zákona o zdravotnej starostlivosti. Samosprávny kraj hradil výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti
zdravotníctva z vlastných zdrojov.

Podľa hodnotiacich správ programového rozpočtu PSK za roky 2014 - 2018, ktoré boli súčasťou
záverečného účtu, bolo plnenie rozpočtu výdavkov v rámci programu 8 Zdravotníctvo nasledovné:

Tabuľka Č. 10 Plnenie rozpočtu výdavkov programu 8 Zdravotníctvo v rokoch 2014 - 2018• Rok Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie v eur % plnenia
veur v eur z upraveného rozpočtu

2014 8300 10384 9291 89,5
2015 10800 6961 6959 100,0
2016 10800 10800 8 281 76,7
2017 8500 9990 6 585 65,9
2018 7500 7318 6292 86,0
ZdrOJ.Hodnotiace spravy programového rozpočtu za roky 2014 - 2018

Podľa hodnotiacich správ programového rozpočtu išlo o výdavky, súvisiace s činnosťou etickej komisie.
vydavky boli rozpočtované ako maximálne, Ich skutočné čerpanie bolo ovplyvnené počtom spracovaných
žiadosti o schválenie klinického skúšania a vydaných stanovísk. Podľa predloženej dokumentácie 78,3 - 82,9 %
z týchto výdavkov boli výdavky na tovary a služby. Ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku
zdravotníctva boli rozpočtované a čerpané v programe 9 Administrativa.

Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov odboru zdravotníctva PSK, ktoré boli rozpočtované v rámci
programu 9 Administratíva, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka Č. 11 Prehľad o výdavkoch pre zamestnancov odboru zdravotnictva PSK Z programu 9 Administratíva
v eur

Výdavky Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy 85417 97967 94938 109054 125882

a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovni 31627 36247 34779 39458 42523
Spolu 117044 134214 129717 148512 168405
Zdroj: PSK

Celkovo výdavky na mzdy a poistné zamestnancov odboru zdravotníctva PSK v roku 2018 oproti
skutočnosti roku 2014 vzrástli o 43,9 %. Upravený rozpočet IYchto výdavkov sa rovnal skutočnosti.

PSK financoval činnosť odboru zdravotnictva z Vlastných zdrojov, a to nielen v prípade vykonávania
originálnych kompetencií, ale aj preneseného výkonu štátnej správy. Podľa písomného vyjadrenia z 28.05.2019
PSK nemal stanovené kritériá na rozdeľovanie zdrojov. Pri plánovaní výdavkov rozpočtu vychádzal
zo skutočnosti minulých období, ktoré boli aktualizované o očakávania výdavkov na nadchádzajúci rozpočtový
rok s výhľadom na ďalšie dva roky.

Prehľad o stave zamestnancov odboru zdravotníctva PSK je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č.12 Prehl'ad o stave zamestnancov odboru zdravotnictva PSK v rokoch 2014·2018

Počet Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
osôb Plán Skutočnosť Plán Skutočnosť Ptán Skutočnosť Plän Skutočnosť Plän Skutočnost'
fyzický stav 7 z toho 1 7ztohol 7ztoho1 7 7 z toho 1 7ztoho 1k 31.12. 7 HF 7 HF 7 HF z toho HF 7 HF1 HF
priememý 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7prepočítaný
Poznamka. HF - humánna farmacJa
Zdroj: PSK

Podľa uvedeného prehľadu sa počet zamestnancov odboru zdravotníctva v kontrolovanom Období
nemenil. Lekár samosprávneho kraja bol zároveň vedúcim odboru zdravotníctva, teda bol zahrnutý v uvedenom
počte zamestnancov. Na základe poverenia predsedu PSK zo 16.05.2007 plnil úlohy na úseku zdravotníctva
podľa § 46 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zároveň aj úlohy na úseku humánnej farmácie
podľa § 68a zákona Č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona Č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
NR SR Č. 22011996 Z. z. oreklame v znení neskorších predpisov (zrušený súčinnosťou od 01.12.2011).
Kontrolovaný subjekt nemal stanovenú sestru samosprávneho kraja v zmysle § 46 ods. 2 zákona
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a farmaceuta samosprávneho kraja v zmysle § 135 ods. 2 zákona
o liekoch.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 28.05.2019, bol s účinnosťou od 25.01.2019
so súhlasom MZ SR zo 16.01.2019 ustanovený a menovaný nový lekár samosprávneho kraja. So súhlasom
ministerky zdravotníctva SR mala byt' od 05.04.2019 menovaná sestra samosprávneho kraja, ktorá však ukonČila
pracovný pomer v skúšobnej dobe. V priebehu výkonu kontroly NKÚ SR opätovne prebiehalo výberové konanie
na obsadenie tejto pozicie. Podľa predloženej dokumentácie prebehli viaceré neúspešné konania na sestru kraja
(v roku 2005, 2009 a 2019). Pozíciu sa nepodarilo obsadíť pravdepodobne s ohľadom na nároky kladené na toto
pracovné miesto, jeho finančné ohodnotenie v zmysle platnej legislatívy a tiež skutočnosť, že výkonom funkcie
bez súčasného výkonu povolania sestry dochádza po štyroch rokoch k nespôsobäosf sestry na výkon povolania
sestry bez predchádzajúcej obnovy odborných vedomostí a zručností.

Od r. 2019 lekár samosprávneho kraja nie je zahrnulY v uvedených počtoch zamestnancova pre sestru
samosprávnehO kraja bolo vytvorené pracovné miesto v pracovnom úväzku 0,4. Zároveň PSK pripravuje aj
obsadenie farmaceuta samosprávneho kraja a výberové konanie predpokladá realizovať v septembri 2019. Podľa
písomného vyjadrenia PSK kompetencie na úseku humánnej farmácie sú plnené v zákonnom rozsahu.
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Podľa vyššie uvedeného písomného vyjadrenia PSK počet zamestnancov odboru zdravotníctva
postačoval najmä na plnenie preneseného výkonu štátnej správy, včasné vybavovanie žiadostí
o vydanie/zmenu/zrušenie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení, vrátane lekární, schválenie
ordínačných/prevádzkových hodín, určovanie zdravotných obvodov, preberanie a odovzdávanie zdravotnej
dokumentácie, vybavovanie sťažností. vedenie registra e-VUC, zabezpečenie výkonu činností etickej komisie,
rozpisy a kontrolu ambulantných a lekárenských pohotovostných služieb v samosprávnom kraji. Na tvorbu
koncepcií v oblasti zdravotníctva v samosprávnom kraji, realizáciu verejných politík, efektívnu komunikáciu
so všetkýmí sUbjektami s pôsobnosťami v oblasti zdravotníctva (Ministerstvo zdravotníctva SR, regionálne úrady
verejného zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, NCZI, zdravotné poisťovne, komory,
školy, poskytovatelia, krajskí odborníci, ostatné samosprávne kraje, obce...) v záujme koordinácie činností,
metodickú činnosť (napr. pri tvorbe cenníkov zdravotných výkonov), vzdelávacie aktivity pre subjekty
zdravotníctva v krají, preventívne pôsobenie v teréne, rozsiahlejší výkon dozoru, vrátane dozoru na mieste,
vytváranie podmienok pre čerpanie dotácií v oblasti zdravotníctva v kraji, sledovanie a pripomienkovanie
legislatívnych návrhov, efektívnejší manažment nehnute/'ného a hnute/'ného majetku kraja používaného v oblastí
zdravotníctva, rokovania s poskytovateľmi zdravotnej starostlivostí o výškach investícií v zdravotníctve v kraji,
zlepšovanie úrovne vedenia zdravotnej dokumentácie v kraji by bolo vhodné navýšenie počtu zamestnancov
odboru aspoň o dvoch zamestnancov.

~ Kontrolovaný subjekt podľa predloženej dokumentácie a stanoviska z 29.04.2019 realizoval stanovené
zámery a ciele v princípe sám, no zamestnanci PSK sa v prípade potreby usilovali o zapojenie a spoluprácu
všetkých zainteresovaných subjektov, predovšetkým zdravotných poisťovní, regionálnych úradov verejného
zdravotníctva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, stavovských organizácií aj poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Zámery a ciele neboli realizované dodávateľským spôsobom alebo za odmenu
prostredníctvom íného subjektu.

2.2.2 Využívanie právomocí samosprávneho kraja na realizáciu verejnej politíky v oblastí zdravotníctva

Vykonávané činností PSK voblastí zdravotníctva boli predovšetkým determinované právomocami,
stanovenými v platnej legislatíve. Na druhej strane v rozsahu stanovených pôsobností vykonávané činnosti PSK
vychádzali v kontrolovanom obdobi zo strategicko-plánovacích dokumentov verejnej politiky v oblasti
zdravotníctva.

Vedúci odboru a lekár PSK sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutíach monitorovacej komísíe
pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2013 - 2030, cieľom ktorého
bolo zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.

PSK sa usiloval o výkon originálnych kompetencií aj prostredníctvom intervencií u zdravotných
poisťovní, týkajúcich sa zazmluvnenia novovzniknutých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v závislosti od
potríeb kraja. Podľa stanoviska kontrolovaného subjektu napriek tomu, že pozná lepšie potreby kraja, nemá
dosah na rozhodovanie zdravotných poisťovní o podmíenkach zazmluvnenia poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.

Kontrolovaný subjekt v súvislosti s vytvorením podmienok na rozvoj výchovy, vzdelávanía
a zdravotníctva v rokoch 2009 - 2013 realizoval projekt "Projekt prípravy ĽZ pre sektor zdravotníctva - doplneníe
ľudských zdrojov v oblasti zdravotníctva v PSK" s celkovými oprávnenýmí výdavkamí v sume 1 056 716,76 eur,
t. j. 72,5 % z plánovaných výdavkov. Hlavným cieľom projektu bolo implementovať systém vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializovaného štúdia zdravotníckych pracovníkov vo vybraných
odboroch prostredníctvom spolupráce VÚC a zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť ako súčasť
kontinuálneho systému prípravy ľudských zdrojov pre potreby regiónu. Špecifickými cieľmi projektu bolo zapojiť
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do nového modelu spolupráce so samosprávnym krajom pri príprave
ľUdských zdrojov v sektore zdravotníctva podľa identífikovaných a analyzovaných potrieb PSK. Zároveň podporiť
špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov smerujúce k doplneniu a stabilizácií stavov kvalifikovaných
pracovníkov v samosprávnom kraji aj v spolupráci s relevantnými stavovskými a profesijnými organizáciami.
Vynalo�ené vlastné zdroje PSK na uvedený projekt v rokoch 2010 - 2013 boli celkom v sume 236 620,00 eur.
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Podl'a následných monitorovacích správ projektu (posledná za obdobie 11/2017 - 10/2018
zo 14,11.2018) sa do vzdelávacích aktivít zapojilo 72 zamestnancov oproti plánovanému počtu 64, Išlo
o lekárov, pôsobiacich v Nemocnici Poprad, v Nemocnici s poliklinikou sv, Jakuba v Bardejove, Nemocnici arm,
gen, L. Svobodu vo Svidníku, PZS: PaLS - VLD v Prešove, v Ľubovnianskej nemocnici v Starej Ľubovni
a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove,

Podľa stanoviska kontrolovaného subjektu z 29,04,2019:
o kvalite realizácie verejnej politiky PSK by určite prospelo posilnenie kompetencií samosprávnych

krajov pri rozhodovaní o vydani/zmene/zrušeni povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v samosprávnom kraji v závislosti od jeho potrieb, prenechanie kompetencií pri rozhodovani o výberových
konaniach na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, pri ktorej povoleni je podmienkou úspešné absolvovanie
výberového konania, rozhodovanie o podmienkach dotácii z EŠIF v oblasti zdravotníctva v samosprávnom
kraji (výstavba urgentných príjmov, CIZS),

o chýba online prepojenie elektronicky spracúvaných dát medzi NCZI a samosprávnymi krajmi, Údaje
o počtoch a skladbe zdravotnickych zamestnancov v samosprávnom kraji sa poskytujú na vyžiadanie, údaje
o rezidentoch vôbec, PSK chýbajú tiež dáta o počtoch obyvateľov v zdravotných obvodoch z registra
obyvateľov a údaje o počtoch kapitovaných pacientov od zdravotných poisťovní, v prípade potreby si údaje
PSK prácne vyžiadava, Preverovanie skutočnosti, u ktorého poskytovateľa má pacient zdravotnú
dokumentáciu písomne dotazovanim obvodných lekárov by sa zjednodušilo, keby PSK mal údaj o tom, ktorý
poskytovateľ poberá za pacienta kapitáciu, Prepojenie elektronických systémov by prácu PSK skvalitnilo
a zefektívnilo,

o skutočnost', že na prenesený výkon štátnej správy nie sú samosprávnym krajom zo strany štátu
poskytované finančné prostriedky sa premieta aj do kvality realizovania verejnej politiky v oblasti
zdravotníctva ako originálnej kompetencie, keĎŽe PSK financuje prenesený výkon štátnej správy
z vlastných príjmov.

o absentuje aj dosah PSK na vzdelávanie lekárov a sestier, ich počty, špecializačné
a rezidentské štúdium,

2.2,3 Aktivity VÚC pri realizácii zdravotnej politiky

Základným predpokladom dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja je zabezpečenie
optimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to z hľadiska územnej dostupnosti ale aj jednotlivých
foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti (ambulantná - všeobecná, špecializovaná, špecializovaná iná
a záchranná zdravotná služby, ústavná starostlivosť, lekárenská starostlivosť a ošetrovateľská starostlivosť
v zariadeniach sociálnej pomoci),

Nariadením vlády SR od 01,01.2009 bola ustanovená verejná minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, ktori poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ďalej ústavnú zdravotnú starostlivosť a v rámci
verejnej minimálnej siete pevná sieť poskytovateľov a koncová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Podľa uvedeného nariadenia verejná minimálna sieť sa vypočita vynásobenim normativu podielom poistencov
príslušnej zdravotnej poisťovne a celkového počtu poistencov na príslušnom územi ak nie je uvedené inak,
Podiel poistencov sa vypočítava vždy kl, januáru kalendárneho roka,

PSK podľa písomných vyjadrení z 22,03,2019 a z 28,05.2019 a predloženej dokumentácie priebežne
sledoval počty zazmluvnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na webových sídlach zdravotných
poisťovní a porovnával ich s vydanými rozhodnutiami o povolení na prevádzkovanie Zdravotníckych zariadení.
Zdravotné poisťovne vo zverejnených zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti neuvádzajú výšku
úväzku a nie všetci poskytovatelía zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vydané rozhodnutie o povolení na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia samosprávnym krajom, majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou
poisťovňou, Pri poskytovateľoch, ktorí zmluvy uzavreté majú, môže byť rozsah zazmluvnenej zdravotnej
starostlivosti rôzny podľa vnútorných nariadení jednotlivých zdravotných poisťovní.

Naplnenosť verejnej minimálnej siete poskytovatel'ov zdravotnej starostlivosti PSK sledoval
a vyhodnocoval, a to aj v prípade konkrétnych požiadaviek, napr, pre Ministerstvo zdravotníctva SR pri
vypracovávaní návrhov či priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, Vo svojich stanoviskách poukázal
na skutočnosť, že samosprávny kraj vedie register povolení poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa
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ambulancií, kým podľa nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je
verejná minimálna sieť vyjadrená počtom lekárskych miest. PSK nedisponuje v zmysle platnej I~gislatívy
presnými informáciami o počte lekárskych miest a uviedol, že predmetnými údajmi disponuje NeZI, Urad pre
dohtad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné poisťovne alebo prislušné komory, Pre potreby
vyhodnocovania minimálnej siete ich extrahoval z registra povoleni poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a spresňoval na základe vyžiadaných informácii od uvedených subjektov, Podľa jeho stanovísk predmetné
nariadenie vlády je neaktuálne, neodráža realitu a je nutné prikročiť k jeho novelizácií, o čom informoval aj
Ministerstvo zdravotníctva SR (napr. emailová komunikácia z 15,06,2018),

Podľa spracovaných prehľadov PSK so stavom k 31,12, kontrolovaného obdobia bolo zistené, že:
v prípade počtu lekárskych miest - všeobecná ambulantná starostlivost' pre dospelých bol
stanovený normativ 242,7; pričom počet ambulancii sa pohyboval od 320 do 391
v pripade počtu lekárskych miest - všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast bol
stanovený normatív 127,5; pričom počet ambulancii sa pohyboval od 193 do 212 ambulancií
v prípade zubna-Iekárskej starostlivosti vrátane detskej bol stanovený normatív podla okresov,
pričom v okrese Kežmarok bol stanovený normatív 25,2 počtu lekárskych miest a počet
ambulancii bol od 17 do 25; v okrese Sabinov bol stanovený normatív 21,3 a počet
ambulancii bol od 14 do 16, vostatných okresoch počty ambulancií prekračovali stanovený
normatív počtu lekárskych miest
v prípade špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti bol stanovený normatív
podľa okresov, pričom v okrese Sabinov bol stanovený normatív 7 a počet ambulancii bol od
1 do 2, v ostatných okresoch počty ambulancií prekračovali stanovený normatív počtu lekárskych
miest
v prípade normatívov lekárskych miest, týkajúcich sa inej špecializovanej ambulantnej starostlivosti
vo väčšine prípadov počet špecializovaných ambulancii vysoko prevyšoval počet lekárskych miest,
stanovených normatívom, napr, v prípade vnútorného lekárstva normatív bol 49 a počet ambulancií
od 105 do 131.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 28,05.2019 absolútna väčšina stanovených
normatívov v nariadení vlády SR o verejnej minimálnej sieti na území PSK bola naplnená. Pri poskytovaní zubno-
lekárskej a gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti môže byť v niektorých okresoch skutočný stav výnimočne
nižší ako normatív, predovšetkým z dôvodu, že pacienti si zvyknú hladať poskytovateľa špecializovanej
"primámej" ambulantnej starostlivosti v mieste výkonu svojej práce a preto prípadný nový poskytovateľ v mieste
ich bydliska by nemal dostatok pacientova prevádzka ambulancie by nebola finančne krytá, Okresy Kežmarok
a Sabinov sú okresmi, z ktorých veľa obyvateľov dochádza za prácou nielen v rámci Slovenska ale aj zahraničia,
PSK v okrese Sabinov neevidoval st'ažnosti alebo dopyt po väčšom počte gynekologických ambulancii. V prípade
zubno-Iekárskej starostlivosti je v kraji pomerne vera poskytovaterov, ktori nepatria do verejnej siete, a teda ich
počty sa nepremietnu do plnenia normatívu, hoci v skutočnosti poskytujú zdravotnú starostlivost',

PSK rokoval o nedostatkoch verejnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s Ministerstvom
zdravotnictva SR, so zdravotnými poisťovňami ale aj s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s naplnenim verejnej minimálnej siete PSK v komunikácií s Ministerstvom zdravotníctva SR
z 15,06.2018 poukázal na dlhodobý problém s dostatočným, plošne vyváženým a dostupným zabezpečením
poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti, predovšetkým v dôsledku vysokého priemerného veku jej
poskytovateľov a ich postupného odchodu do dôchodku, napr. v okresoch Kežmarok, Medzilaborce, Levoča
a Stará Ľubovňa, V roku 2018 bol priemerný vek všeobecných lekárov 57 rokov, 2/3 lekárov malo 51 a viac
rokov, čo je indikatorom ich akútneho nedostatku v blízkej budúcnosti. PSK poukázal aj na absenciu lekárov
v špecifických odboroch - pediatriCká neurológia, pediatrická kardiológia, angiológía, neurochirurgia a onkológia,

Kontrolovaný SUbjekt vo vyššie uvedenej komunikácii s ministerstvom uviedol, že nemá dostatok
legislatívnych nástrojov, ktorými by vedel bezprostredne ovplyvňovať a doplňať počty ambulantných lekárov,
Poukázal aj na potrebu iniciova!' v blízkej budúcnosti na celoslovenskej úrovní diskusiu samospráv, Ministerstva
zdravotníctva a zdravotných poisťovní o motivovaní absolventov mediciny, ktorí sa zavíažu poskytovať zdravotnú
starostlivosť na územi kraja a v odboroch, ktoré nie sú dostatočne kry1é.

34



Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Podľa písomného vyjadrenía kontrolovaného subjektu z 22.03.2019 a z 28.05.2019 bolí v kontrolovanom
období prostredníctvom osobných stretnutí lekára samosprávneho kraja a zástupcov relevantných
zdravotníckych organizácií vedené pravidelné rokovania vo veci naplnenia minimálnej siete.

Okrem uvedeného sa naplneniu minimálnej siete ako aj ďalšími problémami v oblasti zabezpečenia
poskytovania zdravotnej starostlivosti zaoberala zdravotnícka komisia PSK. Na jej zasadnutia boli pravidelne
prizvaní krajskí lekári vodbore všeobecné lekárstvo ale aj v jednotlivých špecializovaných odboroch (napr.
urológia, klinická imunológia a alergológia, pneumológia a ftizeológia, stomatológia, pediatria, klinická onkológia,
anestéziológia a intenzivna medicína). Ďalej boli prizývaní aj zástupcovia stavovských organizácií
v zdravotníctve, zdravotných poisťovní a ďalší odborníci. V kontrolovanom období sa uskutočnilo celkom 45
zasadnutí zdravotníckej komisie PSK.

Podľa predloženej dokumentácie sa na zasadnutiach zdravotnickej komisie PSK konali nasledovné
rokovania so zástupcami zdravotných poísťovní, a to:

zástupkyňa regionálnej pobočky v Prešove VšZP, a.s. na zasadnutí dňa 16.04.2014 infonmovala
o kritériách na uzatváranie zmlúv s novými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, kontrolách
a prehodnocovaní siete poskytovateľov s ciel'om jej optimalizácie; na zasadnutí 15.02.2017 boli
predmetom rokovania infonmácie o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia v súvislosti s ozdravným plánom poisťovne a redukciou
špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
riaditeľka regionálnej pobočky Prešov ZP Dôvera, a.s. na zasadnutiach 20.08.2014 a 18.08.2015
informovala o zazmluvnených poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a naplnenosti verejnej
minimálnej siete; na zasadnutí 20.01.2016 informovala okrem iného o pripravovaných rokovaniach
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od 01.04.2016, resp. so stomatológmi od 01.07.2016,
ďalšie rokovania prebehli na zdravotníckom výbore 15.03.2017 a 21.11.2018,
zástupkyňa pobočky Prešov UNION ZP, a.s. na zasadnutí dňa 16.06.2015 podala okrem iného aj
informácie, týkajúce sa zazmluvnenia poskytovateľov a stavu verejnej minimálnej siete
k 01.01.2015.

Okrem uvedeného napr. lekár samosprávneho kraja listom z 22.02.2017 požiadal generálneho riaditeľa
VšZP, a.s. o prehodnotenie a kladné stanovisko k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti v odbore fyziatria, balneológía a liečebná rehabilitácia s miestom prevádzkovania zdravotníckeho
zariadenia v meste Lipany (so spádovým územím 28 tis. obyvateľov) a v meste Sabinov (so spádovým územím
60 tis. obyvatel'ov).

Aktivity PSK boli zamerané napríklad aj na zachovanie charakteru všeobecnej akútnej Nemocnice
arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. s možnosťou jej zaradenia do urgentu I. typu ako aj zachovania
gynekologicko-pôrodnického oddelenia a novorodeneckého oddelenia v uvedenej nemocnici, a to tak zo strany
lekára samosprávneho kraja, predsedu PSK ako aj Zastupiteľstva PSK.

Pocia predloženej dokumentácie sa rezidentským štúdiom, resp. ďalším vzdelávaním zdravotníckych
zamestnancov zaoberala v kontrolovanom období aj zdravotnícka komisia PSK, a to na zasadnuti:

21.05.2014 a 21.01.2015 bol predmetom rokovania rezídentský program vodbore všeobecné
lekárstvo a pediatria, cieľom ktorého bolo znížiť vekový priemer lekárov v uvedených odboroch,
výrazne zlepšiť vzdelanosť a zvýšiť predovšetkým kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti
v prímámom kontakte; pilotný projekt sa mal začať v školskom roku 2014/2015,
19.05.2016 - rokovanie s prodekankou pre vedeckú a výskumnú činnosť Fakulty zdravotníctva
Prešovskej univerzity, týkajúce sa vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a výkonu odbornej
zdravotníckej praxe. Predmetom rokovania bol aj klesajúci počet sestier a ich doplnenie
záujemcami z tretích krajín, ktoré sa musia podrobiť našim skúškam.

V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti vykonávali zamestnanci odboru PSK štátny dozor
u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (tabuľka č. 13).
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Tabuľka č. 13 Prehľad štátnych dozorov u poskytovateľov zd ravotnej starostlivosti v rokoch 2014 - 2018

Ukazovatel' Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Počet vykonaných štátnych dozorov spolu 34 35 39 24 45
z toho:
na základe podnetu/sfažnosti 34 35 39 24 45
Počet vYkonaných štátnych dozorov bez zistení 34 35 39 24 45
Podiel štátnych dozorov na základe 100,0% 100,0 % 100.0% 100.0% 100,0%
podnetov/sťažnosti na celkovom počte vykonaných
štátnych dozorov
Počet štátn}'ch dozorov na 1 zamestnanca 5,7 5.8 6,5 4,0 7,5
Percento skontrolovaných ambulancií z ich celkového 4,2% 3,1 % 2,8% 3,1 % 2,4 %
počtu v kraji
Zdroj: PSK

Podľa uvedeného prehľadu v kontrolovanom období bolo vykonaných v priemere 35,4 dozorov. Najvyšší
počet štátnych dozorov bol vykonaný zamestnancami odboru zdravotníctva v roku 2018. Uvedená skutočnosť
ovplyvnila aj stav a vývoj ukazovateľov - počet štátnych dozorov na jedného zamestnanca a percento
skontrolovaných ambulancií z ich celkového počtu v kraji, ktoré boli najnižšie v roku 2018. V celom
kontrolovanom období PSK vykonal štátny dozor u poskytovateľov Zdravotníckej starostlivosti len na základe
podnetov alebo sťažností, pričom ani v jednom prípade neboli zistené nedostatky. Podľa vyjadrenia
kontrolovaného subjektu a predloženej dokumentácie od roku 2019 vykonávajú zamestnanci odboru
zdravotníctva PSK štátny dozor na základe plánu, tzn. nielen na základe podnetov. V súvislosti s tým bola
spracovaná aj vzorová dokumentácia s uvedením kontrolovaných povinností u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti.

Prehľad o vykonaných štátnych dozoroch nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti zamestnancami
odboru zdravotníctva PSK v zmysle zákona o liekoch v kontrolovanom období je uvedený v tabulke Č. 14.

Tabuľka č, 14 Prehľad štátnych dozorov nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti v rokoch 2014 - 2018

Ukazovateľ Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Počet vykonaných štátnych dozorov spolu 10 1 7 3 5
z toho:
na základe podnetu/sťažnosti 4 1 1 2 5
Počet vykonaných štátnych dozorov bez zistení 4 O 4 O 4
Počet vykonaných štátnych dozorov so zisteniami 6 1 3 3 1
z toho:

_j)očet priestupkových konan í 5 O O 3 1
_počet uložených/vydaných opatrení 5 1 3 3 1
počet + suma uložených pokút 5/2700 eur O O 3/2300 eur 1/100 eur
Podiel štátnych dozorov na základe
podnetov/sťažností na celkovom počte vykonaných 40,0 % 100,0 % 14,3 % 66,7 % 100,0%
štátnych dozorov
Podiel štátnych dozorov na základe vlastnej
iniciatívy na celkovom počte vykonaných štátnych 60,0 % 0,0 % 85,7% 33,3 % 0,0 %
dozorov
Počet štátnych dozorov na 1 zamestnanca 10,0 1,0 7,0 3,0 5,0
Percento skontrolovaných lekárni z ích celkového 3,7% 0,0% 2,2% 0,9% 0,0 %počtu v kraji
Počet vydaných opatrení vyplývajúcich zo 5/10 O 3/7 3/3 1/5
štátneho dozoru na počet skontrolovaných lekárni
Percento priestupkových konani voči lekárňam 50,0% 100,0% 42,9 % 100,0% 20,0 %
z počtu skontrolovaných
Percento priestupkových konaní ukončených 100,0% 0,0% 0,0 % 100,0 % 20,0%
uložením pokuty z celkového počtu priestupkových
konani

Zdroj. PSK
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Podl'a uvedeného prehľadu kontrolovaný subjekt vykonal štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej
starostlivosti v období rokov 2014 - 2018 spolu v 26 prípadoch, pričom nedostatky boli zistené v 53,9 %
pripadov. V kontrolovanom obdobi boli uložené pokuty celkom v sume 5 100,00 eur.

PSK nemal stanovené kritéria na určovanie rozsahu zdravotného obvodu v internom predpise. Podľa
pisomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 22.03.2019 ide o kompetenciu v rámci preneseného výkonu
miestnej štátnej správy, ku ktorej chýba vykonávací predpis, čo považuje PSK za nedostatok platnej právnej
úpravy. Dôvodom, pre ktorý boli niektorým poskytovaterom zdravotnej starostlivosti zavedené zdravotné obvody
bolo zabezpečenie dostupnosti zdravotných služieb. PSK vychádzal z obvodov, ktoré boli vymedzené v minulosti
a do určitej miery sa využívali aj po zrušení rajonizácie v roku 2004. PSK tieto obvody použil v obmedzenej
míere, pretože od ich vymedzenia došlo k značným zmenám nielen v zdravotnictve, ale aj k premiestňovaniu
ambulancií, k zrušeniu závodných ambulancií, k zrušeniu zdravotného dozoru v materských školách
a v základných školách, k rozsiahlej výstavbe polyfunkčných a bytových domov. Prí určovani zdravotných
obvodov spolupracoval samosprávny kraj so stavovskými organizáciami - regionálnymi komorami, ktoré
zastrešujú svojich členov.

PSK zverejnil na svojom webovom sídle zoznam zdravotných obvodov podra jednotlivých skupín
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti je táto služba prepojená s elektronickými službami
pre občana na stránke https :/Iwww.po-kraj.sk/sk/e-sl.uzby/zdravotnictvo/zdravotne-obvody/.

Podľa písomného vyjadrenia z 28.05.2019 PSK žiadal ad hoc podľa potrieb k vybaveniu aktuálnej
agendy údaje od subjektov pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, napr. pri určovaní zdravotného obvodu počty
kapitovaných pacientov na eXistujúcich ambulanciách v okolí určovaného zdravotného obvodu pre porovnanie,
aktuálnu výšku kapitácií aj veľkosť úväzkov lekárov na jednotlivých pracoviskách od zdravotných poisťovní, stav
zazmluvnenosti konkrétnej odbornosti v konkrétnej lokalite od Zdravotných poisťovní, informácie o priebehu
a výsledkoch výberových konaní realizovaných Ministerstvom zdravotnictva SR a Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, napr. na prevádzku rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci, ambulantnej
pohotovostnej služby, obhliadky mŕtvych, údaje o rezidentskom programe od Ministerstva zdravotníctva SR,
vzdelávacich ustanovizni a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s tým PSK ďalej uviedol, že
orgány verejnej správy by mali spolupracovať v rámci elektronizácie verejnej správy a venovať zvýšenú
pozornosť spracúvaniu a vzájomnému spristupneniu dát. V súčasnosti PSK v rámci SK8 navrhol memorandum
o spolupráci s NCZI, týkajúce sa vzájomnej výmeny spracúvaných dát, ideálne online prepojením, nie posielanim
jednorazových informácii. Rovnaký trend PSK očakáva medzi orgánmi štátnej správy a napokon aj
samosprávnymi krajmi. Napriklad pre kraje sú dôležité dáta z datasetov Registra obyvateľov a adries (napr.
pri určovaní zdravotného obvodu je dôležitý údaj o počte obyvateľov na konkrétnej ulici, lebo je rozdiel, či sa na
nej nachádzajú štyri rodinné domy alebo štyri bytové domy), ďalej sú dôležité dáta NCZI o počtoch
zdravotníckych zamestnancov v kraji, vekovej štruktúre, vzdelanosti (kofko a v akých špecializačných odboroch je
zaradených), dáta od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o vol'ných pracovných miestach. V súčasnosti PSK
pristúpil k monitoringu lekárova sestier zaradených v rezidentskom programe až na osobné údaje rezidenta, aby
bol nadviazaný s nimi osobný kontakt. Cieľom je, aby rezidenti ostali v Prešovskom kraji. V rámci elektronizácie
verejnej správy a budovania dátovej infraštruktúry sa PSK uchádza o dotácie na financovanie manažmentu Open
Data, ktorej súčasťou budú aj dáta o stave zdravia a zdravotníctva v kraji. Má záujem o vzájomné online
prepojenie s informačnými systémami orgánov štátnej správy. Vo výsledku by online prepojenia znamenali
odbremenenie úradov od vybavovania dožiadani a žiadosti o súčinnosť. PSK začal rokovania s mimovládnymi
organizáciami o spolupráci v oblasti tzv. ,Zdravých regiónov". Niektoré z dát plánuje poskytnúť verejnosti. PSK
prevádzkuje služby e-VUC, v rámci ktorých sprístupňuje dáta o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti
na svojom webovom sídle verejnosti.

V súvislosti s podporou informačných a iných aktivit zameraných na prevenciu a ochranu zdravia
Obyvateľov Prešovského kraja odbor zdravotníctva PSK na svojom webovom sídle v roku 2016 zverejnil
informácie o víruse ZIKA vrátane odporúčaných preventívnych opatrení pre cestovateľov a usmernenia hlavného
hygienika SR. V súvislosti s epidemickým výskytom osýpok v roku 2017 upozornil obyvaterov kraja
na protiepidemiologické opatrenia a postup pri diagnostike tohto ochorenia a zverejnil aj usmernenie hlavného
hygienika SR z 02.08.2017.
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Kontrolné zistenia NKÚ SR a záver bodu 2.2:

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:
Spracovať interný predpis na určovanie rozsahu zdravotného obvodu.

Dobrá prax 2:
Aktívna komunikácia s Ministerstvom zdravotnictva SR, zdravotnými poisťovňami a ďalšim dotknutými subjektmi
v oblasti riešenia problémov regionálnej zdravotnej politiky.

Záver bodu 2.2:
Základným predpokladom dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov kraja je zabezpečenie optimálnej
siete poskytovate/'ov zdravotnej starostlivosti. PSK sledoval a vyhodnocoval naplnenie verejnej minimálnej siete
poskytovateľov zdravotnickej starostlivosti. Vo svojich stanoviskách poukázal na neaktuálnosť a potrebu
novelizácie nariadenia vlády SR o verejnej minimálne sieti poskytovate/'ov zdravotnej starosWvosti. Dlhodobým
problémom je dostatočné, plošne vyvážené a dostupné zabezpečenie poskytovania všeobecne ambulantnej
starosWvosti, predovšetkým v dôsledku vysokého priemerného veku lekárova ich postupného odchodu
do dôchodku, napr. v okresoch Kežmarok, Medzilaborce, Levoča a Stará Ľubovňa. V roku 2018 bol priemerný
vek všeobecných lekárov v Prešovskom kraji 57 rokov. O nedostatkoch verejnej siete poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti rokoval s Ministerstvom zdravotníctva SR, so zdravotnými poisťovňami ale aj poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. PSK v rámci dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonal
v kontrolovanom období celkom 177 štátnych dozorov, pričom ani v jednom prípade neboli zistené nedostatky.
Vykonané štátne dozory boli na základe podnetov alebo sťažnosti. V rámci dozoru nad poskytovaním lekárenskej
starostlivosti vykonal celkom 26 štátnych dozorov, z toho v 50 % prípadoch na základe podnetu alebo sťažnosti.
Vo viac ako polovici vykonaných dozorov boli zistené nedostatky a v piatich prípadoch uložil pokutu celkom
v sume 5100,00 eur. PSK nemal stanovené kritéria na určovanie rozsahu zdravotných obvodov.

2.3 Kontrola a plnenie zdravotnej politiky VÚC

Zámery a ciele, stanovené v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 - 2015
za oblasť zdravotníctva boli vyhodnotené vo schválenom programe na nasledujúce obdobie rokov 2014 - 2020.
Pod/'a uvedeného vecného zhodnotenia:

systém previazanej zdravotnej a najmä sociálnej starostlivosti a služieb nebol dopracovaný. Spolupráca
bola stále obmedzená. Domáca zdravotná a sociálna starostlivosť nedosiahla predpokladaný stav.
dostupnosť zdravotníckej a sociálnej starostlivosti sa zvýšila, a to i v okrajových častiach kraja. Kvalita
zdravotnej starostlivosti a úroveň zariadení sa zvýšila. Nemocnice boli intenzívne modernizované.
Preventivne zdravotné programy boli využívané, avšak ich účinnosť mala rezervy.

Vývoj indikátorov - počet zdravotníckych zariadení a počet nemocníc mal klesajúci trend. Zároveň bol
uvedený stav týkajúci sa plánovaných a realizovaných projektov v oblasti ľudských Zdrojov na podporu ďalšieho
vzdelávania v zdravotníctve a v oblasti modernizácie a špecializácie nemocnie na výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu všeobecných a špecializovaných nemocníc.

Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 21.05.2019 PSK raz ročne spracovával správu
o plnení cieľov programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktorá bola 'podkladom
pre správu o naplňaní priorít a cieľov národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. V správe o naplňaní priorít
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za rok 2015 bol popísaný vývoj a stav v zabezpečení zdravotnej starostlivosti v kraji v rokoch 2010 - 2014
z hradiska počtu zdravotníckych zariadeni a lekární, v prípade lôžok aj za rok 2015. V správe za rok 2016 bol
vyhodnotený vývoj niektorých ukazovateľov v oblasti zdravotníctva za roky 2012 - 2015, príp. aj za rok 2016. Išlo
o počet postelí v zdravotníckych zariadeniach, podiel lôžok v zdravotníckych zariadeniach na obyvateľa
v percentách, podiel pediatrických obvodov s nižšou zaočkovanosťou detí ako 90 'Io, počet fyzických osôb
v zdravotniekom povolaní lekár prepočitaný na 10000 obyvateľov O- 26 ročných, resp. 18 a viac ročných a počet
stomatológov na 10000 obyvateľov. Súčasťou správy bola vyhodnotená aj väzba priorít podľa špecifických cie/'ov
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2014 - 2020 na priority Stratégiu EÚ 2020. Všetky
uvedené dokumenty boli zverejnené na webovom sídle kontrolovaného subjektu. Podľa uvedeného vyjadrenia
kontrolovaného subjektu PSK pripravuje správu za rok 2018 a súčasne prebieha príprava správy o priebežnom
plnení uvedeného programu za roky 2017 - 2018, ktorá bude po spracovaní predložená na rokovanie
Zastupiteľstva PSK.

Predmetom rokovaní Zastupiteľstva PSK bolo okrem iného aj nakladanie s majetkom nemocníc
a subjektov s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, pôsobiacich v oblasti zdravotnictva. Členmi
zdravotníckej komisie boli okrem iného aj poslanci Zastupiteľstva PSK, ktorá sa podrobne zaoberala plnenim
cieľov a zámerov v oblasti zdravotníctva. Poslanci Zastupiteľstva PSK boli aj členmi kontrolných orgánov
právnických osôb v obchodných spoločnostiach, ktoré prevádzkovali zdravotnícke zariadenia.

Kontrolovaný subjekt kontroloval, hodnobI a monitoroval realizáciu a plánovaných hodnôt merateľných
ukazovateľov programového rozpočtu v oblasti zdravotnictva priebežne so stavom k 30.06. príslušného roka
a po skončení rozpočtového roka. Pod/'a predloženej dokumentácie Zastupiteľstvo PSK každoročne zobralo
na vedomie správu o plnení rozpočtu k 30.06. príslušného roka a v rámci záverečného účtu prerokovalo aj
hodnotiacu správu programového rozpočtu na príslušný rok. Všetky uvedené dokumenty boli zverejnené
na webovej stránke PSK a mohli sa s nimi obyvatelia a zainteresované strany oboznámiť.

Kontrolou bolo zistené, že stanovené zámere, ciele a merate/'né ukazovatele v priebehu rozpočtového
roka neboli upravované. Priebežné hodnotenie ale aj hodnotenie programového rozpočtu za oblasť zdravotníctvo
bolo zamerané na plnenie stanovených hodnôt merateľných ukazovatel'ov, no neobsahovali slovné vyhodnotenie
plnenia zámerov a cieľov.

V rámci programu 8 Zdravotnictvo, podprogramu 00801 Zdravotnícke zariadenia PSK boli vyhodnotené
plánované hodnoty meraterných ukazovateľov so stavom k 31.12 prlsíušného roka nasledovne:

Tabuľka č. 15 Prehľad plnenia meratel'ných ukazovatel'ov - prvok Záväzky a pohľadávky nemocníc PSK
Prvok 0080101Záväzky a pohľadávky nemocníc PSK
Cieľ Vysporiadaníe záväzkov a pohl'adávok po zrušených nemocniciach
Merateľnýukazovate/' Výška zadlženia Zdravotníckych organizácií k 31.12 v eur
Rok 2014 Rok 2015 1 Rok 2016 1 Rok2017 1 Rok 2018
Plán 1 Skutočnosť Plán 1Skutočnosť 1 Plán I Skutočnosť 1 Plán 1 Skutočnosť 1 Plán 1 Skutočnost'
O 132555 O J32355 IO 116050 IO 116050 IO 116050
Prvok 0080102Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vrátane verejných lekární
Cieľ Zabezpečiť ponuku vysokokvalitných služieb Zdravotníckych zariadení v kraji
Merateľnýukazovateľ Predpokladaný počet vydaných právoplatných povolení za rok spolu
Rok 2014 Rok 2015 l Rok 2016 l Rok 2017 1 Rok 2018
Plán _L Skutočnost' Plán I Skutočnosť 1 Plán 1 Skutočnost' J Plán .1Skutočnosť J .Plán .1Skutočnosť
120 1 242 200 1 219 1 120 1 331 1120 1256 1120 j 166
Zdrol. hodnotiacespravy programovehorozpoctu PSK za roky 2014 - 2018

Stanovený cieľ, týkajúci sa vysporiadania záväzkov po zrušených nemocniciach, nebol v kontrolovanom
období splnený. Neplnenie tohto cieľa nebolo v hodnotiacej správe zdôvodnené. Išlo o záväzky po zrušených
príspevkových organizáciách - Nemocnica s poliklinikou Humenné a Nemocnica s poliklinikou Svidník, ktoré PSK
ako ich zriaďovateľ v zmysle zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov protokolárne prevzal do svojho účtovníctva v roku
2010. Včase prevzatia tieto záväzky boli postúpené na exekučné konanie. K31.12.2018 boli evidované
neuhradené záväzky už len za Nemocnicu s poliklinikou Svidník.
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V prípade počtu povolení na prevádzkovanie zdravotnickych zariadení kontrolovaný subjekt splnil
stanovený merateľný ukazovateľ v každom roku kontrolovaného obdobia. Jeho plnenie v rokoch 2014 - 2017
bolo od 109,50 % do 275,83 %. V súvislosti s tým je ale potrebné uviesť, že plánovaná hodnota uvedeného
merateľného ukazovateľa bola podhodnotená. Okrem roku 2015 bola stanovená v každom roku na 120,
v dôsledku čoho došlo v skutočnosti k jej dvoj - trojnásobnému prekročeniu. Podľa pisomného vyjadrenia
kontrolovaného subjektu z 29.04.2019 pri tvorbe programového rozpočtu v roku 2013 na nasledujúce obdobie
troch rokov nebola zohľadnená zmena v zákone Č. 185/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopíňal zákon
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách
v zdravotnictve. Uvedená úprava sa týkala okrem iného aj vydávania povolení. Vo všeobecnosti PSK ako orgán
príslušný na vydanie povolenia nevie a nemôže priamo ovplyvniť ich vydávanie. Povolenie vydá len na základe
žiadosti žiadateľa a splnení podmienok, pričom môže isť o nového poskytovateľa zdravotnickej starostlivosti
alebo o zmenu miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odbomého zamerania, zmeny druhu
činnosti a zmeny odborného zástupcu. V prípade lekárenskej starostlivosti bol zaznamenaný mierny nárast počtu
lekámi. Uvedený vývoj bol ovplyvnený aj zrušením zákonných podmienok - vzdialenosť 300 m od najbližšej
verejnej lekárne a počet obyvateľov (5 tis.).

V rámci programu 8 Zdravotníctvo, podprogramu 00802 Manažment na úseku poskytovania zdravotnej
starostlivosti bol stanovený zámer - vylepšenie pracovných podmienok za účelom zvýšenia kvality kontrolnej
činnosti a administrativnej efektivity. Plnenie plánovaných hodnôt meratel'ných ukazovatel'ov je uvedené
v tabuľkách č. 16 a 17.

Tabul'ka Č. 16 Prehľad plnenia meratel'ných ukazovatel'ov - prvok Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych
zariadeni vrátane lekárenskej služby

Prvok 0080201 Dozor nad prevádzkovaním zdravotnickych zariadení vrátane lekárenskej služby
Cier Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení
Meraterný ukazovateľ Počet vykonaných kontrol za rok spolu
Rok 2014 Rok 2015 1 Rok 2016 I Rok2017 1 Rok 2018
Plán J Skutočnosť Plán J Skutočnosť _I Plán I. Skutočnosť J Plán 1 Skutočnosť 1 Plán 1 Skutočnosť
30 1 98 80 1 73 I 30 1 68 I 30 181 130 160
Cieľ Zvýšif kvalitu poskytovaných služieb v zdravotníckych zariadeniach
Meraterný ukazovateľ % zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok
Rok 2014 Rok 2015 1 Rok 2016 1 Rok2017 1 Rok 2018
Plán ISkutočnosf Plán l Skutočnosf] .Plán _I. Skutočnosf l Plán 1 Skutočnosf 1 Plán 1 Skutočnosf
100 1100 100 1100 1 100 1100 1100 1100 1100 1100
ZdrOJ.hodnotiace spravy programoveho rozpoctu PSK za roky 2014 - 2018

Kontrolovaný subjekt v prípade merateľného ukazovatel'a .Počet vykonaných kontrol za rok spolu" splnil
plánované hodnoty v rokoch 2014 a 2016 až 2018. V každom z uvedených rokov vysoko prekročil plánované
hodnoty, a to 2 - 3-násobne (plnenie od 200,00 do 326,66 %). V roku 2015 nebola plánovaná hodnota 80
splnená 08,75 % (plnenie na 91,25 %). V hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2015 nebolo
uvedené zdôvodnenie neplnenia uvedeného merateľného ukazovateľa. PSK vyhodnotil plnenie uvedeného
ukazovatele "čiastočne". Zároveň bolo kontrolou NKÚ SR zistené, že do plnenia plánovaného počtu vykonaných
kontrol boli zahrnuté všetky prípady doručených podnetov a sťažností v danom roku, a to bez ohľadu na to, či
bola alebo nebola vykonaná u poskytovateta zdravotníckej/lekárenskej starostlivosti kontrola, resp. dozor nad
poskytovanim zdravotníckej/lekárenskej starostlivosti zo strany PSK. V skutočnosti bolo v kontrolovanom období
vykonaných v priemere 40,6 dozorov na poskytovaním zdravotníckej a lekárenskej starostlivostí. Podla
písomného vyjadrenia PSK z 29.04.2019 predpokladané počty kontrol boli stanovené s ohľadom na počet
zamestnancov odboru, rozsah a náročnosť vykonávanej odbomej práce.

Porovnanie vyhodnotenia uvedeného merateľného ukazovateľa s počtom skutočne vykonaných dozorov
nad poskytovaním zdravotníckej a lekárenskej starostlivosti je uvedené v grafe Č. 3.
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Graf Č. 3 Prehľad o vykonaných kontrolách v rokoch 2014 - 2018

Prehl'ad o vykonaných kontrolách podľa vyhodnotenia programového
rozpočtu a podl'a skutočne vykonaných dozorov

50

100

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
o

• PR· plán _ PR· skutočnosť Dozor- skutočnosť

Poznámka: PR - programový rozpočet PSK
Zdroj: spracované NKÚ SR z podkladov PSK

\..
vývoj počtu skutočne vykonaných dozorov mal kolísavý priebeh. Najvyšší počet dozorov bol v roku

2018, pričom oproti skutočnosti roku 2014 došlo k ich zvýšeniu o 13,6 %. Podľa skutočne vykonaných dozorov
nad zdravotnou a lekárenskou starostlívosťou boli plánované hodnoty merateľných ukazovateľov splnené, resp.
prekročené v rokoch 2014, 2016 a 2018. V ostatných rokoch kontrolovaného obdobia bol plánovaný počet
vykonaných dozorov plnený len na 45 % v roku 2015 a na 90 % v roku 2017.

Okrem uvedených dozorov Útvar hlavného kontrolóra PSK vykonal v roku 2016 na základe podnetu
kontrolu v Ľubovnianskej nemocnici n. o., ktorá sa týkala preskúmania súladu postupov verejného obstarávateľa
na dodávku mäsa a mäsových výrobkov v roku 2015. Kontrolou neboli zistené nedostatky (vyhodnotená v rámci
programu 001 Plánovanie, manažment, kontrola, podprogram 00103 Kontrola).

V prípade merateľného ukazovateľa "Percento zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia
z nariadených za rok" bola plánovaná hodnota a aj dosiahnutá skutočnosť 100 %, avšak uvedené údaje vrátane
informácií v poznámkach nemali takmer žiadnu vypovedaciu hodnotu.

Podľa písomného vyjadrenia PSK z 29.04.2019 v období rokov 2014 - 2018 neboli uložené �iadne
opatrenia pre poskytovateľov zdravotníckych služieb. Na úseku humánnej farmácie bolo za rok 2014 nariadených
päť opatrení (pokuta 2700,00 eur), za rok 2015 jedno opatrenie (upozomenie), za rok 2016 tri opatrenia
(upozornenia), za rok 2017 tli opatrenia (pokuta 2 300,00 eur) a za rok 2018 jedno opatrenie (pokuta 100,00 eur).
Všetky opatrenia boli zrealizované.

Tabuľka č.17 Prehľad plnenia meratel'ných ukazovateľov - Etická komisia PSK

Prvok 0080202 Etická komisia pri PSK
Cieľ Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických postupov
Meraterný ukazovateľ Plánovaný počet zasadnutí komisie za rok spolu
Rok 2014 Rok 2015 J Rok 2016 lRok 2017 I Rok 2018
Plán l Skutočnosť Plán ISkutočnosf I Plán j Skutočnosť I Plán . L Skutočnosť J Plán .1Skutočnosť
12 111 12 112 112 112 I 12 112 L 12 J13
Meraterny ukazovater Očakávaný počet predložených podani v rámci schval'ovacieho procesu biomedicínskeho

výskumu
Rok 2014 Rok 2015 I Rok 2016 I Rok 2017 I Rok 2018
Plán I Skutočnosť Plán I Skutočnosf I Plán I Skutočnosť I Plán I Skutočnosť I Plán I Skutočnost'
160 1180 100 I 136 1160 1136 I 160 1139 I 130 1181
Cieľ Zabezpečiť dozor nad etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti
Merateľny ukazovateľ Počet zasadnutí komisie za rok
Rok 2014 Rok 2015 I Rok2016 I Rok 2017 I_Rok 2018
Plán I Skutočnosť Plán I Skutočnosť I Plán I Skutočnosť I Plán I Skutočnosť I Plán I. Skutočnosť
12 111 12 112 112 I 12 112 112 I 12 113
Zdroj: hodnotiace spravy programoveho rozpočtu PSK za roky 2014 - 2018
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Kontrolovaný subjekt v pripade cieľa "Zabezpečiť implementáciu nových diagnostických a terapeutických
postupov' vyhodnotil plnenie merateľného ukazovateľa "plánovaný počet zasadnutí komisie za rok spolu" za rok
2014 čiastočne splnený. Ten istý merateľný ukazovateľ bol stanovený aj v pripade cieľa "Zabezpečiť dozor nad
etickou spôsobilosťou poskytovateľov zdravotnickej starostlivosti".

Očakávaný počet predložených podani v rámci schval'ovacieho procesu biomedicínskeho výskumu
nebol splnený v rokoch 2016 a 2017. Napriek uvedenému v hodnotiacej správe programového rozpočtu bolo
vyhodnotenie uvedeného merateľného ukazovateľa za rok 2016 vyhodnotené ako splnené a za rok 2017 ako
čiastočne splnené. Vostatných rokoch kontrolovaného obdobia bolo plnenie na 112,5 - 139,2 'Io. Podla
pisomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 29.04.2019 PSK nevie priamo ovplyvniť počet predložených
podani a z dôvodu, že všetky doručené žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania boli reálne aj posúdené
na zasadnutí Etickej komisie PSK v zákonných lehotách, meratel'ný ukazovateľ bol v celom kontrolovanom
obdobi vyhodnotený ako splnený, resp. čiastočne splnený.

Vyhodnotenie plnenia cieľov programového rozpočtu za program zdravotnictva kontrolou NKÚ SR bolo
vykonané na základe posúdenia úrovne plnenia merateľných ukazovateľov v hodnotiacich správach. Pri každom
merateľnom ukazovateli bolo vyhodnotené či bol splnený (ak plnenie bolo nad 90 %), čiastočne splnený (plnenie
medzi 70 % - 90 'Io) alebo nesplnený. Po zrátaní počtu splnených, čiastočne splnených a nesplnených
merateľných ukazovateľov sa určil za každý rok ich vzájomný pomer. Percentá splnených, čiastočne splnených
a nesplnených plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov za všetky roky kontrolovaného obdobia boli
spriemerované a vyhodnotené podľa stupnice v postupe kontrolnej akcie.
Na základe uplatnenia uvedeného výstupu bolo plnenie merateľných ukazovateľov nasledovné:
Tabuľka Č. 18 Účinnosť plnenia merateľných ukazovateľov za oblasť zdravotnictva

Plnenie merateľných ukazovatefov spolu v percentách Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
za príslušný rok spolu
Sl'lnené 85.71 85,71 71,42 71,42 85,71

. Ciastočne splnené 0,00 0,00 14,29 14,29 0,00
Nesplnené 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29
Zdroj. spracované NKU SR z podkladov PSK

Priemerná úroveň dosiahnutia/plnenia stanovených cieľov, hodnotená prostrednictvom merateľných
ukazovateľov za program 8 Zdravotnictvo v rokoch 2014 - 2018, bola 79,99 %. Na základe uvedeného je možné
konštatovať čiastočnú účinnosť vykonaných opatrení/aktivit, v nadväznosti na plnenie stanovených cieľov.
Uvedené bolo do značnej miery ovplyvnené samotným stanovením ciel'a, týkajúceho sa manažmentu záväzkov
po zrušených nemocniciach, čo vzhladom na skutočnosť, že išlo o záväzky za zrušené nemocnice v pôsobnosti
PSK v roku 2010 ako aj výšku záväzkov, nebolo v kontrolovanom obdobi rozhodujúcim a dôležitým faktorom
politiky samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva.

Kontrolné zistenia NKÚ SR a záver bodu 2.3:

Kontrolné zistenie 16:
V prípade nesplnenia merateľných ukazovateľov za program zdravotnictva v jednom prípade bol meratel'ný
ukazovateľ v hodnotiacej správe programového rozpočtu za príslušný rok kontrolovaného obdobia vyhodnotený
ako splnený, v ďalšom pripade ako čiastočne splnený. V pripade nesplnenia merateľných ukazovateľov neboli
uvedené dôvody.
Odporúčanie:
Zabezpečiť v hodnotiacich správach programového rozpočtu správnosť číselného vyhodnotenia merateľných
ukazovateľov a v pripade ich neplnenia uviesť dôvody.

Kontrolné zistenie 17:
Hodnotiace správy programového rozpočtu za program 8 Zdravotnictvo boli zamerané na plnenie čiselných
hodnôt merateľných ukazovateľov a neobsahovali slovné vyhodnotenie plnenia zámerov a cieľov.
Odporúčanie:
Zabezpečiť, aby v hodnotiacich správach programového rozpočtu bolo slovne vyhodnotené aj plnenie zámerov
a cieľov, nielen plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov.
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Záver k bodu 2.3:
V čase kontroly NKÚ SR bolo pripravované vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja na obdobie 2014 - 2020 za roky 2017 a 2018. Óalej boli spracované ročné správy o plneni cierov
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, ktoré boli podkladom pre správu
o napfňani priorit a cieľov národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. V hodnotiacich správach za roky 2015
a 2016 boli uvedené okrem iného aj vybrané údaje a ich vývoj z oblasti zdravotnictva bez reálneho vyhodnotenia
plnenia zámerov a cieľov. V rámci vyhodnotenia programového rozpočtu boli vyhodnotené len merateľné
ukazovatele bez vyhodnotenia plnenia zámeru a cietov. V pripadoch neplnenia meratefnych ukazovatetov neboli
uvedené dôvody. Priememá účinnosť cielov stanovených v meraterných ukazovateroch za program 8
Zdravotnictvo v rokoch 2014 - 2018 vyhodnotená kontrolou NKÚ SR bola 79,99 'Io. Uvedené bolo do značnej
miery ovplyvnené stanovenim zámeru, tykajúceho sa manažmentu záväzkov po zrušených nemocniciach
v pôsobnosti PSK, čo vzhladom na skutočnosť, že išlo o záväzky prevzaté v roku 2010 a aj výšku záväzkov,
nebolo v kontrolovanom obdobi rozhodujúcim a vplyvnym faktorom politiky samosprávneho kraja v oblasti
zdravotnictva.

Za kontrolnú skupinu dňa 11.11.2019

\
vedúca kontrolnej skupiny ,I ===c'1.............='[':1 .

. .1. , .

člen kontrolnej skupiny

členka kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK,
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