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Návrh 
 

 

UZNESENIE 
 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ZLATÝCH MORAVCIACH 
z 20. septembra 2012 

 
 

k Návrhu na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie  
„Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.“ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach 
 
p r e r o k o v a l o: 

a) Návrh na výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce a návrh  na Výzvu na verejné zverejnenie 
pre uchádzačov na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce (viď text č. 1 – Dôvodová správa), 

b) Návrh na zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie 
Výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 
MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce (viď text č. 2 – Dôvodová správa), 

 
s c h v a ľ u j e:  

a) Výberové konanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce a  Výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov na 
riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc., Zlaté Moravce (+ text č. 1 – Dôvodová správa), 

b) Zloženie a počet členov výberovej komisie na priebeh a vyhodnotenie výberového konania 
na riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, 
DrSc., Zlaté Moravce (+ text č. 2 – Dôvodová správa). 

 
u k l a d á: 

a) výberovej komisii uskutočniť a vyhodnotiť výberové konanie na riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
maximálne do termínu 30.11.2012 a uskutočniť prvé zasadnutie komisie dňa 09.11.2012 
o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Zlatých Moravciach.  

b) prednostovi MsÚ Zlaté Moravce zverejniť Výzvu na verejné zverejnenie pre uchádzačov 
na riaditeľa organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté 
Moravce bezodkladne v minimálne 3 printových médiách okresného, regionálneho 
a celoslovenského pôsobenia a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce. 
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Dôvodová správa 
 

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. a Zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy č. 523/ 2004 Z. z., na základe právomocí udelených v týchto zákonoch 
mestskému zastupiteľstvu a na základe konania primátora mesta Zlaté Moravce Petra Lednára, že 
opätovne na pripomienky a interpelácie poslancov nepodal návrh MsZ v Zlatých Moravciach na 
riadne vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie, na základe záporného stanoviska 
nezávislého audítora k Záverečnému účtu organizácie pre rok 2011, MsZ v Zlatých Moravciach 
ro sa zhodlo riešiť tento negatívny stav. 

MsZ v Zlatých Moravciach má na zreteli transparentný chod nemocnice. Berie vážne fakt 
skreslenia výsledku hospodárenia organizácie, skutočnosť, že účtovná závierka Záverečného účtu 
pre rok 2011 neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky. 
Vyslovujeme nespokojnosť s ekonomickým  a hospodárskym chodom nemocnice, s niektorými 
výdavkami a neriešením situácie nehmotného majetku, stavu budov. Problematická je aj 
skutočnosť kontroly nemocnice MsZ v Zlatých Moravciach, k čomu prispel aj fakt, že primátor 
mesta nedal návrh na riadne menovanie riaditeľa nemocnice, dôležitej inštitúcie pre občanov 
mesta a celý región okresu Zlaté Moravce. Nemocnica nemôže fungovať na svojvôli či nevôli 
primátora mesta a to tým, že pravdepodobne zámerne nedal návrh na vymenovanie riaditeľa 
a dokonca povereného riaditeľa poveril ešte aj nejakými poradenskými pre primátora a inými, 
neprislúchajúcimi  úlohami. Poslanci MsZ v Zlatých Moravciach sú jednoznačne  za zachovanie 
nemocnice, jej efektívnejší chod a serióznu spoluprácu s vedením tejto inštitúcie.  
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(text č. 1) Výzva na verejné zverejnenie pre uchádzačov na riaditeľa príspevkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., Zlaté Moravce 
v nasledovnom znení : 
 
Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje výberové konanie v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 
369/1990 Z. z , ďalej Zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 552/2003 Z. z. a Zákona o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/ 2004 Z. z., na funkciu štatutárneho zástupcu – 
riaditeľa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 
Zlaté Moravce.  
 
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:  
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
b) bezúhonnosť, 
c) zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie. 
 
Kvalifikačné predpoklady:  
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 
 
Iné povinné kritéria a požiadavky:  
a) minimálna prax 3 roky na riadiacej funkcii. 
 
Zoznam požadovaných dokladov:  
a) žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania s motivačným listom a profesijným 
životopisom, 
b) návrh koncepcie fungovania a rozvoja organizácie v tlačovej podobe v rozsahu maximálne 5 
až 7 strán formáte A4, 
c) fotokópia dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa alebo fotokópia občianskeho 
preukazu, pokiaľ je v ňom uvedený titul prislúchajúci vysokoškolskému vzdelaniu II. stupňa 
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
e) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie. 
 
Žiadosti uchádzačov s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského 
úradu v Zlatých Moravciach, do 12.00 hod dňa 09. 11. 2012 (vrátane), rozhodujúci je dátum a 
čas, uvedený na prezentačnej pečiatke Mestského úradu v Zlatých Moravciach, s označením 
„VK–riaditeľ“ a poznámkou „Neotvárať“. 
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(text č. 2) Zloženie a počet členov Výberovej komisie: 
 
Počet členov komisie: 7 
 
Zloženie komisie:  
a) 5 poslancov MsZ v Zlatých Moravciach:  
b) 1 zástupca odborovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., 
c) 1 zástupca z radov odborníkov na problematiku zdravotníckeho zariadenia z radov 
zamestnancov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
 
Predseda komisie: 
 

Konkrétne menovité návrhy za členov komisie podľa bodov b) a c), predloží po 
prerokovaní so zamestnancami Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca predsedníčka 
komisie sociálnej a zdravotníctva pri MsZ v Zlatých Moravciach Denisa Uhrinová najneskôr do 
09.11.2012 na prvé zasadnutie výberovej komisie. 
 


