
A N AL Ý ZA  V PL YV O V N A RO ZPO ČET  VE REJ NE J S PR Á V Y,  NA  

ZA MEST N A NOSŤ V O VE REJ NE J SPR Á V E A  FIN A NC O VA N IE 

N Á V RH U  

 

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu 

 

Vzhľadom na zavedenie poskytovania nepretržitej ústavnej zdravotnej starostlivosti 

v detenčnom ústave ako rozpočtovej organizácii Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky je potrebné zdôrazniť, že zdravotnícki pracovníci sú oprávnení poskytovať zdravotnú 

starostlivosť v detenčnom ústave v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. a nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z., čo priamo súvisí s ich odmeňovaním a úhradou 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  

Spôsob a forma poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci osobitného liečebného 

režimu bude v súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. a stanovujú sa pravidlá a zásady 

umiestňovania a premiestňovania osoby v detencii (premiestňovanie uskutočňuje ZVJS) pre 

prípad poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorú nie je v rámci detenčného ústavu možné 

poskytnúť. Pri voľnejšej formulácii to znamená, že by bola možnosť vybrať si iné zdravotnícke 

zariadenie ako len Nemocnicu pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Okrem 

zdravotníckych pracovníkov budú v detenčnom ústave zamestnaní aj iní zamestnanci odlišní 

od zdravotníckych pracovníkov (odmeňovanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. z rozpočtu MZ 

SR) a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ich odmeňovanie bude financované 

z rozpočtu MS SR). 

Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy spolu s analýzou vplyvov na rozpočet verejnej 

správy, na zamestnanosť vo verejne správe a financovanie je súčasťou materiálu 

„Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“ 

pod číslom legislatívneho procesu: LP/2021/711 

 

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených 

výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy: 

Financovanie návrhu je súčasťou materiálu „Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného 

ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“ pod číslom legislatívneho procesu: 

LP/2021/711. 

 

Návrh predkladaného materiálu zakladá dopad na štátny rozpočet na príslušné roky, 

ktorý nie je vykrytý v rámci schválených limitov výdavkov príslušných kapitol štátneho 

rozpočtu.  

Na základe vyššie uvedeného prevádzku detenčného ústavu pri Psychiatrickej 

nemocnici Hronovce bude zabezpečovať 169 zamestnancov, z toho 90 pre MZ SR a 79 pre 

ZVJS, ktorých počty boli stanovené na základe reálnej potreby na plnenie zákonom 

stanovených povinností vo vzťahu k prevádzkovaniu detenčného ústavu. 

 

 



2.2. Popis a charakteristika návrhu 

 

2.2.1. Popis návrhu: 

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby 

poskytovať? 

Uznesením vlády SR č. 145/2017 zo dňa 29. marca 2017 zobrala vláda Slovenskej 

republiky na vedomie aktualizáciu úlohy B.1. o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej 

nemocnici Hronovce a uložila ministrovi zdravotníctva zriadiť detenčný ústav pri 

Psychiatrickej nemocnici Hronovce, v ktorom budú umiestnené osoby, ktorým súd nariadil 

výkon detencie a sprevádzkovať detenčný ústav k 01. 11. 2022 a úlohu B.7. ministrovi 

zdravotníctva v spolupráci s ministerkou spravodlivosti predložiť na rokovanie vlády návrh 

právnej úpravy upravujúcej poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v detenčnom ústave 

a zmeny súvisiacich právnych predpisov do 31. 08. 2022. 

Základným cieľom výkonu detencie v detenčnom ústave je zabezpečenie poskytovania 

osobitného liečebného režimu a poskytovania zdravotnej starostlivosti v nepretržitej 

prevádzke. Následným vytvorením vhodných podmienok pre osoby v detencii môžeme 

dosiahnuť úspešný prechod umiestneného v detenčnom ústave do samostatného života alebo 

k inej forme ochranného opatrenia. V zmysle „Aktualizácie úlohy zriadenia Detenčného ústavu 

pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“, MZ SR navrhlo zriadiť rozpočtovú organizáciu 

v súlade s ustanovením § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá bude plniť úlohy nielen 

detenčného ústavu, ale zároveň bude okrem poskytovania osobitného liečebného režimu, 

poskytovať aj nepretržitú ústavnú zdravotnú starostlivosť.  

MZ SR v zmysle § 21 ods. 5 písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade s § 45 Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo 

s účinnosťou od 01. 01. 2022 zriaďovaciu listinu pre Detenčný ústav Hronovce, so sídlom 

organizácie: Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce, Identifikačné číslo organizácie: 54 

339 448 a zverejnilo ju vo Vestníku MZ SR zo 17. januára 2022 pod číslom: S25969-2021-

SSMŠZPFKPO-1. 

Detenčný ústav Hronovce má formu hospodárenia štátnej rozpočtovej organizácie 

napojenej na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rozpočtová 

organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami vrátane prostriedkov prijatých od iných 

subjektov. Zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce je MZ SR, ktoré 

kontroluje jeho činnosť, a v prípade zistenia nedostatkov prijíma opatrenia.  

Predmetom činnosti rozpočtovej organizácie je zabezpečenie výkonu detencie v zmysle 

zákona NR SR č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje osobitný liečebný režim, zaobchádzanie s osobami v 

detencii a vnútornú kontrolu výkonu detencie. Predmetom činnosti rozpočtovej organizácie je 

poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle osobitného právneho predpisu. 

Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je vymenovaný na dobu 5 rokov. Riaditeľ 

je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach a riadi činnosť organizácie a koná 

v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú zriaďovateľskou 

listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Štatutárny orgán je zodpovedný 

za riadenie organizácie. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.  



Ukončenie procesu výstavby Detenčného ústavu Hronovce je v termíne do 31. 01. 2022 

a zabezpečenie kolaudácie stavby a všetkých s ňou súvisiacich procesných úkonov do 30. 06. 

2022 v gescii MZ SR. 

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania vnútorného vybavenia pre Detenčný 

ústav Hronovce je prostredníctvom zriadenej štátnej rozpočtovej organizácie do 30. 06. 2022. 

Detenčný ústav Hronovce má byť uvedený do prevádzky do 31. 10. 2022. 

 

2.2.2. Charakteristika návrhu: 

       zmena sadzby 

       zmena v nároku 

       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie) 

       kombinovaný návrh 

 X   iné  

 

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: 

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady 

základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka. 

Tabuľka č. 2 Vývoj objemu aktivít 

Objem aktivít 
Odhadované objemy 

r r + 1 r + 2 r + 3 

Indikátor ABC     

Indikátor KLM     

Indikátor XYZ     

 

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie 

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy 

a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť 

podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty. 

Výpočty vplyvov na verejné financie sú uvedené v materiáli „Aktualizácia úlohy o zriadení 

detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“. 

 

Technicko-prevádzkové náklady 

Náklady zahŕňajú lieky, špeciálny zdravotnícky materiál, náklady na ostatné materiály, 

prevádzkové náklady na energie, vodné, a stočné, opravy a údržbu, ostatné prevádzkové 

náklady, servis zariadení mimo záručného servisu. 

Odhadované celkové ročné technicko-prevádzkové náklady sú uvedené v materiáli 

„Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“. 

 



Personálne náklady MZ SR 

Starostlivosť o osoby v detenčnom ústave pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce bude 

personálne zabezpečovať 90 zamestnancov, ktorí tvoria zdravotnícky a nezdravotnícky 

personál. Odhadované celkové ročné osobné náklady vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej 

poisťovne sú uvedené v materiáli „Aktualizácia úlohy o zriadení detenčného ústavu pri 

Psychiatrickej nemocnici Hronovce“. 

 

Personálne náklady ZVJS 

Stráženie a dozor v Detenčnom ústave Hronovce bude vykonávať 79 príslušníkov ZVJS 

hradených z rozpočtovej kapitoly MS SR. Odhadované celkové ročné osobné náklady vrátane 

odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne sú uvedené v materiáli „Aktualizácia úlohy o 

zriadení detenčného ústavu pri Psychiatrickej nemocnici Hronovce“. 


