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1.

Dokumenty, ktoré tvorili podklad
identifikácie konečného užívateľa výhod

pre

overenie

1.1.

Na účely vyhotovenia verifikačného dokumentu a identifikácie konečného užívateľa
výhod v súlade s § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v platnom znení, si oprávnená osoba obstarala najmä tieto dokumenty:
1.1.1.

Aktuálny výpis zo štatistického registra organizácií partnera verejného
sektora.

1.1.2.

Zriaďovacia listina zo dňa 18.12.2002 v znení neskorších rozhodnutí o zmene 1
– 12.

1.1.3.

Organizačný poriadok partnera verejného sektora účinný od 1.8.2017.

1.1.4.

Zoznam organizácií v pôsobností Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky,
dostupné
na
http://www.health.gov.sk/?organizacie-vposobnosti-ministerstva.

1.1.5.

Verejne dostupné informácie
http://www.unb.sk/.

1.1.6.

Informácie dostupné z registra účtovných závierok partnera verejného
sektora,
dostupné
na:
http://www.registeruz.sk/cruzpublic/domain/financialreport/show/6227633.

1.1.7.

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

1.1.8.

Čestné vyhlásenia konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.

1.1.9.

Overenie platnosti dokladov totožnosti osôb nachádzajúcich sa v riadiacej
štruktúre partnera verejného sektora a konečných užívateľov výhod.

1.1.10.

Lustrácia partnera verejného sektora
v dostupných informačných systémoch.

na

webe

partnera

a konečného

verejného

užívateľa

sektora:

výhod

2.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

2.1.

Z predložených dokumentov, predovšetkým zo zriaďovacej listiny zo dňa 18.12.2002
v znení jej neskorších zmien a dodatkov a tiež z výpisu zo štatistického registra
organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky vyplynulo, že partner verejného
sektora je slovenskou právnickou osobou, s právnou formou príspevková organizácia
podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Predmetom činnosti UNB je komplexné poskytovanie
ústavnej aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zriaďovacou listinou a
platným povolením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

2.2.

Podľa § 21 ods. 2 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je „príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho
územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného
celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých
tržbami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.“

2.3.

Podľa § 21 ods. 5 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu možno zriadiť
a) zákonom, b) rozhodnutím zriaďovateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy, ak osobitný
predpis neustanovuje inak, obec alebo vyšší územný celok.“

2.4.

Zriaďovateľom partnera verejného sektora je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky, ako ústredný orgán štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti
a ochrany zdravia.

2.5.

UNB tvorí jednotný funkčný, organizačný a hospodársky celok. Jej súčasťou sú
nemocnice:

2.6.

2.5.1.

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava.

2.5.2.

Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, Bratislava.

2.5.3.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava.

2.5.4.

Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.

2.5.5.

Detašované pracovisko Nemocnice Ružinov, Krajinská 91, Bratislava.

2.5.6.

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice (ďalej len ŠGN),
Krajinská 91, Bratislava.

Riadiaca štruktúra je na základe predložených dokumentov a informácií od partnera
verejného sektora nasledovná:
2.6.1.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je riaditeľ, ktorý je
menovaný na dobu 5 rokov. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie
organizácie. Riaditeľa vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých
vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Vzťah
medzi partnerom verejného sektora a riaditeľom ako štatutárnym orgánom sa
spravuje zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
v platnom znení a Zákonníkom práce. Podpisovanie pri konaní v mene
partnera verejného sektora sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
menu organizácie a k menu a funkcií pripojí riaditeľ svoj podpis.

2.6.2.

Zriaďovacia listina v znení jej neskorších dodatkov nekorešponduje
s organizačným členením organizácie ani so skutočným spôsobom riadenia.
Skutočný spôsob riadenia je taký, že v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu sú:
2.6.2.1. Generálny riaditeľ ako vedúci úseku generálneho riaditeľa (funkcia je
neobsadená)
2.6.2.2. Medicínsky riaditeľ ako vedúci úseku medicínskeho riaditeľa (funkcia
je neobsadená)
2.6.2.3. Ekonomický riaditeľ ako vedúci úseku ekonomického riaditeľa
(funkcia je neobsadená)

2.6.3.

V priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú tiež tieto organizačné
útvary partnera verejného sektora:
2.6.3.1. Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Ružinov.

2.6.3.2. Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera.
2.6.3.3. Námestník
a Metoda.

pre

zdravotnú

starostlivosť

Nemocnice

sv.

Cyrila

2.6.3.4. Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Staré Mesto.
2.6.3.5. Námestník pre zdravotnú starostlivosť Špecializovanej geriatrickej
nemocnice Podunajské Biskupice.
V rozsahu svojej pôsobnosti, námestníci pre zdravotnú starostlivosť
jednotlivých nemocníc sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu a v rozsahu delegovaných právomocí riadia poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v príslušnej nemocnici.
2.6.4.

Hoci sú podľa zriaďovacej listiny v znení dodatku účinného od 1.1.2019
prednostovia a primári nemocnice organizačne podriadení priamo
štatutárnemu orgánu, de facto sa riadenie partnera verejného sektora
takýmto spôsobom nevykonáva, a tieto osoby v zmysle aktuálnej
organizačnej štruktúry nie sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu a toto postavenie im nevyplýva ani z ich pracovnoprávnych vzťahov.
Na základe informácií od partnera verejného sektora, v súčinnosti so
zriaďovateľom prebiehajú práce na zosúladení právneho stavu vyplývajúceho
zo zriaďovacej listiny a skutočného stavu. Po zosúladení stavu bude vykonaná
opätovná verifikácia a zápis zmien do registra partnerov verejného sektora.

2.6.5.

V rámci partnera verejného sektora je zriadený dozorný orgán, ako kontrolný
útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na činnosť príspevkovej organizácie.
Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva zriaďovateľ na 3 roky.
Dozorný orgán má kontrolné kompetencie, nemá priame riadiace
kompetencie, a preto ho nemožno považovať za súčasť riadiacej štruktúry.

3.

Identifikácia konečného užívateľa výhod

3.1.

V zmysle platných právnych predpisov je príspevková organizácia osobitným druhom
právnej formy, pri ktorej nie je možné určiť konkrétnu fyzickú osobu, ktorá by spĺňala
niektorú zo zákonných definícií konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.2.

Podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za
konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za
člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, prokurista a vedúci zamestnanec
v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.“

3.3.

Na základe uvedených skutočností dospela oprávnená osoba k záveru, že za
konečných užívateľov výhod je potrebné považovať členov vrcholového manažmentu
partnera verejného sektora, a teda štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu,

prokuristu a vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho
orgánu, ktorými sú:
3.3.1. Štatutárny orgán:
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH., dátum narodenia 27.10.1972, adresa
trvalého bydliska Hornádska 20, 821 07 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská
republika, riaditeľka UNB, nie je verejným funkcionárom v SR.
3.3.2. Prokurista nie je ustanovený.
3.3.3. Vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, dátum narodenia 19.11.1957, adresa
trvalého bydliska Karola Adlera 1934/3, 841 02 Bratislava - Dúbravka, štátna
príslušnosť Slovenská republika, Námestník pre zdravotnú starostlivosť
Nemocnice Ružinov, nie je verejným funkcionárom v SR.
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA, dátum narodenia 10.04.1983, adresa
trvalého bydliska Nové záhrady V 5835/8, 821 05 Bratislava, štátna príslušnosť
Slovenská republika, Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad.
L. Dérera, nie je verejným funkcionárom v SR.
MUDr. Pavol Sýkora, MPH, dátum narodenia 20.04.1956, adresa trvalého
bydliska Dorastenecká 9945/8, 831 07 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská
republika, Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice sv. Cyrila
a Metoda, nie je verejným funkcionárom v SR.
MUDr. Vladimír Kostka, MHA, dátum narodenia 13.08.1971, adresa trvalého
bydliska Sokolská 3, 811 04 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská republika,
Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Staré Mesto, nie je verejným
funkcionárom v SR.
MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH, dátum narodenia 06.11.1958, adresa trvalého
bydliska Wolkrova 1106/35, 851 01 Bratislava, štátna príslušnosť Slovenská
republika, Námestník pre zdravotnú starostlivosť Špecializovanej geriatrickej
nemocnice Podunajské Biskupice, nie je verejným funkcionárom v SR.
Ing. Vladimír Kocúrek, dátum narodenia 24.11.1965, adresa trvalého pobytu
Orgovánová 788/11, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika, štátna
príslušnosť Slovenská republika, ktorý vykonáva funkciu ekonomického
manažéra UNB a v zmysle pracovnoprávneho zaradenia je jeho priamou
nadriadenou riaditeľka UNB, nie je verejným funkcionárom v SR.
3.4.

Iná osoba nebola identifikovaná ako člen vrcholového manažmentu, a teda ani ako
konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora.

3.5.

Štatutárny orgán partnera verejného sektora vierohodným spôsobom vyhlásil
a preukázal, že žiadna ďalšia osoba nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť
identifikovaná za konečného užívateľa výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o
ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním
terorizmu v platnom znení. Iné skutočnosti neboli zistené ani z dokladov obstaraných
oprávnenou osobou.

4.

Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu
v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného
sektora,

4.1.

Vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre partnera verejného sektora nie je osoba, ktorá je
verejným funkcionárom v Slovenskej republike, podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

5.

Podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra
partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v platnom znení

5.1.

Na partnera verejného sektora sa nepoužijú ustanovenia § 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora v platnom znení.

6.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

6.1.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a koneční užívatelia výhod
identifikovaní vo verifikačnom dokumente boli identifikovaní postupom podľa zákona
č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu.

6.2.

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu, boli zistené na základe dokumentov podľa
článku 1 verifikačného dokumentu, ktoré si oprávnená osoba obstarala a vyhodnotila
predpísaným spôsobom.

6.3.

Verifikačný dokument bol vytvorený na účely zápisu partnera verejného sektora do
registra partnerov verejného sektora.

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. Maroš Jakubek
konateľ spoločnosti a advokát SAK č. 7223
(podpis oprávnenej osoby)

