INFORMÁCIE, ktoré je FNsP Žilina povinná zverejniť
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov (ďalej len „infozákon“)

I.

Spôsob zriadenia FNsP, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej
štruktúry

a) Spôsob zriadenia FNsP
FNsP je právnická osoba, ktorá bola zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva
SR zo dňa 9.12.1991 číslo: 3724/1991-A/XIV-1 v znení Rozhodnutia o zmene zriaďovacej
listiny zo dňa 18.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009, ako štátna príspevková organizácia so
samostatnou právnou subjektivitou.
FNsP má nasledovné identifikačné údaje :
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
štátna príspevková organizácia
ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
17335825
2020699923
SK 2020699923
Rada riaditeľov – v zložení
- generálny riaditeľ,
- ekonomický riaditeľ,
- medicínsky riaditeľ

Rada riaditeľov riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých
záležitostiach organizácie. Členov Rady riaditeľov do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva
minister zdravotníctva SR.

b) Právomoci a kompetencie FNsP Žilina
Predmetom činnosti FNsP Žilina je poskytovanie ambulantnej a ústavno-preventívnej
starostlivosti, ako fakultná nemocnica s poliklinikou nadregionálneho významu, vo svojom
spádovom území.
Právomoci a kompetencie FNsP sú podrobnejšie uvedené v Organizačnom poriadku FNsP
Žilina, do ktorého možno slobodne nahliadnuť na sekretariáte generálneho riaditeľa FNsP
alebo na právnom odbore.

c) Organizačná štruktúra FNsP Žilina
FNsP sa vnútorne člení na :
➢
➢
➢
➢

úsek generálneho riaditeľa
úsek ekonomického riaditeľa
úsek medicínskeho riaditeľa
úsek Rady riaditeľov

Úseky FNsP sa ďalej vnútorne členia na odbory, oddelenia, referáty a ďalšie
špecializované útvary. Organizačné útvary riadia vedúci zamestnanci, ktorými sú
riaditelia odborov, vedúci odborov, oddelení a vedúci iných špecializovaných útvarov.
Organizačná štruktúra a popis sú podrobnejšie uvedené v Organizačnom poriadku
FNsP Žilina.

II.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Informácie je možné získať nasledovne:
a)
b)
c)
d)
-

na základe žiadosti o sprístupnenie informácie zaslanej:
poštou na adresu sídla povinnej osoby - FNsP Žilina, ul. V. Spanyola 43, 012 07
Žilina,
faxom na č.: 041/723 40 03,
e-mailom na adresu: hovorca@fnspza.sk, sekretariat.r@fnspza.sk, alebo
iným technicky vykonateľným spôsobom,

na základe ústnej žiadosti:
e) osobne u hovorkyne nemocnice alebo na oddelení majetkovo-právnych záležitostí
alebo na sekretariáte generálneho riaditeľa FNsP,
kontakt :
041/5110 236 – hovorca,
041/5110 837 – oddelenie majetkovo-právnych záležitostí,
041/5110 191 – sekretariát riaditeľa.

III.

Povinné zverejňovanie informácií v zmysle § 5 infozákona

FNsP Žilina je povinná zverejniť tieto informácie :
- spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
- miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno
podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
- miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možností súdneho preskúmania
rozhodnutia FNsP, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
- postup, ktorý musí FNsP dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

- prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých FNsP
Žilina koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a
právnických osôb vo vzťahu k FNsP,
- sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií podľa infozákona.
Okrem týchto informácií je FNsP Žilina povinná zverejniť aj ďalšie informácie.

IV.

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Forma a obsah žiadosti o sprístupnenie informácií:
-

žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným
technicky vykonateľným spôsobom na kontaktoch uvedených v bode II. tejto správy,

-

zo žiadosti musí byť zjavné:
•
•
•
•

ktorej povinnej osobe je určená,
kto ju podáva (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho
adresa pobytu alebo sídlo),
ktorých informácií sa týka a
aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje,

-

ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, FNsP
Žilina bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia
ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie
urobiť. Ak aj napriek tejto výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre
tento nedostatok sprístupniť, FNsP žiadosť odloží.

-

žiadosť je podaná dňom, kedy bola oznámená FNsP, Fakultná nemocnica s poliklinikou
Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina.

-

na žiadosť FNsP písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku
úhrady za sprístupnenie informácie.

V.

Spôsoby sprístupňovania informácií na žiadosť

FNsP Žilina sprístupňuje informácie najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti
vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou,
elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom,
dohodne FNsP so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

FNsP pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie, neboli porušené povinnosti
súvisiace s obmedzením prístupu k informáciám podľa osobitných predpisov.

VI.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia FNsP

a) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu FNsP Žilina o odmietnutí požadovanej informácie je prípustné odvolanie v
zmysle § 19 ods. 1 infozákona, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 infozákona. Odvolanie
sa podáva Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina,
ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje Rada riaditeľov FNsP
Žilina.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania FNsP Žilina. Ak
odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým
odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa
považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
b) Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia FNsP
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Súdneho
správneho poriadku.

VII.

Sprístupňovanie informácií a ochrana osobných údajov

Pri sprístupňovaní osobných údajov postupuje FNsP Žilina v súlade s § 9 infozákona,
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zásady ochrany
osobných údajov sú dostupné na webových stránkach FNsP Žilina, www.fnspza.sk, v sekcii
„Ochrana osobných údajov, GDPR“.

VIII. Prehľad najdôležitejších predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových
stanovísk, podľa ktorých FNsP Žilina koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú
práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k FNsP Žilina
ako k povinnej osobe

1. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov
2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov)
3. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
4. Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
5. Zákon 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6. Zákon 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
7. Zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v
znení zákona č. 718/2004 Z.z.)
8. Zákon 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
9. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
10. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
11. Zákon č. 298/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
12. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
13. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
14. Iné všeobecne záväzné právne predpisy

