Nemocnice s poliklinikami n. o.
StefSnikova tr. 69,949 01 Nitra

Vyroinf

s

p r av

il

neziskovej organ iz{rcie

Nemocnice s poliklinikami n .o. zarck2013

nemocnica Levice

nemocnica Topol'iany

Zostaven6 dia:

Podpisoqf zhznamdlena

3r.5.2014

Statut6rneho org5nu
ridtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorS jg
ridtovnou

Schv6len6 Spr5vnou
radou Nemocnice s
poliklinikami n.o. di

rr.6.20t4

i/
IJ

/It-i

,I

Obsah:
Číslo strany
1. A - Všeobecné údaje o neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami n.o.

3

2. B - Úsek zdravotnej starostlivosti

8

3. C - Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

19

4. D - Personálna a mzdová politika

22

5. E - Prevádzkový úsek

28

6. F - Verejné obstarávanie v r. 2012

29

7. G - Kontrola a sťažnosti

34

8. H - Hospodárenie neziskovej organizácie
Nemocnice s poliklinikami n. o. v roku 2012

35

9. I Výrok audítora

50

10. J - Účtovná závierka

51

-2-

A. Všeobecné údaje o neziskovej organizácii
Nemocnice s poliklinikami n. o.
Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n .o. Nitra /ďalej NsP n .o./ je neziskovou
organizáciou, ktorá bola založená zakladacou listinou dňa 25.1.2010 jediným zakladateľom –
Nitrianskym samosprávnym krajom a vznikla dňa 5.2.2010, kedy nadobudlo právoplatnosť
Rozhodnutie Obvodného úradu Nitra – odbor všeobecnej vnútornej správy č. A/2010/06959 zo dňa
5.2.2010 pod číslom VVS/NO-7/2010.
Účelom založenia tejto neziskovej organizácie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Dňa 22.2.2010 Rozhodnutím NSK č. CS 1568/2010 bolo udelené povolenie pre NsP n.o. dňom
1.3.2010
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie – všeobecnú nemocnicu s dvoma miestami
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia /ďalej len prevádzka ZZ/:
Prevádzka ZZ: Topoľčany – miesto prevádzkovania: Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Prevádzka ZZ: Levice – miesto prevádzkovania:
SNP č. 19, 934 01 Levice
Obvodným úradom Nitra – odbor živnostenského podnikania bolo pre NsP n.o. vydaných celkovo
12 živnostenských listov .Predmetom podnikania NsP n.o. v zmysle vyššie uvedených živnostenských
listov je nasledovná podnikateľská činnosť NsP n.o. :
- doprava do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a doprava medzi
zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti ,
- prenájom vybavenia prenajímaných priestorov vnútorným zariadením
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom,
- prenájom strojov a prístrojov, prenájom hnuteľných vecí ,
- pracovná zdravotná služba
- prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné
než základné služby spojené s prenájmom
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
- upratovacie služby
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, pohostinská činnosť
- parkovné
- vedenie a spracovanie účtovníctva
- oprava odevov, textilu a bytového textilu
Dňa 6.12.2010 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie NSK č. CS 8594/2010, CZ 40291/2010 zo
dňa 29.11.2010 , ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom
zdravotníckom zariadení/NZZ/ vo verejnej lekárni - v odbore lekárenstvo s názvom„V NEMOCNICI „.
na adrese Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany.
Dňa 12.2.2010 bola podpísaná nájomná zmluva medzi Nitrianskym samosprávnym krajom /ďalej NSK/
a neziskovou organizáciou Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra., ktorou si táto nezisková organizácia
prenajala s účinnosťou od 1.3.2010 hnuteľný a nehnuteľný majetok od NSK /bývalé priestory a ostatný
majetok v rozsahu, aký mal v prenájme predchádzajúci poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
v Topoľčanoch a Leviciach, ktorému bola vypovedaná nájomná zmluva k 28.2.2010/, aby po udelení
licencie od NSK mohla poskytovať činnosť, na ktorú bola zriadená .
Prenajatý majetok n. o. od NSK overený riadnou inventarizáciou k 31.12.2013 predstavuje hodnotu
35 835 707,18 EUR v NH.
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Dňa 15.7.2010 bola nezisková organizácia zaregistrovaná za platiteľa DPH /na základe prekročenia
hodnoty obratu stanoveného zákonom DPH pre povinnú registráciu/.
NsP n.o. sa vo svojej činnosti riadi zákonom NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov ako aj platnými zákonmi v
oblasti financovania, účtovníctva, hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom. Vedie
účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov a to zákona
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR MF/24342/2007-74 zo
14.11.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
a Opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania
individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného
účtovníctva, ktoré nie sú zualožené alebo zriadené na účely podnikania.
Výdavky na svoju činnosť NsP n.o. za obdobie r. 2013 v prevažnej miere uhrádzala z tržieb za
poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými poisťovňami v súlade
so zákonmi: č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č.
577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
č.578/2004 Z.z.o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj z tržieb
z podnikateľskej činnosti, vykonávanej na základe živnostenských listov.
Ostatné činnosti a právne vzťahy týmito dokumentmi priamo neupravené sa riadia všeobecne
platnými právnymi predpismi.
Základné údaje:.
Názov:
Sídlo:
Miesta prevádzkovania:
Prevádzka ZZ: Topoľčany:
Prevádzka ZZ: Levice :
Identifikačné číslo:
DIČ:
IČ DPH:
Dátum vzniku:
Stav pracovníkov k 31.12. 2013:
z toho riadiacich:

Nemocnice s poliklinikami n.o.
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
SNP č. 19, 934 01 Levice
45732205
2022965747
SK2022965747
5.2.2010
1 115
92

Jediným zakladateľom neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n .o. je:
Nitriansky samosprávny kraj s peňažným vkladom 65 000.- €
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Orgány neziskovej organizácie
a) Správna rada
Podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších zákonov najvyšším výkonným orgánom neziskovej organizácie Nemocnice
s poliklinikami n.o. je Správna rada .
V zmysle citovaného zákona Správna rada schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku, výročnú správu
a právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku. Rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane
určenia spôsobu ich vysporiadania, ako aj o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej
organizácie, o zmenách v štatúte a o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.
Prvými členmi správnej rady boli:
o JUDr. Ľubica Burdová
o MUDr. Michal Kmeťo, MPH
o Mgr. Peter Mesároš
Na zasadnutí SR dňa 7. 11. 2012 bol namiesto Ing. Pavla Meňkyho, MPH, ktorý bol predsedom
správnej rady od 6.10.2010 za predsedu Správnej rady zvolený Ing. Juraj Horváth, CSc.
b) Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolný orgán Nemocnice s poliklinikami, n.o., ktorý dohliada na jej hospodárenie.
Dozorná rada plní niektoré úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a účelným hospodárením nemocníc,
nad nakladaním majetku a nad využívaním finančných prostriedkov.
Prvými členmi dozornej rady boli:
Ing. Štefan Mišák
Ing. Dušan Lukáčik
László Basternák
Ing. Ladislav Kollár
Ing. Peter Baláž
Od augusta 2010 členom dozornej rady je namiesto László Basternáka -MUDr. Imrich Hugyivár
a namiesto Ing. Ladislava Kollára - Ing. Katarína Miškovičová.
c) Riaditeľ organizácie
Činnosť Nemocnice s poliklinikami n.o. riadi riaditeľ , ktorého volí Správna rada.
Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Nemocnice a koná v jej mene. Rozhoduje
o všetkých záležitostiach organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z.z., Zakladacou listinou,
Štatútom alebo vnútornými normami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
Prvým riaditeľom NsP n. o. bol MUDr. Gabriel Mančík. Od 23.8.2010 je štatutárnym orgánom
neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n.o. Ing. Marta Eckhardtová, MPH, ktorá je od
1. 5. 2010 zároveň aj výkonným riaditeľom prevádzky ZZ Topoľčany.
Výkonným riaditeľom prevádzky ZZ Levice od 20.6.2011 je Ing. Rudolf Hlavács.
Poradným orgánom riaditeľa je porada vedenia a gremiálna porada.
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Členovia porady vedenia v ZZ Topoľčany k 31.12.2013:
 Ekonomická námestníčka :

Ing. Anna Šimovičová

 Námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Ing. Peter Petrík

 Námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti:

Mgr. Vlasta Bezáková

-6-

Členovia porady vedenia v ZZ Levice k 31.12.2013:


Ekonomická námestníčka :

Ing. Kvetoslava Dávidová

 Námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Daniela Virgová

 Námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti: PhDr. Helena Dudášová
 Námestníčka pre styk zo zdravotnými poisťovňami:

Bc. Mária Popracová

 Prevádzkovo-technická námestníčka:

Mária Brandtnerová

.
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B. Úsek zdravotnej starostlivosti
Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra /ďalej NsP n.o./ poskytovala aj v roku
2013 zdravotnú starostlivosť pre spádové územie Levice s počtom cca 120 tis. poistencov a pre spádové
územie Topoľčany s počtom cca 160 tis. poistencov.
V roku 2013 došlo k významnému skvalitneniu materiálno-technického vybavenia obidvoch
prevádzok ZZ a to predovšetkým vplyvom významnej hodnoty obstaraných investícií / 1 724 tis.
EUR/.
Pre prevádzku ZZ: Topoľčany bol v r. 2013 zakúpený nový 64 vrstvový CT prístroj + PACS
/archívne úložište dát/ , ktorý od mája 2013 podstatne skrátil a urýchlil celý diagnostický proces
u pacientov a to predovšetkým z nasledovných dôvodov:
- špirálové CT má schopnosť veľkého rozlíšenia a umožňuje zachytávať detaily už od veľkosti 1-2 mm,
- umožňuje niekoľkoúrovňovú diagnostiku ochorení /napr. pľúca, abdomen, malá panva, skelet
v jednom sedení/ a to predovšetkým u polytraumatických a onkologických pacientov,
- rozšírila sa škála možných vyšetrení napr. o virtuálnu endoskopiu /ktorá umožňuje napr. vylúčenie
patologických procesov hrubého čreva/, angiografické vyšetenia cievnych štruktúr, diagnostiku
embolizácie do tepnového riečiska /umožňuje napr. akútne vyšetrenia na vylúčenie masívnej embólie
najmä do A.pumonalis a AMS/, angiografiu intra a extrakraniálnych tepien /slúži na diagnostiku AV
malformácií, aneuryzmatických výdutí a na diagnostiku a percentuálne zhodnotenie stenózy tepny/,
- umožňuje vykonávať kvalitné multiplanárne rekonštrukcie /predovšetkým v traumatológii a ortopédii/,
- systém PACS archivuje obrazovú dokumentáciu z CT prístroja a zobrazuje ju v špeciálnom prehliadači
pre koncových užívateľov systému /lekárov oddelení a ambulancií a pod./.
Zakúpenie kvalitného CT prístroja vrátane PACS
bolo zároveň nevyhnutnou podmienkou
zazmluvnenia CT výkonov prevádzky ZZ: Topoľčanv v zdravotných poisťovniach.
Medzi ďalšie významné investície z roku 2013, ktoré skvalitnili poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v topoľčianskej nemocnici patrí aj novoobstaraný fakoemulfizifikačný prístroj pre očnú
operačnú sálu, ultrazvukový kardiologický prístroj pre interné oddelenie, mikroskop pre OKBIH,
resuscitátor pre novorodenecké oddelenie ako aj prístrojové vybavenie centrálnych operačných sál
obstarané z poskytnutej dotácie na kapitálové výdavky od zriaďovateľa neziskovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z finančných prostriedkov získaných dotáciou od NSK bola
zakúpená zdravotnícka technika pre centrálne operačné sály, ako napr. 6 stropných operačných lámp, 2
sterilizátory, 4 operačné stoly, anesteziologický prístroj, 4 odsávacie prístroje, kostná vŕtačka,
inštrumentačné vozíky a pod.
Do materiálno-technického vybavenia prevádzky ZZ: Levice od r. 2013 patrí aj novoobstaraný
inkubátor, dýchací prístroj, EEG zariadenie a chirurgická vŕtačka.
Z dotácie zriaďovateľa účelovo určenej na kapitálové výdavky bola v r. 2013 obstaraná časť
rekonštrukcie oddelenia liečebnej výživy a stravovania s predpokladaným termínom ukončenia jún
2014.
Zdravotná starostlivosť v NsP n.o. je poskytovaná na týchto pracoviskách a odboroch:
a/ Ústavná zdravotná starostlivosť:
- prevádzka ZZ -Levice -ústavná zdravotná starostlivosť v roku 2013 bola poskytovaná na 10 –tich
lôžkových oddeleniach s celkovým počtom 310 lôžok, ktorých súčasťou je i JIS pri internom oddelení
s počtom 8 lôžok, JIS pri neurologickom oddelení s počtom 3 lôžka, JIS pri chirurgickom oddelení
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s počtom 3 lôžka , JIS pri oddelení úrazovej chirurgie s počtom 3 lôžka a JIS pri gynekologickom
oddelení s počtom 3 lôžka.
- prevádzka ZZ Topoľčany - ústavná zdravotná starostlivosť bola v roku 2013 poskytovaná na 13-tich
lôžkových oddeleniach s celkovým počtom 325 lôžok, ktorých súčasťou je JIS interná s počtom lôžok
7 a centrálne situovaná jednotka intenzívnej starostlivosti chirurgických odborov s počtom lôžok 7,
ktorú tvorí JIS chirurgická ( 3 lôžka ), JIS traumatologická ( 1 lôžko ), JIS ortopedická ( 2 lôžka ),
JIS gynekologická ( 1 lôžko ).
a/ Oddelenia ústavnej zdravotnej starostlivosti:
prevádzka Topoľčany
- interné oddelenie
- neurologické oddelenie
- pediatrické oddelenie
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
- chirurgické oddelenie
- ortopedické oddelenie
- urologické oddelenie
- otorinolaryngologické oddelenie
- oftalmologické oddelenie
- oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny
- novorodenecký úsek
- doliečovacie oddelenie + ODCH
- oddelenie úrazovej chirurgie

prevádzka Levice
- interné oddelenie
- neurologické oddelenie
- pediatrické oddelenie
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
- chirurgické oddelenie
- oddelenie úrazovej chirurgie
- otorinolaryngologické oddelenie
- oddelenie anesteziológie a intenzívnej
medicíny
- novorodenecké oddelenie
- oddelenie dlhodobo chorých

V ý z n a m n é z m e n y v predchádzajúcom období :
Od 1.7.2011 došlo v prev. ZZ Topoľčany k nezazmluvneniu ukončených hospitalizácií na oddelení
dlhodobo chorých, zdravotnými poisťovňami VšZP, a.s. a Dôvera, a.s.. Oddelenie bolo zazmluvnené
iba v ZP Union, a.s.. ZP Dôvera, a.s. zazmluvnila od 1.7.2011 doliečovacie oddelenie ( oddelenie bolo
zazmluvnené vo všetkých ZP ). Z uvedených dôvodov došlo k zlúčeniu doliečovacieho oddelenia
a ODCH a zároveň k zníženiu počtu lôžok na ODCH a zvýšeniu počtu lôžok na doliečovacom
oddelení z 20 na 30 lôžok.
Zároveň v tomto období zdravotné poisťovne VšZP, a.s., Dôvera, a.s. a UNION, a.s. nezazmluvnili ani
v jednej z prevádzok NsP n.o. ukončené hospitalizácie, ale iba osobitne hradené výkony na
urologickom oddelení od 1.5.2011 a na ORL a očnom odd. od 1.7.2011 a tým došlo v prevádzke
Topoľčany k zrušeniu JIS urologickej 1 lôžko a JIS ORL 1 lôžko. Uvedené lôžka boli presunuté na JIS
internú a JIS ortopedickú.
Od 1. 1. 2012 došlo k zmene lôžkového fondu, kedy sa znížil počet lôžok v odbore ORL zo 16 lôžok na
10 lôžok, v odbore urológia z 19 lôžok na 9 lôžok a v odbore oftalmológia z 10 lôžok na 5 lôžok
K redukcii počtu lôžok v nemocnici v Leviciach došlo od 1.7.2011 a to na oftalmologickom oddelení
/zrušilo sa lôžkové oddelenie tejto odbornosti/ a na oddelení ORL z dôvodu nezazmluvnenia
ukončených hospitalizácií zo strany ZP na Oftalmologickom oddelení a na oddelení ORL a
zazmluvneniu len osobitne hradených výkonov na oddelení ORL a na oddelení oftalmológie len
výkonov jednodňovej starostlivosti.
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V roku 2011 sa pri chirurgickom a traumatologickom oddelení vytvorili JIS o počte troch lôžok
pre každú odbornosť, o ktoré sa znížil počet lôžok na týchto oddeleniach a v roku 2012 JIS pri
gynekologicko-pôrodníckom oddelení o počte tri lôžka.

b/Ambulantná starostlivosť:
- ambulantná starostlivosť bola poskytovaná v ambulanciách špecializovanej ambulantnej
starostlivosti v nasledovných odboroch:
Prevádzka ZZ Topoľčany
 Interná
 Kardiologická
 Angiologická
 Pneumológie a ftizeológie
 Oftalmologicko cievna a laser. ambulancia.
 Oftalmologická
 Odborná gynekologická
 Klinickej onkológie I.
 Klinickej onkológie II.
 Klinickej onkológie III.
 Geriatrická
 Nefrologická
 Pediatrická nefrologická
 Endokrinologická
 Anestéziologická
 FBLR II.
 Hematologická III.
 Algeziologická
 Interná pri oddelení
 Pediatrická pri oddelení
 Neurol. pri oddelení
 Chirurg. pri oddelení
 Ortoped. pri oddelení
 Urolog. pri oddelení
 Traumatol. pri oddelení
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 ORL pri oddelení
 Gynekologicko - pôr. pri oddelení


Ústavná pohotovostná služba
 ÚPS interná
 ÚPS pediatrická
 ÚPS gynekologicko – pôrodnícka
 Ambulancia centrálneho príjmu

o dňom 14. 10. 2013 bola ukončená činnosť ambulancie klinickej onkológie III.
o dňom 30. 9. 2013 bola ukončená činnosť ORL ambulancie pri odd.
V ý z n a m n é z m e n y v predchádzajúcom období:
Z dôvodu nezazmluvnenia ukončených hospitalizácií zdravotnými poisťovňami na oddelení dlhodobo
chorých a na oftalmologickom oddelení došlo v prev. Topoľčany k 30. 6. 2011 k zrušeniu ambulancie
pri ODCH a oftalmologickej ambulancie pri oddelení. Dňom 1. 8. 2011 bola zrušená ambulancia
diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy.

Prevádzka ZZ Levice:
 vnútorné lekárstvo 2
 neurológia 2
 pediatria
 chirurgia 2
 úrazová chirurgia
 otorinolaryngológia
 oftalmológia
 gynekológia
 anesteziológie a intenzívnej medicíny
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pediatrická neurológia
pneumológia a ftizeológia
klinická onkológia
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 2
hematológia 2
pediatrická endokrinológia
klinická psychológia
sterilita a infertilita
prvokontaktová gynekologická ambulancia
ambulancia centrálneho príjmu
ÚPS pediatrická

c/ Jednodňová zdravotná starostlivosť:
- je poskytovaná v NsP n.o. v nasledovných odboroch:
o
o
o
o
o
o
o

Gynekológia a pôrodníctvo
Oftalmológia
Otorinolaryngológia
Chirurgia
Úrazová chirurgia
Urológia
Ortopédia

V rámci poskytnutej zdravotnej starostlivosti na ambulanciách jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
ktorá významne skracuje pobyt odliečených pacientov v zdravotníckom zariadení NsP n.o. prevádzka
ZZ Topoľčany v r. 2013 odliečila spolu 685 pacientov, z toho 339 na ambulancii jednodňovej
zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia. Prevádzka ZZ Levice k 31.12.2013 odliečila spolu 825
pacientov na amb. JZS, z toho najviac 375 v odbore gynekológia.
d/ Spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky:
-

oddelenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek zabezpečujú diagnostiku ochorení
v nasledovných odboroch:

Prevádzka ZZ Levice:
Oddelenie hematológie a transfuziológie
Oddelenie rádiológie + CT pracovisko
Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Oddelenie centrálnej sterilizácie
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Prevádzka ZZ Topoľčany:
-

rádiodiagnostika /vrátane denzitometrie/ + CT pracovisko
oddelenie patológie
OKB vrátane imunológie a hematológie – úsek biochémie
OKB vrátane imunológie a hematológie – úsek hematológie
transfúziologické oddelenie
dialyzačné stredisko
mikrobiologické oddelenie
centrálna sterilizácia
FBLR

e/ Lekárska služba prvej pomoci / ďalej LSPP / pre deti a dorast
V zmysle platných zákonných ustanovení je NsP n.o. prevádzka ZZ Topoľčany povinná ako
prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia poskytovať LSPP pre deti a dorast pre spádové územie
Topoľčany. Služby LSPP boli v roku 2013 zabezpečené prostredníctvom zmluvných vzťahov s
externými lekármi.

f/ Dopravná zdravotná služba:
Dopravná zdravotná služba zabezpečuje prepravu osôb do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho
zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami ako i zber a rozvoz biologického materiálu. DZS je
vykonávaná na základe živnostenského oprávnenia právoplatného od 8.3.2010.
V Leviciach táto doprava bola aj v roku 2013 zabezpečovaná 14-timi vozidlami z toho: 5 sanitných
vozidiel Fiat DUCATO obstaraných na leasing, 3 sanitné vozidlá Hyundai, pri ktorých sa prevzal
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leasing, 2 sanitné vozidlá / Mercedes , Citroen/ a 1 škoda Octavia kombi, ktoré sú v prenájme z VUC, 1
vozidlo Š- 1203 , 1 vozidlo Škoda Felícia a 1 vozidlo Volkswagen bus kúpené z vlastných zdrojov.
V hospodárskej doprave, ktorá zabezpečuje chod nemocnice, sa používajú nasledovné dopravné
prostriedky: Škoda Octavia, kúpená na spotrebný úver, Volkswagen Passat, Škoda Forman –zakúpený
z vlastných zdrojov, auto na rozvoz stravy Hyundai – prevzatý leasing a traktor kúpený z vlastných
zdrojov, ktorý sa využíva na údržbu areálu.
Pre činnosť DZS v prevádzke ZZ: Topoľčany bolo formou leasingu začiatkom v r. 2010
obstaraných 5 nových sanitných vozidiel na leasing /FIAT Ducato prestavané na sanitné MV/. Vozový
park DZS v Topoľčanoch bol v tomto období zároveň doplnený kúpou troch ojazdených sanitných
MV Fiat Ducato používaných bývalým prevádzkovateľom nemocnice v Topoľčanoch /z ktorých jedno
je od augusta 2012 odstavené vzhľadom na nevyhnutnú finančne náročnú opravu/, dvomi prenajatými
sanitkami od NSK /z ktorých jedna bola v r. 2012 preradená na hospodársku dopravu/. Vozový park
DZS tvorili aj ďalšie zakúpené ojazdené vozidlá /VW Sharan, RENAULT Megane , 2 x Škoda 1203
a Škoda FORMAN./, z ktorých súčasť momentálneho vozového parku DZS tvorilo k 31.12.2013 už len
vozidlo RENAULT Megane . V druhom polroku r. 2012 pribudlo do vozového parku DZS aj ojazdené
vozidlo Škoda Fabia Combi zakúpené za symbolickú cenu od Mesta Topoľčany.
V nemocnici v Topoľčanoch vozidlá vozového parku DZS v r. 2013 zabezpečovali aj časť prepráv
hospodárskej dopravy nevyhnutných pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky nemocnice –
nakoľko samotnú hospodársku dopravu nemocnice v Topoľčanoch zabezpečovali v r. 2013 len 1
osobné MV Renault Laguna
a jedno motorové vozidlo preradené v 2. polroku 2012 z DZS - VW
SHARAN, ktoré však bolo ešte v r. 2012 pre jeho nevyhovujúci technický stav nahradené v 2. polroku
2012 ďalším preradeným vozidlom z DZS - VW 2,5 RESUSTIC prenajatým od NSK. /V r. 2013
bolo zároveň motorové sanitné vozidlo FORD – prenajaté od r. 2010 ako súčasť materiálno technického
vybavenia hospodárskej dopravy prev. ZZ: Topoľčany vrátené protokolárne NSK ako
prenajímateľovi./
g/ Nemocničná lekáreň:
Nemocničná lekáreň zabezpečuje nákup liekov a ŠZM pre hospitalizovaných pacientov a individuálnu
prípravu liečiv.
Nemocničná lekáreň v Leviciach i v Topoľčanoch má platné povolenia na výkon činnosti ako aj na
výdaj omamných a psychotropných látok.
h/ Oddelenie liečebnej výživy a stravovania.
Oddelenie liečebnej výživy pripravuje denne stravu/ liečebnú výživu/ pre cca 200-220 pacientov
v Leviciach a cca 250 pacientov v Topoľčanoch ako i stravovanie pre cca 100 - 150 zamestnancov
v oboch nemocniciach a cudzích stravníkov .

i/ Pracovná zdravotná služba
NsP n.o. prevádzka ZZ Levice prevádzkuje Pracovnú zdravotnú službu na základe platného povolenia
vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Pracovná zdravotná služba zabezpečuje ucelený
a komplexný systém odborných služieb na poskytovanie preventívnych a ochranných opatrení pre
zamestnávateľov.
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j/ Verejná lekáreň
Verejná lekáreň „V NEMOCNICI“ , ktorú prevádzkuje prevádzka ZZ: Topoľčany od decembra 2010
sa nachádza sa priamo v areáli prevádzky ZZ: Topoľčany na ul. Pavlovova 17.

Zdravotná starostlivosť poskytnutá klientom neziskovej organizácie bola v r. 2013 v prevažnej miere
uhrádzaná jednotlivými zdravotnými poisťovňami na základe platných zmlúv o poskytovaní a úhrade
zdravotnej starostlivosti.
Zároveň boli klientom
poskytnuté niektoré nadštandardné výkony, resp. nadštandardné služby
súvisiace s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou /napr. pobyt na nadštandardných izbách, a pod./ .
Platný cenník zároveň umožnil nemocnici poskytnúť klientom aj zdravotnú starostlivosť nehradenú z
verejného zdravotného poistenia. Súčasne mali klienti NsP n.o. možnosť využívať ďalšie služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti , ktoré sú súčasťou platného cenníka.

Výkony NsP n.o. prevádzka ZZ Levice a Topoľčany pre všetky poisťovne spolu za
rok 2013
-

Odborné ambulancie
Pacienti
Body
onkolieky

-

JZS v odb. oftalmológia
pacienti
šošovky

Prev. ZZ Levice

Prev. ZZ Topoľčany

72 106
33 919 655
454 635,64

95 584
53 902 454
414 972,54

139
3 150,36

339
27 493,11
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-

JZS v odbore ortopédia
pacienti

-

51

122

JZS v odbore otorinolaryngológia
pacienti

175

45

-

JZS v odbore úrazová chirurgia
pacienti

28

34

-

JZS v odbore urológia
pacienti

42

15

-

JZS v odbore gynekológia a pôrodníctvo
pacienti

375

112

-

JZS v odbore chirurgia
pacienti

15

-

LSPP pre deti a dorast
pacienti
body
lieky

0
0
0

-

SVaLZ
pacienti
body
liečivá

-

Lôžkodni
pacienti
sprevádzajúce osoby
UHP
ŠZM /TEP/
transfúzny materiál

258 561
409 558 160
126 151,37

71 237
2 807
12 410
430 186,31
188 493,69

Počet pacientov OHV
- gynekológia a pôrodníctvo
- chirurgia
- ortopédia
- urológia
- úrazová chirurgia
- otorinolaryngológia
- oftalmológia

230
336
411
153
-
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18

3 534
1 539 825
14,99

236 969
373 659 458
34 525,07

69 786
3 528
10 386
1 166 390,20
118 147,68

396
407
338
7
346
495
-

Vybrané štatistické ukazovatele za rok 2013 - lôžkové oddelenia
Prevádzka ZZ: Topoľčany

Oddelenie
Interné
JIS interná
ODCH
Neurologické
Pediatrické
Gyn.-pôr.
Novorodenecké
Chirurgické
Úraz. chirurgie
OAIM
Ortopedické
Urologické
ORL
Očné
JIS chirurgická
JIS úrazová
JIS ortopedická
JIS gynekologická
Doliečovacie
Spolu

Poč.lôžok
na odd.
44
7
5
24
30
45
20
30
29
5
25
9
10
5
3
1
2
1
30
325

Využ.
v%

Priem.
oš.doba

79,34

5,98

63,91

4,31

7,13

18,14

79,95

6,62

75,73

4,40

54,95

4,82

39,19

4,63

76,71

3,85

57,94

4,24

46,79

4,89

86,37

4,41

0,45

1,08

26,69

1,28

0,00

0,00

50,32

2,32

40,55

1,69

51,10

1,06

0,00

0,00

83,12

7,85

63,96

4,64
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Počet
LM
6,60
2,80
0,10
3,30
4,80
4,30
1,00
7,00
4,60
1,00
4,90
0,10
0,00
0,00
1,20
0,40
0,80
0,00
1,90
44,80

Poč.lôž.
na 1 LM
6,67
2,50
50,00
7,27
6,25
10,47
20,00
4,29
6,30
5,00
5,10
90,00
0,00
0,00
2,50
2,50
2,50
0,00
15,79
7,25

Prevádzka ZZ: Levice

Oddelenie
Interné
JIS interná
Neurologické
JIS neurologická
Pediatrické
Gyn.-pôr.
JIS gynekologická
Novorodenecké
Chirurgické
JIS chirurgická
Úraz. chirurgia
JIS úraz.chirurgie
OAIM
ORL
ODCH
Spolu

Poč.lôžok
na odd.
69
8
29
3
30
45
3
15
33
3
24
3
10
5
30

Využ.
v%
73,57
86,34
70,01
82,83
60,32
55,32
23,01
72,84
52,33
62,19
70,41
71,78
25,26
15,12
62,12

Priem.
oš.doba
7,05
4,55
5,79
6,01
3,68
4,24
3,45
4,04
3,96
4,45
4,08
3,80
5,95
1,60
17,49

Počet
LM
7,24
3,00
3,50
1,00
4,00
4,50
1,00
1,80
3,60
1,00
3,25
1,00
5,40
0,65
1,80

Poč.lôž.
na 1 LM
9,53
2,66
8,29
3,00
7,50
10,00
3,00
8,33
9,17
3,00
7,38
3,00
1,85
7,69
16,67

310

62,96

5,17

42,74

7,25
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C. Úsek ošetrovateľskej starostlivosti
Hlavným cieľom ošetrovateľstva je vhodnými metódami systematicky a všestranne uspokojovať
potreby človeka vo vzťahu k udržaniu jeho zdravia.
Štruktúra zamestnancov prevádzka ZZ: Levice
Priamu ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta v nemocnici v Leviciach s posteľovým fondom 310
postelí poskytujú nasledovní zamestnanci :
Štandardné ošetrovacie jednotky
Oddelenie

Počet lôžok

Sestry, pôrodné asistentky

Ďalší ošetrovateľský personál

Pediatrické oddelenie
ORL
Oddelenie úrazovej chirurgie
Chirurgické oddelenie
Gynekologické oddelenie
Šestonedelie
Novorodenecké oddelenie
Interné oddelenie ženy
Interné oddelenie muži
Neurologické oddelenie
ODCH

30
5
24
33
31
17
15
35
34
29
30

9
4
10
8,1
15
4
7
10,5
12
14
8

4
6
5
8
4
2
5
6
4
6

283

Intenzívna starostlivosť
Oddelenie
OAIM – resuscitačné oddelenie
JIS chirurgická a OÚCH
Interné oddelenie – JIS
JIS neurologická

Počet lôžok
10
6
8
3

Sestry, pôrodné asistentky
9,3
7,5
10
1

Ďalší ošetrovateľský personál
4
5
3
1

27

Štruktúra zamestnancov prevádzka ZZ: Topoľčany
Priamu ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta v neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami n.o.
s posteľovým fondom 325 postelí poskytujú nasledovní zamestnanci :
Štandardné ošetrovacie jednotky
Oddelenie
Pediatrické oddelenie
ORL+Očné oddelenie + Urologické odd.
Ortopedické oddelenie
Oddelenie úrazovej chirurgie
Chirurgické oddelenie
Gynekologické oddelenie
Šestonedelie
Novorodenecké oddelenie
Interné oddelenie ženy
Interné oddelenie muži
Neurologické oddelenie
Doliečovacie oddelenie + ODCH

Počet lôžok
30
24
25
29
30
29
16
20
22
22
24
35
306
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Sestry, pôrodné asistentky
12,5
6,8
9
8,5
9,2
5,8
6
7,2
7,6
8,6
9
9

Ďalší ošetrovateľský personál
2
2
3
3
5
1
2,5
1,5
3
3,6
3
4

Intenzívna starostlivosť
Oddelenie
OAIM – resuscitačné oddelenie
OAIM – JIS chirurgických odborov
Interné oddelenie - JIS

Počet lôžok
5
7
7
19

Sestry, pôrodné asistentky
12
9
9,5

Ďalší ošetrovateľský personál
3
3
2

Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti je spojená s realizáciou ošetrovateľského procesu. Všetky kroky
ošetrovateľského procesu sledujú skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku
spokojnosť pacienta/klienta.
Ostatní :

TO

Počet pôrodných asistentiek na pôrodnej sále
Počet inštrumentariek

6
18

19
14

Počet sestier v ambulancii

16,8

21

Počet sestier na špeciálnom úseku činnosti
Počet zdravotníckych asistentov

18,96
10,5

Počet radiologických asistentov
Počet fyzioterapeutov + maser

8
13

7,1
13

31,94
2

22,94
2

3
37

2
68,5

Počet zdravotníckych laborantov
Počet farmakologických laborantov
Počet asistentov výživy
Počet sanitárov (amb. SVaLZ, CDS, COS, OCS )
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LV

7
7

Definovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť nie je jednoduché, je to spôsobené rozdielnym
vnímaním jej kvality pacientom, rodinou, sestrou, jej spolupracovníkmi, ale aj širokou verejnosťou.
Východiskom pri určovaní kvality by mala byť spokojnosť pacienta, ktorá vychádza s poslania
ošetrovateľstva, ktorým je uspokojovanie potrieb pacienta s cieľom zachovať, podporiť alebo
prinavrátiť zdravie.
Súčasťou sledovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti je sledovanie poskytovania na základe
vnútorných indikátorov:
monitorujeme nasledovné indikátory :
 výskyt dekubitov - sledujeme celkový počet dekubitov :
o z toho dekubity vzniknuté v našej nemocnici, ďalej tieto sledujeme podľa pohlavia,
veku, miesta vzniku,
o z toho dekubity, ktoré vznikli doma a pacient je s nimi prijatý do nášho ZZ,z toho
dekubity, ktoré vznikli v inom ZZ a sociálnom zariadení,
 pády a zranenia pacientov v zdravotníckom zariadení,
 nozokomiálne nákazy,
 počet nežiadúcich udalostí,
 sledovanie sebestačnosti pacientov,
 sťažnosti a pochvaly,
 spokojnosť pacienta, ktorá sa hodnotí formou anonymného dotazníka.
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D. Personálna a mzdová politika
Pracovno-právne vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Stav pracovníkov (fyzické osoby) výrazne ovplyvňuje
účinnosť Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra
2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších dodatkov, ktorý nadobudol účinnosť
1.7.2009.
V prevádzke ZZ: Topoľčany nebolo obdobie od 1.1.2012 do 31.7.2013 pokryté kolektívnou
zmluvou s odborovou organizáciou. Dňa 15.7.21013 na základe kolektívneho vyjednávania bola
podpísaná Kolektívna zmluva na obdobie od 1.8.2013 do 31.12.2015.
V prevádzke ZZ: Levice bol na r. 2012 a r. 2013 podpísaný dodatok ku KZ , ktorý bol platný do konca
roka 2013
Počty zamestnancov podľa kategórií v neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami n.o.,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, prevádzka ZZ: Levice, SNP 19
Druh kategórie

Stav
k 01.03.2010

Stav
k 31.12.2010

Stav
k 31.12.2011

Lekár
Farmaceut
Iný zdrav. zamestnanec
Sestra
Pôrodná asistentka
Asistent: rád.FRO
Laborant
Sanitár
THP
Robotník

67
1
5
160
17
26
25
65
43
90

75
1
5
176
17
26
25
65
40
104

78
1
5
162
20
30
25
69
41
98

71
1
5
167
20
25
25
71
33
94

80
1
5
176
21
28
24
69
33
101

Spolu:

499

534

529

512

538

Stav
k 31.12.2012

Stav
k 31.12.2013

Počty zamestnancov podľa kategórií v neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami n.o.,
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, prevádzka ZZ: Topoľčany, Pavlovova 17
Druh kategórie

Stav
k 01.03.2010

Stav
k 31.12.2010

Stav
k 31.12.2011

Stav
k 31.12.2012

Stav
k 31.12.2013

Lekár
Farmaceut
Laboratórny diagnostik
Sestra
Pôrodná asistentka
Asistent: rád.FRO
Laborant
Sanitár
THP
Robotník

82
1
10
209
20
43
35
81
30
103

78
2
10
197
20
43
37
80
33
104

80
3
10
193
18
39
36
78
34
101

81
2
7
193
15
35
36
60
36
102

85
3
8
191
15
41
35
63
38
98

Spolu:

614

604

592

567

577
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Fluktuácia zamestnancov v r. 2013 :

Pohyb zamestnancov od 01.01.2013 do 31.12.2013
 rozviazaných pracovných pomerov v počte: 112 zamestnancov
 uzatvorených pracovných pomerov v počte: 160 zamestnancov
Najväčší pohyb zamestnancov v r. 2013 v nasledovných oddeleniach:
Oddelenie
- Pediatria
- Interné
- OAIM
- RAD
- Chirurgia
Podrobný rozbor fluktuácie zamestnancov v r. 2013:
Zamestnanci Nemocnice s poliklinikami n. o. ukončili v r. 2013 pracovný pomer
z nasledovných dôvodov podľa Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov:
Ukončenie PP :
Počet zamestnancov:
23
18
3
11
2
0
0
2
31
21
1

podľa § 60 Zákonníka práce – dohodou
podľa § 60 Zákonníka práce odchod do star. dôchodku
podľa § 60 Zákonníka práce odchod do inval. dôchodku
podľa § 71 Zákonníka práce – doba určitá
podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce
podľa § 60 + odstupné
podľa § 68 ods. 1 písm. c/ Zákonníka práce
podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce
podľa § 67 výpoveď zamestnanca
podľa § 72 skúšobná doba
úmrtie
spolu:

112

Najväčší pohyb zamestnancov v r. 2013 v nasledovných kategóriách:
Lekár
Registrovaná sestra
Pomocnica
Sanitár
Dôvod:
 odchod do starobného dôchodku –sestra, lekár, THP, rádiologický technik, pomocnica
 odchod do iných zdravotníckych zariadení
 odchod do súkromnej praxe – lekár
 výpoveď zo strany zamestnanca
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Topoľčany:
Prehľad pohybu a stavu zamestnancov podľa kategórií:

Zdravotnícky zamestnanec

Kategória

Prišli

Odišli

Lekár
Farmaceut
Laboratórny diagnostik
Sestra:
Sestra a pôrodná asistentka
Asistent výživy
Laborant:
Zdravotnícky laborant
Farmaceutický laborant
Asistent:
Rádiologický asistent
Zdravotnícky záchranár
Fyzioterapeut. zam.
Zdravotnícky asistent
Masér
Pomocný zamestnanec
v zdravotníctve
Nekvalifikovaný sanitár, funkcia 260, k. 15
Sanitár kvalifikovaný
Pomocný zam. v zdrav. ( sanitár) f.275,16

100
200
300

25
2
2

20
1

511
513

10
1

10
1

541
544

1

1

1
2

536
534
533
531
740

4
1
1
1

943
780
943

8
2
1

2
6
3

930
931

1
3

4

940
941
942
943
944
947
950
953

1

2

2
6

2
8

1

1

3
76

1
66

1

Nezdravotnícky zamestnanec:
Technicko-hospodársky prac.
Technicko-hospodársky zam.
S VŠ vzdelaním
Robotnícke povolania:
Vodič DZS
Vodič údržby
Oddelenie LV a S
Oddelenie sanity, funkcia 165 kód 22
Oddelenie údržby
Vrátnici
Záhrada
Krajčírky
Spolu
Prišli od 01.01.2013 - 31.12.2013
Odišli od 01.01.2013 - 31.12.2013

Mimo evidenčný počet spolu:
z toho: materská dovolenka
rodičovský príspevok
DMD dlhšie ako 3 roky

76
66

32
9
22
1

- 24 -

Levice:
Prehľad pohybu a stavu zamestnancov podľa kategórií:

Zdravotnícky zamestnanec

Kategória

Prišli

Odišli

Lekár
Farmaceut
Laboratórny diagnostik
Sestra:
Sestra a pôrodná asistentka
Asistent výživy
Laborant:
Zdravotnícky laborant
Farmaceutický laborant
Asistent:
Rádiologický asistent
Sanitár kvalifikovaný
Zdravotnícky záchranár
Fyzioterapeut. zam.
Zdravotnícky asistent
Pomocný zamestnanec
v zdravotníctve
Nekvalifikovaný sanitár, funkcia 260
Masér
Pomocný zam. v zdrav. ( sanitár) fun275

100
200
300

24
1

11
1

511
513

22
1

10
1

2
2

3
2

5

4

1
4

3

541
544
536
810
534
320
531

949
740
949

Verejný zdravotník

1

Nezdravotnícky zamestnanec:
Technicko-hospodársky prac.
Technicko-hospodársky zam.
S VŠ vzdelaním
Robotnícke povolania:
Vodič DZS
Vodič údržby
Oddelenie LV a S
Oddelenie sanity, funkcia 165
Oddelenie údržby
Vrátnici
Záhrada

930
931

2
2
3
1
4
8
2
1

1
1
2
5

Spolu

84

46

Prišli od 01.01.2012 - 31.12.2012
Odišli od 01.01.2012 - 31.12.2012

84
46

Mimo evidenčný počet spolu:
z toho: materská dovolenka
rodičovský príspevok

940
941
942
949
944
947
950

22
7
15
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Vzdelávanie sestier a ostatného ošetrovateľského personálu
Vzdelávanie, odbornosť a zručnosť je zárukou kvality. V súčasnosti je nutné vnútorne prerozdelenie
sestier a ostatného ošetrovateľského personálu podľa vyťaženosti oddelení. Je teda potreba, aby sestry,
pôrodné asistentky boli vysokokvalifikované, flexibilné, univerzálne – vyžaduje si to rozsah
neštandardnej ošetrovateľskej starostlivosti, príprava na urgentné výkony, špeciálne diagnostické
vyšetrenia, ale aj liečebné výkony s príslušnou prípravou a asistenciou pri nich.
Prehľad sestier a pôrodných asistentiek k 31.12.2013 podľa vzdelania:
Nemocnica Topoľčany
Počet sestier
a pôr.asistentiek
spolu

VŠ
Mgr

VŠ + Mgr
špec.

VŠ+
BC

Bc +
špec.

VOV

VOV +
špec.

ÚSO

ÚSO
špec.

ÚSO+
certif.

VOV+
cert.

PhDr.
Špec.

203,45

4,25

8

28

1

12

26

62,2

55,7

3,5

0,8

2

VOV+
cert.

PhDr.
Špec.

Nemocnica Levice
Počet sestier
a pôr.asistentiek
spolu

VŠ
Mgr

VŠ +
špec.

VŠ+
BC

Bc +
špec.

VOV

VOV +
špec.

ÚSO

ÚSO
špec.

ÚSO+
certif.

197
10
23
19
14
6
9
39
67
4
4
2
Pozn: podiel sestier a pôrodných asistentiek vo veku 50-59 rokov predstavuje v prevádzke Topoľčany 29 % a v prevádzke
Levice 21,27 %.

Vzdelávanie lekárov
Počty lekárov:
Topoľčany
Spolu lekárske miesta :
77,90
z toho:
lôžkové oddelenia
44,80
odborné ambulancie
15,10
JZS
1,60
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
16,20
ostatné
0,20

Levice
63,85
42,74
9,71
1,80
9,60
0

V prevádzke ZZ: Topoľčany v r. 2013 získali 2 lekári špecializáciu v príslušnom odbore a 1 lekár
certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti, avšak 11 lekárov je k 31.12.2013 zaradených do
špecializačnej prípravy v špecializovanom odbore .
V prevádzke ZZ Levice v r. 2013 5 lekárov bolo zaradených do špecializačnej prípravy
v špecializovanom odbore.
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E. Prevádzkový úsek
Prevádzkový úsek v roku 2013 zabezpečoval predovšetkým nasledovné činnosti :
- starostlivosť o budovy a stavby v prenájme
- materiálno - technické zabezpečenie - sklad MTZ – nákup a výdaj materiálu na opravy a
zaistenie chodu nemocnice a údržby, čistenie, dezinfekciu, kancelárske potreby, tlačivá,
medicinálne a technické plyny a iné
- zabezpečenie opráv, údržby a validácií zdravotníckych prístrojov a inej zdravotníckej techniky,
povinné prehliadky prístrojovej techniky a zariadení,
- zabezpečenie kontaktov s firmami, a spolupráce s externými firmami zabezpečujúcimi
prevádzku nemocníc , servisnými technikmi,
- zabezpečovanie vo vlastnej réžii alebo dodávateľským spôsobom - všetkých ostatných
činností, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť nepretržité poskytovanie kvalitnej
zdravotnej starostlivosti a plynulého chodu nemocnice
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F. Verejné obstarávanie v roku 2013
Referátom verejného obstarávania , ktorý figuruje v organizačnej štruktúre oboch prevádzok, bolo v r.
2013 zrealizované nasledovné verejné obstarávanie /ďalej VO/ a prieskum trhu:
Prieskum trhu za rok 2013
1. Obstaranie T resuscitátora s príslušenstvom pre novorodenecké oddelenie
2. Obstaranie neurostimulátora a unipolárnych ihiel pre oddelenie OAIM Nemocnice n.o.,
prevádzka ZZ: Topoľčany
3. Obstaranie kardiostimulátora pre interné oddelenie Nemocnice n.o., prevádzka ZZ: Topoľčany
4. Obstaranie počítačového perimetra
5. Oprava atikových plechov na streche
6. Obstaranie operačných nástrojov pre ORL oddelenie
7. Obstaranie platobného terminálu pre verejnú lekáreň
8. Vypracovanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostných charakteristikách užívaných stavieb
9. Dodávka a montáž PVC krytiny v priestoroch prestavby OKBIH a OKM
10. Oprava, nabrúsenie a preleštenie chirurgických nástrojov
11. Zakúpenie chladničky pre uskladnenie potravín pre pacientov ortopedického odd. Nemocnice
n.o., prevádzka ZZ: Topoľčany
12. Dodávka a montáž klimatizácie pre oddelenie OAIM
13. Obstaranie prenosnej klimatizácie pre chirurgické oddelenie
14. Preloženie klimatizačných zariadení a dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do
priestorov laboratórií
15. Zabezpečenie vykonávania triedeného odpadu z prevádzky OLVaS
16. Dodávka a montáž PVC podlahy v priestoroch dialyzačného strediska nemocnice v Topoľčanoch
17. Obstaranie nemocničného lôžka
18. Obstaranie prístroja – štrbinová lampa
19. Oprava strechy na budove pre patológiu
20. Oprava elektromotora lôžkového výťahu
21. Zakúpenie televízora pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikami n.o.,
prevádzka ZZ: Topoľčany
22. Dodávka tovaru – mlieko a mliečne výrobky pre OLVaS NsP n.o., prevádzku ZZ: Topoľčany
a prevádzku ZZ: Levice na dobu jedného kalendárneho mesiaca
23. Obstaranie opierky brady pre štrbinovú lampu
24. Maliarske a natieračské práce na internom odd. nemocnice v Topoľčanoch
25. Oprava a obstaranie nemocničného posteľného prádla
26. Dodávka a montáž posuvných protipožiarnych dverí
27. Obstaranie elektrochirurgického prístroja
28. Obstaranie sterilizačných kontajnerov a teflonových filtrov
29. Obstaranie 4 ks odsávacieho zariadenia pre operačné sály
30. Obstaranie HD kamery s príslušenstvom pre operačné sály
31. Obstaranie HD kamerovej hlavice pre operačné sály
32. Obstaranie výpočtovej techniky
33. Obstaranie 6 ks hydraulických inštrumentačných stolíkov a 10 ks inštrumentačných vozíkov pre
operačné sály
34. Obstaranie mikroskopu pre odd. klinickej biochémie
35. Obstaranie prevodníka pre Harmonic skalpel
36. Oprava zdravotníckeho prístroja – obstaranie náhradných častí kostnej vŕtačky pre operačné sály
37. Oprava zdravotníckeho prístroja – obstaranie náhradných častí kostnej vŕtačky pre operačné sály
38. Oprava zdravotníckeho prístroja – obstaranie náhradných častí kostnej vŕtačky pre operačné sály
39. Oprava zdravotníckeho prístroja – obstaranie náhradných častí kostnej vŕtačky pre operačné sály
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40. Oprava zdravotníckeho prístroja – obstaranie náhradných častí kostnej vŕtačky pre operačné sály
41. Obstaranie 8 ks artroskopických nástrojov
42. Obstaranie infúznej pumpy pre chirurgické oddelenie
43. Obstaranie injekčnej pumpy pre chirurgické oddelenie
44. Obstaranie motodlahy Kinetec Prima Advance CPM
45. Oprava povlakových podláh v laboratóriách odd. patológie
46. Obstaranie ORL Shawer-u
47. Poistenie súboru motorových vozidiel strediska dopravy
48. Dodávka tovaru - smútočnej zástavy
49. Dodávka služieb - na opakované skúšky vyhradeného technického zdvíhacieho zariadenia
v počte 14 ks na 1 rok
50. Dodávka tovaru - výmena poškodených radiátorových článkov v požadovanom množstve
51. Dodávka tovaru – chlieb , pečivo a pekárenský tovar
52. Dodávka tovaru - zdravotníckeho prístroja – dýchacieho prístroja pre OAIM
53. Dodávka služieb na autorizovaného a bezpečnostného technika pre zabezpečenie BOZ pri
práci a ochrany pred požiarmi.
54. Dodávka tovaru - zdravotníckeho prístroja – magnetoterapeutického prístroja pre FRO
55. Dodávka tovaru – zdravotníckej bielizne pre pacientov
56. Dodávka služieb – maliarske a natieračské práce pre OLVaS
57. Dodávka tovaru – gastrozariadenia pre OLVaS
58. Dodávka tovaru – farieb a maliarskych potrieb
59. Dodávka tovaru – grafickej karty do počítačovej zostavy
60. Dodávka tovaru – identifikačných náramkov pre PNO
61. Dodávka tovaru – letných pneumatík pre stredisko DZS
62. Dodávka tovaru – zdravotníckeho prístroja – hematologického analyzátora pre HTO
63. Dodávka tovaru – klimatizačného zariadenia pre HTO
64. Dodávka služieb - odber, odvoz a likvidácia odpadu podľa kat. čísla : 20 01 08 z OLVaS
65. Dodávka tovaru a služieb – výmena okna a dverí na PNO
66. Dodávka tovaru – počítačových zostáv
67. Dodávka tovaru – dekontaminačnej fólie pre GPO
68. Dodávka tovaru – nákup nádob na likvidáciu nebezpečného odpadu
69. Dodávka tovaru – zimných pneumatík pre stredisko DZS
70. Dodávka služieb – servisná oprava zdravotníckej techniky riadiacej jednotky na operačnej
sále na OÚCh
71. Dodávka tovaru - zdravotníckeho prístroja – tlakový holter ABPM
72. Dodávka služieb - servisná oprava zdravotníckej opravy – kostnej vŕtačky
73. Dodávka služieb - opakované skúšky vyhradeného technického zdvíhacieho zariadenia
v počte 14 ks na obdobie 4 rokov
74. Dodávka služieb - servisná oprava zdravotníckej opravy – kostnej vŕtačky
75. Dodávka služieb- zabezpečenie stravovania pre zamestnancov
76. Dodávka tovaru – zdravotníckeho prístroja – modulárneho kostného stroja pre OÚch
77. Dodávka služieb – oprava 2 kúpeľní na GPO
78. Dodávka tovaru – nákup ponorného čerpadla do vlastnej studne
79. Dodávka tovaru – zdravotníckeho prístroja – EEG prístroj pre NO
80. Dodávka služieb – poskytovanie internetu s garantovanou rýchlosťou na obdobie 4 rokov
Podprahové zákazky
Obstaranie fakoemulzifikačného prístroja – VVO č. 110/2013 zo dňa 7.6.2013 pod označením 8729-WYP uzatvorená kúpna zmluva 25.7.2013
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Dodávka čistiacich prostriedkov
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 11.8.2012 vo vestníku VO č. 154/2012 pod
označením 09534 – WYT- podpísaná zmluva 28.3.2013
Realizačný projekt stavby
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 16.4.2013 vo vestníku VO č.74/2013 pod
označením 5822 – WYS- podpísaná zmluva 12.8.2013
Intenzívny stacionárny inkubátor s príslušenstvom
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 14.6.2013 vo vestníku VO č. 115/2013 pod
označením 9257 – WYT- podpísaná zmluva 25.9.2013
Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov a odpadov
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 1.7.2013 vo vestníku VO č.127/2013 pod označením
10967 –WYS- podpísaná zmluva 12.9.2013
Poskytovanie služby ochrana majetku a objektu
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 14.6.2013 vo vestníku VO č.115/2013 pod označením
9265-WYS- zrušená dňom 29.1.2014 zaslaním oznámenia všetkým uchádzačom

Podlimitné zákazky
Obstaranie UZV prístroja pre kardiológiu – VVO č. 29/2013 zo dňa9.2.2013 pod označením 1998-MST súťaž zrušená z dôvodu zmeny okolností za akých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Obstaranie RDG materiálu pre nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch –VVO č. 46/2013 zo dňa 6.3.2013 pod
označením 3564-MST - uzatvorená kúpna zmluva k 22.8.2013
Obstaranie echokardiografického UZV prístroja pre kardiológiu vrátane príslušenstva – VVO č. 120/2013
zo dňa21.6.2013 pod označením 09669-MST - uzatvorená kúpna zmluva k 9.10.2013
Projekt rekonštrukcie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie - VVO č. 144/2013 zo dňa
25.7.2013 pod označením 13378 – WYS - uzatvorená zmluva o dielo 17.10.2013
Obstaranie operačných stolov – VVO č. 150/2013 zo dňa 2.8.2013 pod označením 13690-WYT -uzatvorená
kúpna zmluva 22.10.2013
Obstaranie sterilizátorov – VVO č. 150/2013 zo dňa 2.8.2013 pod označením 13691-WYT - uzatvorená kúpna
zmluva 30.9.2013
Obstaranie anesteziologického prístroja – VVO č. 165/2013 zo dňa 23.8.2013 pod označením 14592-WYT uzatvorená kúpna zmluva 19. 11.2013
Obstaranie stropných operačných lámp – VVO č. 163/2013 zo dňa 21.8.2013 pod označením 14472 WYT uzatvorená kúpna zmluva 22. 10.2013

Nákup systému pre správu a archiváciu PACS vrátane súvisiacich služieb
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 24.5.2013 vo vestníku VO č. 100/2013 pod označením 7929
– MST- podpísaná zmluva 18.12.2013
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Náhradné diely na CT prístroj
- dátum zaslania oznámenia o začatí RK: 8.8.2013 vo vestníku VO č.230/2013 pod
označením IBT- podpísaná zmluva 22.8.2013
Realizácia rekonštrukcie a modernizácie stavby: Oddelenia liečebnej výživy a stravovania
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 4.10.2013 vo vestníku VO č. 194/2013 pod
označením 16241 – WYP- podpísaná zmluva 21.11.2013
Dodávka kancelárskych potrieb a tlačív
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 27.11.2013 vo vestníku VO č. 232/2013 pod označením
19068-WYT- zrušená po EA dňom 11.3.2014 zaslaním oznámenia o zrušení všetkým uchádzačom
Dodávka tonerov pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 20.12.2013 vo vestníku VO č. 250/2013 pod označením
20026 – WYT – neukončená v roku 2013
Nadlimitné zákazky
Zdravotnícke pomôcky pre nemocnice (súťaž mala 5 častí) – VVO č. 129/2013 zo dňa 3.7.2013 pod označením
11537-MST - uzatvorené kúpne zmluvy 19.12.2013 a 20.12.2013
Dodávka endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov pre potreby ortopédie a traumatológie (súťaž mala 13
častí) – VVO č. 224/2013 zo dňa 15.11.2013 pod označením 18573-MST - uzatvorené kúpne zmluvy v máji 2014
Lieky - anestetiká a analgetiká pre nemocničné lekárne (súťaž mala 3 časti) – VVO č. 224/2013 zo dňa
15.11.2013 pod označením 18572-MST - uzatvorené kúpne zmluvy 31.3.2014 a 2.4.2014
Lieky – antibiotiká pre nemocničné lekárne – VVO č. 232/2013 zo dňa 27.11.2013 pod označením 19036 –
MST - súťaž zrušená z dôvodu zmeny okolností

Dodávka PHM/motorovej nafty a benzínu
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: dňa 1.6.2013 vo vestníku VO č. 106/2013 pod
označením 8339 – MST- podpísaná zmluva 13.11.2013
Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 14.12.2013 vo vestníku VO č. 245/2013 pod označením
19915 – MST- neukončená v r. 2013
Mlieko a mliečne výrobky
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 20.12.2013 vo vestníku VO č. 250/2013 pod označením
19988 – MST- neukončená v r. 2013
Zelenina a ovocie
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 21.12.2013 vo vestníku VO č. 251/2013 pod označením
20055 – MST- neukončená v roku 2013
Mäso a mäsové výrobky
- dátum vyhlásenia verejnej súťaže: 23.12.2013 vo vestníku VO č. 252/2013 pod označením
20162 – MST- neukončená v roku 2013
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G. Kontrola a sťažnosti
Kontrolná činnosť v roku 2013
Vonkajšie kontroly:
VšZP
30 kontrol
ZP Dôvera
4 kontroly
ZP UNION
15 kontrol

Predmetom kontrol zo strany zdravotných poisťovní bola kontrola opodstatnenosti vykázanej
lôžkovej zdravotnej starostlivosti
vrátane telových náhrad, kontrola stavu zásob centrálne
nakupovaných hematologických liekov, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok poskytovateľa
DZS, kontrola zdravotnej dokumentácie u pacientov zaradených do zoznamu poistencov čakajúcich na
poskytnutie plánovanej ZS /tzv. čakacie listiny na ORT/, kontrola vykázanej ambulantnej ZS / na
Ambulancii CP/ a pod.
. Zdravotné poisťovne kontrolovali zároveň účelnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia ako aj rozsah a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti .
Okrem uvedených kontrol bola zo strany NKÚ SR v prevádzke ZZ: Topoľčany začiatkom r. 2014
zrealizovaná kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie ZS, optimálnosti dohodnutých
zmluvných podmienok, kalkulácie cien , spôsob nakladania s pohľadávkami a záväzkami a nakladania
s majetkom NSK za kontrolované obdobie rok 2013 a súvisiace roky.

Sťažnosti:
V roku 2013 bolo v prevádzke ZZ: Topoľčany prijatých celkom 14 sťažností, z toho 9 na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti /z čoho boli 2 opodstatnené a 7 neopodstatnených/, v dvoch prípadoch sa
jednalo o sťažnosti ohľadom prístupu a postupu lekárov na Ambulancii CP a v troch prípadoch išlo
o sťažnosti pohrebných služieb týkajúce sa ošetrovateľského personálu.
V prevádzke ZZ Levice bolo v roku 2013 prijatých 11 sťažností z toho bolo 6 neopodstatnených, 5
opodstatnených.
Sťažnosti boli zamerané na správne postupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti .

- 34 -

H. Hospodárenie neziskovej organizácie
Nemocnice s poliklinikami n.o.
I. Komentár k účtovnej závierke a finančnej situácii :
Účtovná závierka k 31.12.2013 bola zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka.
Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra /ďalej NsP n.o./ ju zostavila podľa
slovenských právnych predpisov a to zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov a Opatrenia MF SR MF/24342/2007-74 zo 14.11.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
účel podnikania v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. MF/17616/2013-74 z 30.10.2013,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek
individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej
správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo
zriadené na účely podnikania.
V zmysle platných predpisov bola účtovná závierka n.o. k 31.12.2013 overená firmou KREDIT
AUDIT, s.r.o. , Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, ktorá vydala dňa 15.4.2014 Správu nezávislého
audítora pre zakladateľa a vedenie neziskovej organizácie NsP n.o.
Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o. za rok 2013 tak ako aj za rok 2012 dosiahla
kladný hospodársky výsledok. Kladný HV po zdanení predstavuje výšku + 391 584,21 EUR , ktorý
vyplýva z hodnoty nasledovných základných ekonomických ukazovateľov vykázaných v účtovnej
závierke k 31.12.2013:
Ukazovateľ k 31.12.2013
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

Hodnota v EUR
26 297 842,23
26 689 426,44
+ 391 584,21

Topoľčany
14 195 954,92
14 839 416,66
+ 643 461,74

Levice
12 101 887,31
11 850 009,78
- 251 877,53

Druhýkrát účtovne vykázané vyrovnané hospodárenie NsP n.o. k 31.12.2013 ovplyvnili
predovšetkým nasledovné skutočnosti:
a/ rozsiahle jednania vedenia NsP n.o. so zdravotnými poisťovňami v minulom období ako aj
v roku 2013, ktoré v konečnom dôsledku zabezpečili zazmluvnenie cien so ZP, ktoré sú porovnateľné
s ostatnými všeobecnými nemocnicami.
Zdravotná starostlivosť v nemocniciach v Topoľčanoch a Leviciach bola v r. 2013
poskytovaná
podobne ako v predchádzajúcom období naďalej bez zazmluvnenia ukončených hospitalizácií /ďalej
UH /v odbore ORL, očné a urológia v obidvoch nemocniciach /od 1.7.2011 bola v obidvoch
nemocniciach uvedená ZS všetkými zdravotnými poisťovňami zazmluvnená už len formou jednodňovej
ZS a ako tzv. osobitne hradené výkony - ktoré znamenali skrátenie platby za pôvodné UH s pobytom
pacienta do 96 hodín. Z uvedeného dôvodu došlo v prevádzke ZZ: Topoľčany aj z zrušeniu JISurologickej a JIS-oftalmologickej
Po úsporných opatreniach jednotlivých zdravotných poisťovní v minulom období a v r. 2013
/ako bolo napr. zavedenie tzv. OHV-výkonov , ktoré znamenali skrátenie platieb za vybrané UH,
ukončenie hradenia anestéz, ukončenie hradenia tzv. BIO prevozov DZS – ktoré nemocnice vykonávajú
od 1.6.2011 len na vlastné náklady , zníženie cien a limitov niektorých výkonov SVaLZ a pod./ pod
tlakom rozsiahlych rokovaní NsP n.o. so zdravotnými poisťovňami ako aj v rámci ANS
a
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celospoločenskej situácie, ktorá nastala predovšetkým v dôsledku
prijatia zákonov v oblasti
odmeňovania v zdravotníctve - pristúpili jednotlivé zdravotné poisťovne k nasledovným úpravám
zmluvných podmienok počas roku 2013:
a/ VšZP
V zmluvných podmienkach s VšZP:
- od 1.1.2013 okrem toho, že umožnila prerozdeliť zmluvný objem podľa požiadaviek NsP n.o. došlo
zároveň k zníženiu celkového zmluvného objemu vzhľadom na úhradu balíčkových cien nad zmluvný
objem /hradené balíčkové ceny už neboli súčasťou limitovaného zmluvného objemu/.
Súčasne došlo od 1.1.2013 k zakomponovaniu – príplatkov, ktoré VšZP hradila v r. 2012 za každú
UH /70 EUR/ JZS a OHV /10EUR/ do zmluvných cien – čim došlo k ich navýšeniu.
Od 1.4.2013 došlo k zníženiu ceny 1 bodu za výkony CT v prev. ZZ: Topoľčany – vzhľadom na vtedy
zastaralý CT prístroj /mesačne predstavovalo uvedené zníženie cca 2 tis. EUR/, ktorý bol od 05/2013
nahradený novoobstaraným 64 vrstvovým CT prístrojom vrátane PACS. Cena 1 bodu výkonov CT bola
zo strany VšZP prehodnotená a navýšená až od 1.7.2013.
K navýšeniu ceny výkonov CT nedošlo v r. 2013 v ostatných dvoch zdravotných poisťovniach.
Od 1.4.2013 sa taktiež navýšili ceny artroskopických výkonov, ktoré boli hradené nad zmluvný objem a
zmenil sa aj celý spôsob uhrádzania UH vo VšZP a to nasledovne:
- zazmluvnené a limitované boli UH na nechirurgických odboroch a na chirurgických odboroch
len tie UH , pri ktorých sa nevykonáva operácia, alebo dĺžka UH nepresahuje 72 hod./
- nad zmluvný objem boli hradené všetky UH na chir. odboroch, ktoré trvajú dlhšie 72 hod. so
súčasne vykázaným operačným výkonom a konkrétnym typom anestézy.
K týmto UH s uvedeným výkonom operácie VšZP zároveň priplácala bonus á 100 EUR/1 UH.
/o uvedenú sumu á 100 EUR boli od 1.4.2013 navýšené aj balíčkové ceny za TEP/
VšZP týmto hradila nad zmluvný objem všetky UH s operačným výkonom /aj do 72 hod./.
Zároveň od 1.4.2013 u VšZP nastala aj zmena v spôsobe úhrady UH aj na nechirurgických odboroch
/zníženie cien v prípade, že sa jedná o UH len za účelom diagnosticko-terapeutického procesu
s pobytom v nemocnici od 24 hod. do 72 hod./.
Tieto UH za účelom:
- pozorovania zdravotného stavu
- jednorázového podania liekov
- vykonania plánovaného diagnostického vyšetrenia
boli hradené jednotnou cenou 350,- EUR/1 UH.
V tomto období /od 1.4.2013/ VšZP hradila pobyt pacienta na JIS v sume 50 % z ceny základného
oddelenia, avšak v prípade, že pacient neležal aj na základnom oddelení – za celý pobyt na lôžku
intenzívnej starostlivosti t.j. na JIS ZP uhradila len 50 % z ceny UH základného oddelenia, čím vznikal
paradox – že intenzívna ZS bola hradená v polovičnej cene ako starostlivosť na základnom oddelení
daného odboru
Od 1.7.2013 došlo k zmenám úhrady UH a JIS nasledovne: - došlo k navýšeniu cien za UH na
internom oddelení a na oddeleniach chir.odborov /chirugia, ortopédia, traum., gyn./ s tým, že touto
navýšenou cenou je hradená každá UH aj v prípade, že daný pacient neleží na JIS /v týchto
podmienkach je však intenzívna ZS opätovne
hradená rovnakou cenou ako starostlivosť na
základnom oddelení ./
Od 1.6.2013 VšZP pristúpila k centrálnemu nákupu niektorých onkologických liekov, ktoré boli
dovtedy hradené NsP n.o. so splatnosťou do 10 dní.
Zároveň od 1.7.2013 VšZP uhrádzala príplatok k ukončenej UH na odd. OAIM v sume 800,- EUR
v prípade, že dĺžka hospitalizácie bola 10 dní a viac a zdravotný stav poistenca vyžadoval kontinuálnu
podporu základných životných funkcií prístrojom
Od 1.8.2013 VšZP presunula zmluvný objem na UH v prev. ZZ: Topoľčany z prev. ZZ: Levice /o 15
tis. EUR mesačne / vzhľadom na vykázané nadlimitné výkony prev. ZZ: Topoľčany.
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Zároveň došlo v rámci prev. ZZ: Topoľčany k presunu zmluvného objemu z pôvodne zazmluvneného
objemu ŠZM na výkony CT v navýšenom objeme o 10 tis. EUR mesačne.
Od 1.8.2013 došlo k zazmluvneniu osobitne uhrádzaného ŠZM pri hojení rán podtlakovou terapiou pre chir. odbory - v sume 1 000,- EUR ŠZM pre prev. ZZ: Topoľčany a 1 000.- EUR pre prev. ZZ
Levice.
Od 1.10.2013 VšZP nelimitovala finančné objemy na výkony JZS a OHV.
Zároveň s účinnosťou od 1.12.2013 bola zazmluvnená úhrada výkonu – expektácia pacienta na
pracovisku urgentného príjmu v cene 98,- EUR /za poskytnutie ústavnej ZS trvajúcej 2-24 hod./
Dôvera ZP
V zmluvách Dôvera ZP nenastali k 1.1.2013 žiadne podstatné zmeny /ZP však ponechala na rozdiel od
VšZP naďalej v zmluvných podmienkach príplatky z r. 2012 – a to 70 EUR za 1 UH a 10 EUR za 1
JZS a OHV.
V r. 2013 v cenách nebol zohľadnený pobyt pacienta lôžkového oddelenia aj na príslušnej JIS –
poisťovňa hradila len dohodnutú cenu UH na oddelení /bez príplatku za JIS/.
V zmluvách s účinnosťou od 1.4.2013 došlo k zníženiu cien za UH v odbore INTERNE o 5,4 %
a k zvýšeniu cien UH u chir. odborov + 40 EUR/1 UH a UH na OAIM + 80 EUR/1 UH.
Zároveň od 1.4.2013 došlo k zníženiu ceny bodu za výkony RDG /-2 %/, a ceny 1 bodu výkonov CT /9,5 %/.
Ani v Dôvera ZP nedošlo počas r. 2013 k zohľadneniu nákupu nového CT v zazmluvnených cenách
za výkony CT v nemocnici v Topoľčanoch napriek včas zaslanej žiadosti zo strany NsP / pričom
k 1.1.2014 došlo zo strany ZP Dôvera k ďalšiemu zníženiu ceny za výkony CT./
Od 1.7.2013 ZP Dôvera nezmenila ceny UH, upravila však ceny výkonov OHV a JZS, pričom
v prepočte za nemocnicu nedošlo k navýšeniu finančného objemu za OHV a JZS, pričom súčasne
došlo k zmene škály výkonov zaradených ako OHV a JZS.
ZP Dôvera tak ako v minulých rokoch – síce nelimitovala UH, OHV a JZS avšak ich 100%-ná úhrada
bola podmienená nahlásením výkonu cez systém HOSPICOM. / nahlasuje sa plánovanie, začiatok UH,
OHV a JZS, ukončenie pobytu, typu výkonu, diagnózy a pod./ Nenahlásenie výkonu cez tento systém –
znamenal zníženie ceny daného výkonu na 10 %.

c/ ZP UNION
Výsledkom intenzívnych rokovaní so ZP UNION, zrealizovaným koncom r. 2012 bolo navýšenie
zmluvného objemu v roku 2013 spätne od 1.7.2012 o 4,8 % v prev. TO a 12% pre prev. LV - čo
postačovalo na pokrytie plnej úhrady poskytnutej ZS ich poistencom v II. polroku 2012.
Zároveň ZP UNION od 1.1.2013 navýšila:
- mesačný zmluvný objem o 10 % pre prev. TO a 12% pre prev. LV
- navýšila zmluvné ceny za každú UH cca o 13,5 %
- navýšila zmluvné ceny za 1 bod ŠAS cca o 4,5 %
- navýšila ceny výkonov JZS
- navýšila ceny výkonov dialýzy v prev. TY o 3,6 %
Od 1.7.2013 boli so ZP UNION zazumluvnené ceny UH vo výške cien VšZP /vzhľadom na podmienku
danú zo strany VšZP - požadovať od ostatných dvoch ZP minimálne: ceny za UH vo výške
zazmluvnenej s VšZP pod hrozbou vypovedania zmluvy zo strany VšZP/.
ZP UNION zároveň zazmluvnila platbu za UH na chir. odboroch spojenú s poskytnutím výkonov
uvedených v zozname JZS v trvaní od 24 do 72 hodín len v sume 70 % zo zazmluvnenej ceny UH.
Súčasne zazmluvnila od 1.7.2013 úhradu UH na nechirurgických odboroch /neurológia, interne,
pediatria/ z dôvodu potreby pozorovania zdravotného stavu alebo plánovaného diagnostického
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vyšetrenia alebo jednorázového podania liekov poistencovi počas jeho hospitalizácie – v trvaní od 24 do
72 hodín – vo výške 70 % z ceny UH.
ZP UNION
uhrádzala NsP n.o. artroskopické výkony v nezmenenej cene / napriek pôvodne
navrhovanej 70 % nej cene./
Od 1.12.2013 však došlo k avízovanému zazmluvneniu osobitne hradených výkonov vykazovaných
v ústavnej ZS /ZP UNION hradí namiesto 70 % UH len cenu osobitne hradených výkonov./
Od 1.12.2013 zároveň ZP UNION navýšila cenu UH, pričom zahrnula pobyt pacienta na JIS do tejto
zvýšenej ceny, podobne ako ostatné 2 poisťovne predtým.
Zároveň bola poisťovňou zazmluvnená UH v cene 350,- EUR za účelom:
- pozorovania zdravotného stavu
- jednorázového podania liekov
- vykonania plánovaného diagnostického vyšetrenia
ZP UNION v zmysle platnej zmluvy podobne ako VšZP uhrádza nad rámec ceny UH
použitý
osteosyntetický materiál. a hradí napr. použitie podtlakového vákuového systému na liečenie rán,
staplery, subureterálne pásky a pod. a pri JZS napr. šošovky a s. pásky.
Pri dialýze ZP UNION prepláca okrem ceny dialyzačného výkonu aj hodnotu spotrebovaných „A“
liekov /lieky v zmysle platnej kategorizácie MZ SR./
Zároveň všetky tri zdravotné poisťovne na základe kategorizácie MZ SR platnej od 1.1.2013
preplácajú od 1.1.2013 niektorý špeciálny zdravotnícky materiál , ktorý doteraz nebol hradený –
a to nad cenu UH / napr. ZP Dôvera prepláca staplery už aj neonkologickým pacientom , taktiež sa
rozšírilo spektrum uhrádzaných staplerov od VšZP a pod./.
Napriek uvedeným navýšeniam objemov a cien zrealizovaných zdravotnými poisťovňami do
dnešného dňa je možné konštatovať – že nepokrývajú všetky náklady, ktoré vznikajú nemocniciam
v súvislosti s dodržiavaním zákonných ustanovení v oblasti odmeňovania napriek vyhláseniu zákona čo
62/2012 Z.z. o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek účinného od 1.4.2013 zo strany ÚS SR dňa
19.6.2013 za protiústavný a to predovšetkým z titulu kolektívneho vyjednávania a navrhovaného
dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
b/ nevýhodnosť cien zdravotných poisťovní, ktoré doteraz celkom nepokrývajú nákladovosť
zdravotnej starostlivosti - predovšetkým vzhľadom na platné a pripravované zákony v oblasti
odmeňovania v rezorte MZ SR a tlak kolektívneho vyjednávania
c/ pretrvávajúci nesúlad medzi „stanoveným“ objemom jednotlivých ZP a dopytom po ZS zo
strany ich poistencov, ktorý vedie k oneskoreniu úhrad od ZP k tzv. nadlimitným výkonom, ktoré sú
doplácané až v rámci dohodnutých zúčtovaní po ukončení štvrťroka alebo daného roka , resp. k ich
úhrade len napr. v 10 %-nej cene v zmysle platných zmluvných podmienok.
d/ z viacerých prijatých a zrealizovaných racionalizačných opatrení vedenia NsP n.o. v minulom
období:
- v minulom období vedenie nemocníc a Správna rada okrem sústavne vyvíjaného tlaku na zdravotné
poisťovne /ohľadom požadovaného navýšenia cien a niektorých objemov/ prijali rad racionalizačných
opatrení, ktorých výsledkom je nastúpené vyrovnané hospodárenie od r. 2012:
1. znižovanie ceny vstupov /realizované predovšetkým cez verejné obstarávanie/
2.znižovanie energetickej náročnosti poskytovanej starostlivosti:
3. znižovanie nákladov na opravy a udržiavanie
4. znižovanie spotreby všeobecného. materiálu a materiálov na údržbu jej dôsledným sledovaním
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5. znižovanie stavu zamestnancov a následná úspora mzdových nákladov /od r. 2012/, ktoré vzhľadom
na Výnos MZ SR č. 9812/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a MTZ
jednotlivých druhov ZZ sa týkalo zdravotníckych pracovníkov zatiaľ len v minimálnej miere.
6. zavedenie 3-zmennej prevádzky na OKBIH v nemocnici Topoľčanoch
7. sledovanie spotreby liekov a ŠZM a plnenia limitov zazmluvnených so ZP-naviazanie osobného
ohodnotenia lekárov na plnenie limitov zazmluvnených so ZP a dodržiavanie určených limitov na
lieky a ŠZM
8. zintenzívnenie vyberania platieb na základe platného cenníka
9. zrušenie 3-zmennej prevádzky na DZS v prev. ZZ: Topoľčany od 1.5.2012
e/ zrealizované zákonné navýšenie platov lekárov od 1.1.2013 vyplývajúce zo zákona č. 512/2011
Z.z. zo 14.12.2011 – ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. a ktorý stanovil minimálne sadzby
tarifných platov lekárov od 1.1.2012, pričom zakotvil zároveň aj ďalšie navýšenie tarifných platov
lekárov od 1.7.2012 ako aj každoročnú valorizáciu vždy k 1. januáru kalendárneho roka.
Navýšenie platov lekárov bolo pre pretrvajúci nedostatok fin. zdrojov zrealizované od 1.1.2013
v rámci celého rezortu len v zákonom určenej výške, t.j. bez realizácie navýšení pôvodne
požadovaných lekármi v Referende z r. 2011, pričom v marci 2013 zároveň MZ SR posunulo do
medzirezortného pripomienkového konania ďalší návrh navýšenia platov lekárov, ktorý v podobe
prijatých zákonných ustanovení /§80a ods.1 a § 102p zákona č. 220/2013/ zagarantoval:
- k 1.1.2014 - navýšenie platov atestovaných lekárov v ústavnej ZS na 2,1 násobok priemernej
mzdy a platov týchto neatestovaných lekárov na 1,25 násobok
Ďalšie požadované navýšenie lekármi od 1.1.2015 je pritom častým predmetom rokovaní zástupcov
lekárov s MZ SR.
/
f/ sústavné kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré smeruje
k nasledovnému:
- minimálne 2 %-né navýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov od 1.4.2014/v porovnaní
s 31.12.2013/ – okrem lekárov, sestier a pôr.asistentiek
- navýšenie tarifných platov u tých sestier a pôrodných asistentiek, ktorých mesačný príjem po
odpočítaní nárokových mzdových zvýhodnení nedosahuje úroveň minimálnych mzdových nárokov
garantovaných pôvodne zákonom č. 62/2012 Z.z. /ktorý ÚS SR v 8/2013 vyhlásil za protiústavný/.
 navýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek bolo pôvodne zrealizované od 1.4.2012 na
základe zákona č. 62/2012 Z.z. z 1.2.2012, ktorý upravoval minimálne mzdové nároky sestier
a pôrodných asistentiek od 1.4.2012 ako aj ich každoročnú valorizáciu o percento medziročného
nárastu minimálnej mzdy – ktorý však ÚS SR vyhlásil v máji 2013 za protiústavný.
g/ postup dodávateľov v súvislosti s novelou OZ v oblasti penalizácie oneskorených úhrad
g/ z postupu spoločnosti SK-MED, ktorá združuje 12 dodávateľských liekových firiem, a ktorá
požaduje dodržiavať splátkový kalendár predmetných záväzkov NsP n.o. po lehote splatnosti

Dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia NsP n.o. k 31.12.2013 – zisk + 391 584,21 EUR ovplyvnili
predovšetkým nasledovné významné položky v oblasti nákladov a výnosov:
a/ najväčší podiel na nákladoch k 31.12.2013 vykázaných v celkovej hodnote 26 297 842,23 EUR
/ktoré predstavuje čerpanie rozpočtu nákladov na 98,35 %/ predstavujú nasledovné nákladové
položky :
mzdy a odvody v hodnote 14 853 393,21 EUR, t.j. 56,48 % z celkových nákladov, v ktorých výške
sa odzrkadlili predovšetkým nasledovné skutočnosti:
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- navýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2013, , pričom mzdové náklady v značnej miere
ovplyvňuje aj hodnota priemerného zárobku, ktorá sa každý štvrťrok zvyšuje vzhľadom
k počtu nadčasových hodín odpracovaných zdravotníckymi pracovníkmi.
- zrealizované zákonné navýšenie platov lekárov od 1.1.2013 vyplývajúce zo
zákona č. 512/2011 Z.z. zo 14.12.2011
- od 1.3.2013 navýšenie základných platov zamestnancov o 5% - KZ vyššieho stupňa v obidvoch
prevádzkach ZZ
spotreba materiálu v hodnote 6 217 809,06 t.j. 23,64 % z celkových nákladov, z toho::
lieky 2 872 641,25 EUR, zdravotnícky materiál 1 924 573,64 EUR a krv a krvné prípravky 314 093,59
EUR
spotreba energie v hodnote 1 605 486,85 EUR, t.j. 6,10 %, z celkových nákladov , kde najväčší
71,17 % -ný podiel predstavujú náklady na teplo dodávané energetickou spoločnosťou NSK ENERGO-SK, a.s. Nitra, 23,59 % predstavujú náklady na el. energiu a 4,94% náklady na
spotrebovanú vodu:
náklady na teplo...... 1 142 637,92 EUR
el. energia................ 378 700,19 EUR
voda.........................
79 255,11 EUR
Plyn.......................
4 893,63 EUR
ostatné služby v hodnote 1 487 731,80 EUR, t.j. 5,66 % podiel na celkových nákladoch. Najväčší
podiel na ostatných službách predstavujú nasledovné položky: nájomné za prenájom CT prístroja
v prev. Levice 180 008,40 EUR, pranie a prenájom prádla externým dodávateľom 324 459,03 EUR
, úhrady za služby externým lekárom 198 722,97 EUR, nájomné hradené NSK 70 786,60 EUR,
nájomné kyslíkových fliaš 36 460,98 EUR, externé zabezpečenie ochrany objektov 30 630,08 EUR,
odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov 23 996,23 EUR, náklady na metrológiu 1 487,30 EUR
a validáciu 4 424,18 EUR, stočné a dažďová voda 120 857,66 EUR, poplatok za údržbu NIS
37 859,11 EUR ,poplatky za ext.služby verejného obstarávania /vypracovanie súťažných podkladov,
riadenie VO, služby OSO, realizácia EA/ 28 834,87 EUR.
opravy v hodnote 292 717,44 EUR, t.j. 1,11 % podiel na celkových nákladoch. Z toho opravy
zdravotechniky predstavuje čiastku 121 723,93 EUR, opravy výťahov 59 466,70 EUR, opravy
motorových vozidiel 19 562,12 EUR a opravy budov 6 878,19 EUR.
Opravy prenajatého majetku od NSK zaplatené z tzv. získaného „nezdravotníckeho nájomného“/v
zmysle bodu 6.3 Nájomnej zmluvy s NSK za obdobie 01/2013 – 12/2013 predstavujú za prevádzku
ZZ Levice hodnotu 12 466,15 EUR a za prevádzku ZZ Topoľčany hodnotu 92 354,69.
odpisy dlhodobého majetku boli v roku 2013 vykázané v hodnote 513 350,51 EUR t.j. 1,95 %
z celkových nákladov
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Predaný materiál

Manká a škody,pokuty

Odpisy

Úroky
Iné náklady
Dane a poplatky
Ostatné soc. náklady

Spotreba materiálu

Zákonné soc. náklady

Ostatné soc. poistenie

Spotreba energií
Cestovné

Zákonné soc. poistenie

Opravy a udržovanie
Ostatné služby

Prehľad nákladov
Mzdy

b/ najväčší podiel na výnosoch k 31.12.2013 vykázaných v celkovej hodnote 26 689 426,44 EUR /čo
predstavuje plnenie rozpočtu výnosov na 100,92 %/predstavujú nasledovné vykázané položky výnosov :
- tržby od zdravotných poisťovní za poskytnutú ZS ich poistencom v hodnote 24 466 388,86 EUR,
t.j. 91,67% (z toho výnosy za zdravotnú starostlivosť pre poistencov VšZP – 17 428 068,77 EUR,
Dôvera ZP 5 113 080,34 EUR, UNION ZP 1 721 508,34 EUR, EURO poistenci 203 731,41 EUR
tržby z nájomného v hodnote 408 255,69 EUR, t.j. 1,53 % / z toho tzv. „nezdravotnícke nájomné“
v zmysle bodu 6.3 zmluvy s NSK v hodnote 156 380,77 EUR,
tržby za stravovanie v hodnote 80 429,86 EUR, t.j. 0,30 %
darované prostriedky od právnických a fyz. osôb v hodnote 10 953,70 EUR,
t.j. 0,04 %
platby za služby spojené s poskytovaním ZS uhradené prevažne na základe platného cenníka
priamo hradených výkonov v hodnote 196 430,20 EUR, t.j. 0,74 % /z toho vybrané poplatky za
nadštandardné izby predstavujú 40 708,16 EUR/
zákonom stanovené poplatky za služby spojené s poskytovaním ZS /poplatky á 1,99 EUR/
predstavujú 31 431,90 EUR, t.j.0,12 %
vybrané parkovné v hodnote 32 740,41 EUR, t.j. 0,12 %
Výsledok hospodárenia NsP n.o. k 31.12.2013 účtovne vykázaný v hodnote + 391 584,21 EUR sa
odrazil aj na vykázanej hodnote niektorých ďalších ukazovateľov:
Pohľadávky k 31.12.2013 v EUR
Pohľadávky NsP n.o. predstavujú k 31.12.2013 hodnotu 4 250 688,99 EUR /z toho po lehote
splatnosti 116 193,83 EUR/
celkom
po lehote splatnosti
a/pohľadávky z obchodného styku
3 966 043,45
113 218,37
z toho: zdravotné poisťovne
3 902 903,00
3 454,66
b/ iné pohľadávky
219 087,82
2 975,46
c/ ostatné pohľadávky
2 876,69
d/ pohľ. k rozpočtu úz.samosprávy
62 681,03
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Záväzky k 31.12.2013 v EUR:
a/ Krátkodobé záväzky NsP n.o. 31.12.2013 predstavujú 7 102 199,45 EUR
/z toho po lehote splatnosti 2 412 758,51 EUR
celkom
po lehote splatnosti
a/ záväzky z obchodného styku
4 447 936,04
2 412 758,51
b/ voči zamestnancom
733 248,96
c/ voči inšt. SZ
600 055,53
d/ daňové záväzky
110 685,09
e/ ostatné záväzky*
1 210 273,83
/*Poznámka: vrát. leasing.splátok , splátok spotrebného úveru na CT, splátok pôžičky od NSK
splatných do jedného roka a splátkových kalendárov/
b/ Dlhodobé záväzky k 31.12.2013 predstavujú hodnotu 1 642 484,98 EUR a zahŕňajú nasledovné:
- 56 200,18 EUR – výška finančného zostatku sociálneho fondu,
- 34 481,07 EUR - zostatok istiny záväzkov z titulu leasingov /účet 474-časť /
- 1 551 803,73 EUR – ostatné dlhodobé záväzky: predstavuje zostatok dlhodobých záväzkov
troch návratných finančných výpomocí z NSK v hodnote 1 303 803,74 EUR a zostatok
dlhodobého záväzku úveru na CT obstarané pre prevádzku Topoľčany v hodnote 247 999,99
EUR.
/Hodnota dlhodobých záväzkov k 31.12.2013 nezahŕňa záväzky účtu 474 a 479 so splatnosťou kratšou
ako 1 rok zúčtované na samostatných analytických účtoch ako súčasť krátkodobých záväzkov, z toho:
Prevádzka ZZ: Topoľčany: úver 156 702,70 EUR, výpomoci 381 663,27 EUR, leasing.spl. 46 815,84
Prevádzka ZZ: Levice: výpomoci 320 686,73 EUR, leasingy 119 842,55./
Na rozbehnutie prevádzky obidvoch nemocníc boli v r. 2010 zo strany NSK poskytnuté 2 návratné
finančné výpomoci v hodnote 725 000.- EUR a 1 850 373.- EUR na prefinancovanie neinvestičných
potrieb. /čerpanie: prev. LE: 365 000 EUR, prev. TY: 360 000 EUR/.
Záväzok voči NSK z titulu poskytnutej prvej krátkodobej návratnej finančnej výpomoci / v hodnote
725 000,- EUR/ voči NSK je k 31.12.2013 už vyrovnaný.
Ďalšia finančná výpomoc NSK v hodnote 1 850 373 EUR bola čerpaná prevádzkami ZZ nasledovne:
- prevádzka ZZ Topoľčany 1 001 583 EUR
- prevádzka ZZ Levice
848 790 EUR
a je splatná v mesačných splátkach á 72 800,- EUR počnúc 31.7.2012 a končiac poslednou splátkou
splatnou 30.9.2014 /pričom splátka splatná 28.2.2014 je Dodatkom č. 3 k Zmluve o poskytnutí
krátkodobej návratnej fin. výpomoci č. 1981/2010 dohodnutá vo výške 30 373 EUR/.
Zostatok dlh. záväzku z titulu uvedenej poskytnutej výpomoci predstavuje k 31.12.2013 hodnotu
612 772,97 EUR* /z toho prev. TY: 331 686,27 EUR, prev. LE: 281 086,70 EUR./
V auguste 2011 bola poskytnutá 3.finančná výpomoc od NSK Nitra v celkovej výške 500 000,EUR, ktorá bola k 31.12.2013 v súlade s platným Dodatkom č. 1 vyčerpaná v hodnote 497 735,93
EUR, z toho prev. ZZ Topoľčany 277 662,86 EUR a pre prev. ZZ Levice 220 073,07 EUR a to na
úhradu dlhov pre spoločnosť ENERGO- SK a ostatných dodávateľov. Táto finančná výpomoc je
splatná v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve 1517/2011 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci v 16
mesačných splátkach á 30 000,- EUR počnúc 31.10.2014 a bude douhradená poslednou 17. splátkou ,
ktorá je splatná v zmysle zmluvy do 28.2.2016 v hodnote 17 335,93 EUR.
Na základe Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 27.3.2012 bola NsP n.o.
poskytnutá 4. finančná výpomoc od NSK /zmluva č. 225/2012/ v hodnote 940 000,- EUR účelovo
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určená na úhradu záväzkov voči ENERGO-SK, a.s., ktorá bola k 31.12.2012 a k 31.12.2013 vyčerpaná
v hodnote 895 644,81 EUR, z toho: prev. ZZ: Topoľčany 353 530,80 EUR, prev. ZZ: Levice 542 114,01
EUR. Uvedená finančná výpomoc je v zmysle zmluvy č. 225/2012 splatná v 6 splátkach po 43 tis.
EUR od 28.2.2015 do 31.7.2015, v 9 splátkach á 73 tis. EUR /od 31.8.2015 do 30.4.2016 a posledná
16.splátka splatná 31.5.2016 predstavuje 25 000,- EUR, avšak na základe skutočného čerpania
výpomoci je poslednou 15.splátka splatná k 30.4.2016 v hodnote 53 644,81 EUR.
Dotácie zriaďovateľa /NSK/ na kapitálové výdavky
Na základe zmluvy zo dňa 27.5.2013 o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky uzatvorenej s NSK
bola NsP n.o. poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v hodnote 873 600 EUR , z toho:
- prev. ZZ: Topoľčany na rekonštrukciu centrálnych operačných sál v hodnote 472 868,28 EUR
/k 31.12.2013 dotácia vyčerpaná v hodnote 472 845,91 EUR/
- prev. ZZ: Levice na rekonštrukciu odd. liečebnej výživy a stravovania v hodnote 400 731,72 EUR
/k 31.12.2013 dotácia vyčerpaná v hodnote 400 731,56 EUR/.
Zároveň na základe zmluvy č. 1637/2013 o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky uzatvorenej s NSK
bola NsP n.o. prevádzka Levice poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v hodnote 84 255,83 EUR
na nákup inkubátora a rozšírenie softvérového úložiska dát PACS,z ktorej bolo v roku 2013 čerpané
21 574,80 EUR na nákup inkubátora pre neonatologické oddelenie.
Finančný majetok k 31.12.2013
Finančný majetok n.o. k 31.12.2013 vo výške 523 650,46 EUR tvorí:
-

v pokladni – hotovosť v hodnote 2 211,31 EUR
ceniny v hodnote
0,00 EUR
finančné prostriedky vedené na bežných účtoch NsP n.o. v hodnote 521 439,15 EUR

II. Zdroje krytia majetku k 31.12.2013
a/ vlastné zdroje krytia vykazujú k 31.12.2013 zápornú hodnotu -2 326 571,22 EUR , čo predstavuje
zníženie zápornej hodnoty vlastných zdrojov krytia r. 2011 o hodnotu kladného hospodárskeho
výsledku vykázaného k 31.12.2013 + 391 584,21 EUR..
Na zvyšnej časti zápornej hodnoty vlastných zdrojov krytia sa podieľa nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov zápornou hodnotou – 2 783 155,43 EUR/ a kladná hodnota
základného imania vo výške 65 000,- EUR..
b/ cudzie zdroje krytia v hodnote 9 092 775,80 EUR
Cudzie zdroje krytia predstavujú:
1. krátkodobé rezervy v hodnote
348 091,37 EUR
rezerva na nevyčerp. dovolenku v hodnote
352 240,24 EUR
rezerva - účtovný audit za r. 2013
2 507,40 EUR
predpokladaná hodnota vyúčtovania energii za r.2013 -12 292,28 EUR
/teplo/
pokuta ÚDZS
2 000 EUR
ostatné nevyfakt. služby za r. 2013/ lekárske služby/
289,46 EUR
nevyf.nájom ventilátora na OAIM
1 606,27 EUR
očakávané poistné plnenie
2 097,87 EUR
ostatné /fin.bonus, ost.sl./
- 357,59 EUR
2. dlhodobé záväzky v hodnote
1 642 484,98 EUR
3. krátkodobé záväzky v hodnote 7 102 199,45 EUR
- 43 -

III. Obstaranie dlhodobého majetku a investičná činnosť NsP n. o. za rok 2013
Napriek značne obmedzenej výške vytvorených disponibilných finančných zdrojov na
investovanie do obstarania nového majetku bola nezisková organizácia v záujme zabezpečenia
potrebného rozsahu a kvality zdravotnej starostlivosti počas r. 2013 nútená neustále vkladať potrebné
finančné zdroje nielen do zabezpečenia jej nepretržitého chodu ale aj zachovania úrovne a kvality
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Celkový prírastok dlhodobého hmotného a nehmotného majetku evidovaného v účtovníctve
NsP n.o. v NC za rok 2013 predstavuje hodnotu 1 724 434,86 EUR /z toho prev. TY: 1 254 391,83
EUR, prev. LE: 470 043,00 EUR/..
Konkrétny obstaraný a zaradený majetok je uvedený v nasledujúcich prehľadoch:
Prevádzka ZZ: Topoľčany
Hodnota zaradeného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do používania v r. 2013
predstavuje celkovú sumu 1 216 111,83 EUR /t.j. je podstatne vyššia a ako hodnota jeho zaradenia v r.
2011, kedy zaradený majetok predstavoval hodnotu 258 368,59 EUR a v r. 2012 kedy zaradený majetok
predstavoval hodnotu 50 299,62 EUR./
Nezaradenú obstaranú investíciu z r. 2013 predstavuje k 31.12.2013 faktúra za projekt rekonštrukcie
COS a OCS v hodnote 38 280,- EUR.
Inv.číslo

Názov dlhodobého majetku

Obst.cena

Pracovisko

Poznámka

v EUR

NS

Zdroj financovania

NIM0000085

Software-Virtualizácia

4 320,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000088

LIS-OKM 6 licencií

2 520,00

503401

Vlastné zdroje

NIM0000089

Software PACS

36 168,00

557602

Vlastné zdroje

Spolu účet 013-Softver

43 008,00

NIM0000078

PCx86 Server x 3650 M4 fyz.ser.

8 880,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000079

PCx86 Server x 3650 M4 fyz.ser.

8 880,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000080

PCx86 Backup Serv. IBM Syst. X 355

16 800,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000081

Disk.pole IBM syst. Storage DS 3

16 800,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000082

Pásk.knižn. IBM TS3100 Tape Lib.

9 240,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000083

UPS IBM 6000VA LCD 4U Rack

3 000,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000084

Skriňa Rack NetBAY S2 Standard

4 488,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000086

Enthernet switch-prepínač

5 280,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000087

Enthernet switch-prepínač

5 280,00

90802

Vlastné zdroje

NIM0000077

Resuscitátor NEOPUFF

3 268,92

105102

Vlastné zdroje

NIM0000090

Prístroj CT TOSCHIBA AQUILION

534 000,00

557602

NIM0000091

Perimeter OPTOPOL PTS 910 s prísl.

8 340,00

201502

90%
úver+2%dane+vl.zdroje
Vlastné zdroje

NIM0000092

Konvektomat

2 800,00

91302

Vlastné zdroje

NIM0000093

Fakoemulzifikačný prístroj INFINITY

30 000,00

318506

Vlastné zdroje

NIM0000094

MP FIX KOMPLET

2 377,00

318501

DAR

NIM0000095

Sterilizátor UNISTERI

34 092,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000096

Sterilizátor formal. FORMOMAT

91 908,00

518602

Dotácia na KV z NSK

NIM0000097

Prístroj ultrazv. Echokardiograf.

74 280,00

100102

Vlastné zdroje

NIM0000098

Lampa operačná ST5+ST3 stropná

13 320,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000099

Lampa operačná ST5+ST3 stropná

13 320,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000100

Lampa operačná ST5+ST3 stropná

13 320,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000101

Lampa operačná ST5+ST3 stropná

13 320,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000102

Lampa operačná ST5+ST3 stropná

13 320,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000103

Lampa operačná ST5+ST3 stropná

13 320,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000104

Stôl operačný RT-M300 AT s EXTENZ.

34 296,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000105

Stôl operačný RT-M300 AT UNIVERZ.

12 252,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000106

Stôl operačný RT-M300 AT UNIVERZ.

12 252,00

318501

Dotácia na KV z NSK
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NIM0000107

Stôl operačný RT-M300 AT UNIVERZ.

12 252,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000108

Anesteziologický prístroj VENAR

27 703,20

102503

Dotácia na KV z NSK

NIM0000109

Mikroskop VSSE-LAB

1 980,00

502402

Vlastné zdroje

NIM0000110

Dlaha MOTOR KINETEC PRIMA ADVA

2844,00

101101

Vlastné zdroje

NIM0000111

Prístroj odsávací ATMOS

3 220,80

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000112

Prístroj odsávací ATMOS

3 220,80

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000113

Prístroj odsávací ATMOS

3 220,80

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000114

Prístroj odsávací ATMOS

3 220,80

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000115

VIDEO SYSTEM CENTRE OTV

16 992,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000116

Kamera OTV-S7ProH-HD-12E

12 000,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000117

Prístroj elektrochir. MARTIN MAXI

22 485,46

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000118

SYSTĚM SCHAVER OSSEO UNO

14 499,76

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000119

Systém STERIL..KONTAJN.

6 201,31

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000120

Súbor artroskop. nástrojov

6 580,80

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000121

Dvere s protipož. uzávermi

17 208,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000123

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000124

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000125

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000126

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000127

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000128

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000129

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000130

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000131

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000132

Vozík inštrumentačný

600,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000133

Vozík hydraul. Inštrument.

1 330,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000134

Vozík hydraul. Inštrument.

1 330,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000135

Vozík hydraul. Inštrument.

1 330,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000136

Vozík hydraul. Inštrument.

1 330,00

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000137

Vozík hydraul. Inštrument.

1 329,98

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000138

PRISTR.MODUL.CHIR.SYNTHES

7 060,20

318501

Dotácia na KV z NSK

NIM0000139

Vozík hydraul. Inštrument.

1 330,00

318501

Dotácia na KV z NSK

Spolu účet 022-Samost. Hnuteľné v .a s.

1 173 103,83

C e l k o m zaradený v prev. Topoľčany
v EUR v r. 2013 :

1 216 111,83

Prevádzka ZZ: Levice
Hodnota zaradeného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do používania v r. 2013
predstavuje hodnotu 69 043,44 €, kde v r. 2012 to bola celková hodnota 44 588,38 € :
Nezaradenú obstaranú investíciu z r. 2013 predstavuje k 31.12.2013 projekt rekonštrukcie oddelenia
liečebnej výživy a stravovania v hodnote 9 800,- EUR a stavebné práce rekonštrukcie oddelenia
liečebnej výživy a stravovania v sume 391 199,56 EUR.
022. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Obstarávacia cena
Zdroj
nákupu
Dýchací prístroj AURA
18 921,60
Vlastné
zdroje
Inkubátor
21 574,80
Dotácia na
KV z NSK
EEG zariadenie s
13 144,80
Vlastné
príslušenstvom
zdroje
Chirurgická vŕtačka
15 402,24
Vlastné
zdroje
Samost. hnut. veci spolu:
69 043,44
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Stredisko

Počet kusov

OAIM

1

Neonatologické oddelenie

1

Neurologická ambulancia

1

OÚCH

1

a/ Vlastný majetok NsP n.o. k 31.12.2013:
Technické vybavenie obidvoch prevádzok ZZ vo vlastníctve NsP n.o. predstavuje nasledovnú hodnotu
a bolo obstarané z nasledovných finančných zdrojov :
1. odpisovaný majetok NsP n.o. k 31.12.2013 predstavuje v NC hodnotu 4 329 265,78 EUR /z toho:
Topoľčany 2 267 284,72 EUR, prev. Levice 2 061 981,06 EUR /, pričom vlastný majetok obstaraný
a zaradený v r. 2013 predstavuje čiastku 1 285 155,27 EUR /z toho prev. Topoľčany 1 216 111,83
EUR, prev. Levice: 69 043,44 EUR.
Zdrojom financovania novoobstaraného vlastného dlhodobého majetku zúčtovaného v účtovníctve
v r. 2013 boli predovšetkým vlastné zdroje NsP n. o., dotácia zriaďovateľa na kapitálové výdavky,
spotrebný úver a príspevky z podielu zaplatenej dane /2%/.
Zdrojom financovania celkového
vlastného dlhodobého majetku NsP n.o. zúčtovaného
v účtovníctve k 31.12.2013 boli z väčšej časti vlastné zdroje NsP n.o.,dotácia na KV od zriaďovateľa
resp.financovanie cez leasing a spotrebný úver :
Zdroje financovania:
Topoľčany
Levice
- vlastné zdroje NsP n.o...........................
928 862,54 555 851,49
- spotrebný úver ....................................
.
498 964,01
13 900,00
- darovaný dlh.majetok .................
24 382,00
0
- leasing....................................................
332 898,22 1 069 923,21
- dotácia na KV z NSK-zaradený majetok ..............
434 565,91
21 574,80
- dotácia na KV z NSK –nezaradený majetok...........
38 280,00
400 731,56
- príspevky z podielu zaplatenej dane /CT-č.úhr./
9 332,04
0
- Spolu obstarané a zaradené v r. 2010-2013:
2 267 284,72 2 061 981,06
V prevádzke ZZ Topoľčany bolo na spotrebný úver obstarané motorové vozidlo hospodárskej dopravy
Renault Laguna a CT prístroj TOSCHIBA /480 600 €, t.j. 90 % z NC CT/ a darovaný bol monitor pre
a mobilná úpravovňa vody pre dialýzu, MP FIX Komplet pre Centrálne operačné sály./
V prevádzke ZZ Levice bolo cez spotrebný úver prefinancované motorové vozidlo Škoda Octavia.
2.drobný hmotný majetok v NsP n.o. k 31.12.2013 predstavuje hodnotu 329 882,91 EUR /z toho
neodpisovaný majetok v prev. Topoľčany na účte 773-DNM a DHM v používaní v hodnote
162 214,22 EUR, prevádzka Levice 167 668,69 EUR./, pričom vlastný drobný hmotný majetok
obstaraný v r. 2013 predstavuje hodnotu 59 027,50 EUR /z toho v prev. Topoľčany 39 826,55 EUR
a v prevádzke Levice 19 200,95 EUR.
/Darovaný drobný hmotný majetok za rok 2013 predstavuje čiastku 3 984,78. EUR/ z toho:
- pre prevádzku Topoľčany 1 080,38 EUR /chladnička, 2 nerez.stoly, inštrumentárium, paplón/
- pre prevádzku Levice 2 904,40 EUR /počítače/.
b/ Prenajatý majetok /od NSK a ostatných/:
Prevažnú časť technického vybavenia nemocnice v Topoľčanoch a v Leviciach predstavuje prenajatý
majetok od NSK na základe nájomnej zmluvy s NSK zo dňa 12.2.2010 / stav prenajatého majetku od
NSK overený inventarizáciou k 31.12.2013 v ZZ: Topoľčany predstavuje hodnotu 21 632 080,29
EUR a v prevádzke Levice 14 203 626,89 EUR./
Významné materiálno-technické vybavenie nemocnice predstavuje aj zdravotnícka technika
prenajatá od firmy EGAMED na dobu 4 rokov /hodnota zariadenia predstavuje v prev. Topoľčany
231 669,55 EUR a v prevádzke Levice 163 733,05 EUR.
Pre prevádzku ZZ Topoľčany na oddd. OAIM bol v r. 2013 zároveň prenajatý anesteziolog. prístroj od
firmy
MEDFIN- lízing a ventilátor VEOLAR,
nevyhnutné materiálno-technické vybavenie
dialyzačného strediska predstavuje 9 prenajatých prístrojov od firmy IMPAX Trading s.r.o. na základe
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leasingovej zmluvy /mobilná mobilná úpravovňa vody pre dialýzu, 8 ks dialyzačných monitorov/ a
základné materiálno-technické vybavenie Oddelenia klinickej biochémie, hematológie vrátane výkonov
imunológie predstavuje prenajatá
zdravotnícka technika od firmy Roche Slovensko a.s. /
hematologické a biochemické analyzátory/.
Pre stredisko dopravná zdravotná služba v Topoľčanoch bolo formou leasingu obstaraných 5 sanitných
motorových vozidiel /od r. 2010/ na prepravu pacientov- poistencov, pre gynekológiu v Topoľčanoch
je formou leasingu obstaraný sonografický prístroj.
Z nezdravotníckych prenájmov sa jedná o prenájom kopírovacieho stroja CANON a prenájom 31
redukčných ventilov.
Pre prevádzku ZZ Levice – sú prenajaté – mamomat firmy MEDFIN lízing na oddelení radiológie,
analyzátor Elecsys, AU680 , IMULITE 2000xPi, glukózový analyzátor SUPER GL2 na oddelení
OKB a analyzátor SYSMEX CA1500 , XT 2000i a Architekt na oddelení HTO.
Evidencia všetkého ostatného prenajatého majetku /okrem prenajatého od NSK, ktorý je vedený na
podsúvanových účtoch a majetku obstaraného na leasing/ je zabezpečená v kusovej evidencii NsP n.o.
c/ Zapožičaný majetok
Evidencia všetkého zapožičaného majetku je zabezpečená v kusovej evidencii NsP n. o.
Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2013 nevykazuje žiaden zostatok,
vzhľadom na skutočnosť, že všetky investície obstarané v r. 2013 /v prevádzke Topoľčany v hodnote
43 008,- EUR/ boli k 31.12.2013 zaradené do majetku NsP n .o.
Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje k 31.12.2013 zostatok v hodnote
439 279,56 EUR z dôvodu nasledovných nezaradených neukončených investícií:
- v prevádzke ZZ: Topoľčany – projekt rekonštrukcie COS a OCS v hodnote 38 280,- EUR
- v prevádzke ZZ: Levice - projekt na rekonštrukciu oddelenia liečebnej výživy a stravovania v sume
9 800.-EUR a stavebné práce v hodnote 391 199,56 EUR.

V. Rozdelenie hospodárskeho výsledku k 31.12.2013
Vedenie NsP n.o. odporučilo a Správna rada NsP n.o. schválila na svojom zasadnutí dňa 2.4.2014
zúčtovať rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013 – zisk + 391 584,21 EUR na úhradu
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov – straty v celkovej hodnote – 2 783 155,43
EUR.

V. Finančná analýza k 31.12.2013 :
1. ukazovatele likvidity
a/ okamžitá likvidita: r. 051/r. 087 Súvahy
= finančný majetok/krátkodobé záväzky = 0,073731
/Krátkodobé záväzky sú pokryté z 7,37 % finančným majetkom./
b/ bežná likvidita: r. 042 Súvahy - pohľadávky po LS + r. 051 Súvahy / r. 087 Súvahy
= brutto pohľadávky - pohľ. po LS + finančný majetok/krátkodobé záväzky= 0,655874
/Krátkodobé záväzky sú kryté z 65,59 % finančným majetkom a pohľadávkami.
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c/ celková likvidita : r. 029/(r. 075 + r. 087 + r. 099 + r. 100)
= obežný majetok/rezervy + krátkodobé záväzky + bež. bank. úvery + prij. kr. fin. výp.= 0,669492
/Obežný majetok tvorí cca 66,95 %-né krytie cudzích zdrojov./
2. celková zadĺženosť: podiel - cudzie zdroje / aktíva = 1,174259
/udáva podiel cudzích zdrojov k hodnote aktív/
3. nákladová náročnosť tržieb = náklady/výnosy = 0,985328
/udáva koľko nákladov bolo potrebné vynaložiť na 1 EUR tržieb/
4. produktivita práce = výnosy/počet pracovníkov = 23 936,71 €/1 prac.
/hodnota výnosov, ktorú vyprodukuje v priemere každý pracovník/
5. Rentabilita:
/Ukazovatele rentability sú pomerom výsledku hospodárenia k vybraným ukazovateľom.
Udávajú efektívnosť hospodárenia, hodnotu zisku, ktorý pripadá na jednotku vynaložených tržieb,
aktív pod. Vyjadruje návratnosť celkového vloženého kapitálu./
a/ rentabilita tržieb = výsledok hospodárenia /tržby = 0,014672
b/ rentabilita aktív = výsledok hospodárenia / aktíva = 0,050570

VI. Stav majetku k 31.12.2013
NsP n.o. v Súvahe k 31.12.2013 vykazuje vlastný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v OC
evidovaný na majetkových účtoch v hodnote 4 329 265,78 EUR /z toho prev. Topoľčany: 2 267 284,72
EUR, prev. Levice 2 061 981,06 EUR, prenajatý majetok na základe nájomnej zmluvy od NSK
predstavuje k 31.12.2013 hodnotu 35 835 707,18 EUR / evidovaný na podsúvahových účtoch, z toho:
prevádzka ZZ: Levice v hodnote 14 203 626,89 EUR a prevádzka Topoľčany
v hodnote
21 632 080,29/.
Zároveň je evidencia drobného hmotného a nehmotného majetku a niektorých vybraných druhov
majetku v zmysle platnej smernice zabezpečená na ďalších účtoch podsúvahovej evidencie
v celkovej hodnote 352 927,38 EUR, z toho prev. ZZ Topoľčany 162 514,22 EUR, prev. Levice
190 413,16 EUR /niektorý drobný hmotný majetok v NC od 35 € , resp. od 99,58 EUR do 1 700 EUR,
resp. drobný nehmotný majetok do 2 400 EUR, prísne zúčtovateľné tlačivá, majetok útvarov krízového
riadenia a CO a pod. /
Prenajatý a zapožičaný majetok eviduje NsP n.o. aj v kusovej evidencii.

VII. Predpoklad do budúcnosti
V roku 2013 sa manažment NsP n.o. zameriaval na realizáciu pokračujúcich opatrení na celkové
zvýšenie efektívnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v súčinnosti so zameraním sa na
vyjednávanie zazmluvnenia navýšených objemov zdravotnej starostlivosti a zmluvných
cien so
zdravotnými poisťovňami porovnateľných s ostatnými všeobecnými nemocnicami.
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Uvedené považuje manažment NsP n.o. naďalej za prioritu aj v r. 2014 a v nasledujúcom období
predovšetkým vzhľadom na:
- schválené zákonné ustanovenia v oblasti ďalšieho navyšovania platov lekárov, ktoré sú účinné od
1.1.2014 v podobe § 80a ods. 1 a § 102p zákona č. 220/2013, pričom lekári bojujú za ich ďalšie
navýšenie k 1.1.2015,
- tlak kolektívneho vyjednávania na zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek v intenciách zákona
č. 62/2012 Z.z. , ktorého znenie ÚS SR vyhlásil za protiústavné ako aj zvýšenie platov ostatných
zamestnancov, ktoré vyplýva z KZ vyššieho stupňa /min +2 % od 1.4.2014/
- zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2014 ako aj jej predpokladané navýšenie od 1.1.2015,
- novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2013 ohľadom max. lehote
splatnosti dodávateľských faktúr a penalizácie
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KREDITAUDIT
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Pre zakladatel'a a vedenie neziskovej organizácie
Nemocnice spoliklinikami

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky neziskovej organizácie Nemocnice s pollklinikami,
Štefánikova 69, Nitra, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehl'ad významných účtovných zásad
a účtovných metód a ďalšie vysvetl'ujúce informácie.

Zodpovednost' štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý
a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve Č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisova za
interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednost' audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit
som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podl'a týchto štandardov mám
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík
významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní
tohto
rizika audítor
berie do úvahy interné
kontroly
relevantné
na zostavenie
účtovnej
závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské
postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad
a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj
vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.
Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre
moje audítorské stanovisko.

Stanovisko
Podľa môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie neziskovej organizácie Nemocnice s pofiklinikarni, k 31. decembru
2013, výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Bratislava, 15. apríla 2014

KREDIT AUDIT, s.r.o.
Prievozská 14/ A
821 09 Bratislava

KREDITAUDIT s.r.o. 1 Prievozská 14/a I 821 09 Bratislava 1 ičo 313865121 ič pre DPH SK2020321 0611 dič 2020321061
www.kreditaudit.skIReg.:
Okresný súd Bratislava l, odd.Sro, vl. 8167/B 1 UniCredit Bank Slovakia as.] číslo účtu 2558008/1111
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A. NEOBEZNY n[a.lerOr
Dlhodobf nehmotnf

b

SPOLU

majetok

r.002 + r. 009 + r.

118911,84

98892,07

99401,93

217803,91

1

1891 1,84

98892,07

99401,93

1466266, '1 0

2645195,77

1433591,84

25704,4Q

128520.67

136231,99

093049,99

1972864,58

1102786,31

347511.71

104530.96

194573,54

majetku (041-093)

Poskytnut6 preddavky na dlhodobli nehmotnf majetok
(051- O95AU)

(031)

Umeleck6 diela a zbierky

(032)

021 - (081 + 092AU)

Samostatn6 hnutel'n6 veci a s0bory hnutel'nlch veci

022-(OB2+092AU)
023 - (083 + 092AU)

porastov 025 - (085 + 092AU)

zvierate 026 - (086 + 092AU)
Drobn! dlhodobf hmotnyT majetok 028 - (0BB + 092AU)
Ostatnf dlhodobii hmotnf majetok 029 - (089 +092AU)
Obstaranie dlhodob6ho hmotn6ho majetku (042 - 094)
Zitkladnl st5do a t'aZn6

Poskytnut6 preddavky na dlhodobf hmotn! majetok (052
- oe5A0)

majetok

006
007
008

r.010 aZ r.020

Pozemky

3. Dlhodobf finandnf

009

X

011

X

012

154225,07

013

3065914,57

014

452042,67

016
017
018
019

022

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnfch
spolodnostiach s podstatnym vplyvom (062 - 096 AU)

023

AU)

o24

P62idky podnikom v skupine a ostatn6 pdZidky (066 + 067) oe6 A0

025

majetok

(069 - 096 AU)

Obstaranie dlhodob6ho finandn6ho majetku (043 - 096 AU)
Poskytnut6 preddavky na dlhodob! finandny majetok (053 096 AU)

439279,56

439279,56

020

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnlch
spolodnostiach v ovl5danej osobe
(061- 096 AU)

Ostatnii dlhodob! flnandnyi

1

015

021

dian6 do splatnosti (065 - 096

4111461.87

010

r. 022 at r.028

Dlhov€ cenn6 papiere

4

217803,9'l

+ 091 AU)

Pestovatel'sk6 celky trvalfch

3

002

005

prostriedky

2

r. 003 aZ r. 008

ostatn! dlhodobli nehmotnf majetok (018+ 019)-(078 + 079

Dopravn6

1

1532993,77

014 - (074 + 091AU)

Stavby

Netto

2744087,84

004

majetok

Netto

1585177,94

013 - (073+091AU)

Dlhodobf hmotnf

Korekcia

4329265,78

Softv6r

Obstaraniedlhodob6ho nehmotn6ho

Brutto

001

003

pr6va

predchidzajuce
fdtovn6 obdobie

021

Nehmotn6 vfsledky z vjrvojovej a obdobnej dinnosti
01 2-(072+091AU)

Ocenitel'n6

Bein6 (dtovn6 obdobie

c.r,

a

2.

[-T-[-Tl

Bezprostredne

rJ

.9

1.

sro

026
Q27

o2B
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B. OBEZNY MAJETOK SPOLU r.030+ r.037+
1.

predchidzaj(ce
[6tovn6 obdobie

Z6soby
Vlateri6l

r'042+ r.051

r.031

aZ

r'

036

(12 + 119) - 19'1

Nedokonden6 viroba a polotovary vlastnej vfroby (121

(23

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

029

4987909,69

4987909,69

4899157,52

030

213570.24

213570,24

206'r53,86

031

169769,86

1

69769,86

179179,60

032

+122)-(192+193)

Vfrobky
ZvieralA
Tovar

Brutto

- 194)

033

(24 - 195)

034

(132 + 139) - 196
Poskytnut6 preGdzkov6 preddavky na z6soby (314 AU

035

43090,38

43090,38

26264,26

036

710,00

710,00

710,00

042

4250688,99

4250688,99

4374443.66

043

3966043,45

3966043,45

4233375,04

044

2876,69

2876,69

1603,78

391 AU)
2.

Dlhodob6

pohl'adivky

r. 038 aZ r' 041

Pohl'adiivky z obchodn6ho styku (31 1 AIJ a2314 AU) - 391 AU
Ostatn6

pohl'ad6vky

Pohl'ad6vky vodi 0dastnfkom
1"6

(315 AU

zdruZeni

-

391AU)

(358AU - 391AU)

pohladerrky ( 335 AU + 373 AU + 375 AU + 378AU)

037
038
039
040
041

- 391AU
3.

Kr6tkodob6

pohl'ad6vky

r. 043 aZ r. 050

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (31 1A0 a2 314 AU) - 391AU

Ostatn6pohl'addvky

(315AU

-

391 AU)

Z0dtovanie so SociSlnou poist'oviou a zdravotnymi poist'ovfiami

(336

045

)

Dafiov6

pohl'ad6vky

Qa1 a2345)

Pohl'ad5vky z d6vodu finandnfch vzt'ahov k St5tnemu rozpodtu
a rozpoitom 0zemnej samospr6vy (346+ 348)
Pohl'ad6vky vodi (dastnikom

Spojovaci 0det pri

zdruZenl

zdruleni

(358 AU - 391AU)
(396 - 391AU)

046
047

X

62681,03

X

62681,03

048
049

ln6 pohl'ad6vky (335AU + 373AU + 375AU + 37BAU)- 391AU 050

219087,82

219087,82

139464,84

ri6tY
Pokladnica
Bankov6 0dty

523650,46

523650,46

318560,00
2977,34

r. 052 aZ r. 056

4. Finane n6

QI1 + 213)
Q21 AU + 261)

051

052

2211,31

X

2211,31

053

521439,15

X

521439,15

Bankov6 0ety s dobou viazanosti dlh3ou ako jeden rok (221 AU) 054
fratt<oOoUy nnarrcnf majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)

31

5582,66

X

055

- 291AU

Obstaranie kr6tkodob6ho finandn6ho majetku (259 - 291AU)

056

sPoLU

r. 058 a r.059

057

11415,16

11415,16

23583,60

(381)

058

10202,04

10202,04

13861 ,96

(385)

059

1213,12

1213,12

9721,64

7743412,69

6455734,89

c. eASovE RozLiSENIE

obdobi
Prijmy bud(cich obdobi
MAJETOK SPOLU
1

N6klady bud0cich

r' 001 + r. 029 + r' 057

060

9328590,63 1585177,94
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A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJEI KU 5POLU
r. 062+ r. 068 + r.072 + r.073
,l
r. 063 aZ r. 067
lmanie a pefiaZn6 fondy
(411)
Zdkladn6 imanie
PeiaZn6 fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu (4 12)
(413)
Fond reprodukcie
Oceiovacie rozdiely z precenenia majetku a zfvlzkov (414)
Ocefiovacie rozdiely z precenenia kapit6lovlch 0dastin (415)
r. 069 aZ r. 071
2. Fondy tvoren6 zo zisku
(421)
Rezervn! fond
(423)
Fondy tvoren6 zo zisku
(427)
Ostatn6 fondy
3.

Nevysporiadanf vfsledok hospodAren ia

m

inu

lfch rokov

(+. - AtR\
4. Vfsledok hospod6renia za fdtovn6 obdobie r.060 - (r.062 + r.
068 + r.072+ r.074 + r.101)

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087
1

2.

3.

+

r. 097

r.076 ai r. 078
Rezervy
(451AU)
Rezervy zdrkonn6
(459AU)
Ostatn6 rezervy
(323 + 451AU + 459AU)
Krdtkodob6 rezervy
r.080 a2 r.086
Dlhodob6 zAvAzky
(472)
Z6vAzky zo soci6lneho fondu
(473)
Vydan6 dlhopisy
(474 AU)
Z{vdzky z nSjmu
(475)
Dlhodobe prijat6 preddavky
(476)
Dlhodob6 nevyfakturovan6 dod6vky
(478)
Dlhodob6 zmenky na fhradu
+
(373 AU 479 AU)
Ostatn6 dlhodob6 zAvAzky

4

5

7

3

2

2

Be2n6 06tovn6

obdobie

0

5

srolTfTl

Bezprostredne
predchidzajfi ce f dtovn6
nhdahia

o

5

-2326571,22

-2718155,43

062

65000,00

65000,00

063

65000,00

65000,00

072

-2783155.43

-3340717,92

073

391584,21

557562,49

074

9092775.80

9147064,73

075

348091,37

391749,34

078

348091,37

391749.34

079

1642484.98

2240582,24

080

56200,1 8

33289,04

34481,07

201 139,46

061

064
065
066
067
068
069
070
071

076
077

081

082
083
084
085
086

1551803,73

2006153,74

087

7102199.45

6514733,15

OBB

4447936.04

3777517,19

089

733248,96

724081,70

090

600055,53

562263,1 9

(341 a2345)

091

1

10685,09

107284,87

ZAvdzky z dOvodu finandnfch vzt'ahov k St6tnemu rozpodtu a
(346+348)
rozpodtom rizemnej

092

Kr6tkodob6

zeYezky

r.088

aZ

r.096

styku (321 aZ 326) okrem 323
(331+ 333;
Z?tvlzky vodi zamestnancom

ZAvdzky z obchodndho

Zrldtovanie so Socialnou poist'ovnou a zdravotnymt potst'ovRaml
(336)
Dariov6

zAvdzky
samospr6vy

ZAvAzky z upisanlich

nesplatenfch cennfch papierov a vkladov

(367)

093

Z6vdzky vodi 0iastnikom

(368)
zdruZenl
(396)
zdruleni
(379 + 373 AU + 474 AU + 479 AU)
Ostatne z,vdzky
4. Bankov6 vfpomoci a p6Zi6ky
r.098 aZ r. 100
(461AU)
0very
Dlhodob6 bankov6
+
(231+ 232 461AU)
BeZn6 bankov6 0very
(241+ 249)
Prijate kr6tkodob6 finandn6 ul'pomoci
r.102 a r.103
c. CASOVE ROZLISENIE SPOLU
(383)
Vldavky buducich obdobi
(384)
Vlinosy bud0cich obdobi

094

Spojovaci 0det pri

095

102

319,09

163,92

103

976889,02

26661,67

VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + T.101

104

7743412,69

6455734,89

1

096

1210273,83

1

343586,20

097
098
099
100
101

977208,11

26825,59
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501

c

Spotreba materielu

502 Spotreba energie

5

3

7

2

0

2

5

/srD

Cinnost'

Cislo
riadku

N6klady

4

Zdaiovani

Bezprostredne
predch6dzaj{ce
66tovn6 obdobie

Spolu

4

3

2

1

l-T-l-Tl

01

5961875,39

255933,67

6217809,06

o2

1

382299,61

223187,24

1

605486,85

6593949,20
1

705358,94

504

Pred3n! tovar

03

655017,56

655017,56

439746,22

511

Opravy a udrziavanie

04

270723,25

21994,19

292717,44

2Q3290,02

05

5047,45

5012.15

10059,60

7735,39

429,20

429,20

282.74

512 Cestovn6
513

N6klady na reprezentAciu

06

518

Ostatn6 sluZby

ut

521

Mzdov6 n5klady

524

Z6konnd soci6lne poistenie a zdravotne
ooistenie

87757,47

1487731,80

OB

10635341,31

385351,43

11020692,74

09

3700161,76

132538,71

3832700,47
91 75,1 9

8780,97

103416,49

219898,52

161680,92

168,90

308,53

4545,16

4545,1 6

4871,09

1

399974,33

q)4

Ostatn6 sociSlne poistenie

IU

9175,19

527

Z5konn6 soci6lne n6klady

11

116482,03

1a

168,90

528 Ostatn6 soci6lne n5klady

1

526655,54
1

0633000,88

3591787,77

531

)ai

532

)afi z nehnutel'nosti

14

538

Ostatn6 dane a poplatky

15

25348,85

6823,55

32172,40

37316,87

541

Zmluvn6 pokuty a pen6le

to

6,55

0,65

7,20

1732.17

542 Ostatnd pokuty a penSle

17

3859,92

3859,92

6684,13

543 Odpisanie pohl'adiivky

'18

35443,22

49393,54

0,64

104.14

z motorovlch vozidiel

IJ

544 Uroky

19

28425,98

545 Kuzov6 straty

2A

0,64

546

Dary

21

547

Osobitn6 ndklady

22

548

Mank6 a Skody

23

16392,37

1774,54

18166,91

9914,99

549

In6 ostatn6 n6klady

24

240640,78

63988,80

304629,58

247692,32

25

428685,08

84665,43

513350,51

446360,38

551

Odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku a

dlhodob6ho hmotn6ho majetku

Zostatkov6 cena predan6ho dlhodob6ho
552 nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho
hmotn6ho majetku

25

EE'

Predan6 cenn6 papiere

27

554

Predanf materiSl

zo

555

\6klady na kr6tkodobf finandn! majetok

2S

556

Tvorba fondov

30

557

N6klady na precenenie cennfch papierov

31

558

Tvorba a zfdtovanie opravn5ich polo2iek

56'1

562
563
565
567

7017,24

31035,42

31035,42

29082,98

26295098,29

25795729,73

Poskytnut6 prispevky organizadn!m
zloZkAm

Poskytnute prispevky in)im Uetovnlim

Jz+

iednotkSm

Poskytnut6 prispevky fyzicklim osob6m
Poskytnut6 prispevky z podielu zaplatenej
dane

Poskytnutd prfspevky z verejnej zbierky

0dtovri trieda 5

spolu

r.01

a2

r.37

.E

Jb
JI

38

24256074,01

2039024,28
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Trlby za vlastn6 uirobkY

601

4

5

3

7

2

0t5

2

/SID

6innost'

e

Vfnosy

rldtu

teo

I

Hlavni

nezdaiovani
,l

Zdafiovan6

Spolu

Bezprostredne
predch6dzaj(ce
fdtovn6 obdobie

3

4

2

39

602 Trlby z predaja sluZieb

40

604

f.2by za predan! tovar

41

611

Zmena stavu z6sob nedokondenej viiroby

42

612

Zmena stavu z6sob polotovarov

4J

613

Zmena stavu z6sob vfrobkov

44

614

Zmena stavu zdsob zvierat

45

621

\ktiv6cia rnateridlu a tovaru

46

622 \ktivdcia vn0troorganizadnlich sluZieb
Aktiv6cia dlhodob6ho nehmotn6ho majetku

48

624

Aktiv6cia dlhodob6ho hmotn6ho majetku

49

641

Zmluvn6 pokuty a pendle

50

642939,61

24915240,89

24809911.13

746208.55

746208,55

509195,04

320275,65

290813,56

91149,82

91149,82

37522,81

167,38

167,38

912.7Q

9,06

320275,65

47

ozJ

642 Ostatn6 pokuty a pen5le

24272301,28

51

OZ+J

Platby za odpisan6 poht'ad5vky

644

Uroky

53

124,47

133,53

418,79

645

Kurzov6 zisky

54

49,19

49,1 9

8,44

646

Prijate dary

55

7830,10

7830,1 0

775.53

647

Osobitn6 vlinosy

56

648

Z6konn6 poplatky
ln6 ostatnd vfnosy

57

49089,1 5

128284,54

20912,24

20109,50

408255,69

401471,80

649
0:)

52

58

Tiby z predaja dlhodob6ho nehmotn6ho
I

654
655

113279,27

'1

tro

maietku a dlhodob6ho hmotn6ho maietku

652 Vfnosy z dlhodob6ho finandn6ho majetku
653

35809,88

Tr2by z predaja cennlch papierov a

oodielov
frlby z predaja materi5lu
r'ynosy z kr6tkodob6ho finandn6ho
naietkrt

60
6'1

62
63

656

y'Vnosy z pouZitia fondu

64

657

y'fnosy z precenenia cennlch papierov

65

658

r/yinosy

661

Prijat6 prispevky od organizadnfch zlo2iek

67

662

Prijat6 prispevky od infch organiz6cii

68

frbJ

Prijat6 prispevky od fyzickjrch osdb

69

664

Prijat6 ilensk6 prispevky

70

665

Prispevky z podielu zaplatenej dane

71

667

Prijat6 prispevky z verejnfch zbierok

72

691

Dot6cie

/J

spolu

r.39 ai r.73
UdtovA trieda 6
Vfsledok hospod6renia pred zdanen[m
r.74 - r.3t

1598,00

1732,00

9355,70

9355,70

51653,78

9332,04

9332,04

10561,80

9828,5't

9828,51

24687417,06

2002009,38

26689426.44

26263371,42

75

43't343,05

-37014,90

394328,1 5

557641,69

23,71

2720,23

2743,94

79,20

431319,34

-39735,1 3

391584,21

557562,49

Dari z prijmov

76

AOq

Dodatodn6 odvody dane z prijmov

77

' (r. 76 + t.771) (+l-l

1598,00

74

591

(r. 75

408255,69

66

z ndjmu majetku

Vfsledok hospod6renia Po zdaneni

20912,24

78
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2

1

2

0
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Ndzov riitovnei lednotky
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c
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o

4

5

7
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6
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1
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1

n

I

k

a

m
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n

o

Sidlo rittovnei iednotky
Ulico o iislo

t

e

f

n

9

Ndzov obce

P5C

9

a

4

9

0

I

N

l_

t
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z
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Zostoven6 dio:. 2'7
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k

Podpisovf zdznom osoby
zodpovednei zo vedenie
ditovnictvo:

v
,/u"dD"\l
/: l-L.-)i\/rc"E4

Podpisovf zdznom osoby
zodpovednei zo zostovenie
0 itovneirrdvierky:

(

L"
'rtt-Lr)

'<',zttl /-' 2

Podpisovf zdznom
Stotutdrneho orgdnu olebo
ilenq itotutdrneho orgdnu

riitovnei iednotkyr

,l.ZAkladn6 inform6cie o f dtovnej jednotke

1.

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo n6zov pr6vnickej osoby, ktor5 je zakladatel'om alebo
zria dbvate I'om fidtovnej jednotky

:

NeziskovS organizirciaNemocnice s poliklinikami n.o. Nitra /d'alej len NsP Nitral bolazalo2enitzakladacou listinou
dfia 25.1.2010
zakladatel'om-Nitriansky samospr6wy kraj a rznikla 5.2.2010,kedy nadobudlo pr5wplatnost'Rozhodnutie OU
Nitra-odbor Geobecnej vrftornej s pr6ry
c.A/2010/06959 zo dna 5.2.2010 po dislom WS/NO-7/2010.

Sidlo zriadovatel'a : R6zusola 2A , 949 0'1 Nitra
D6tum zalo2e nia a le bo zria de n i a udtovnej jed notky:

2.

25

.1

.201 0

lnform6cie o dlenoch Statutirnych o196nov, dozornfch o196nov a infch orgdnov fdtovnej jednotky:

je riaditel' ,ktor6ho voli a odvol6va spr6vna rada.
Riaditel'om a Statut6rnym o196nom Nemocnice s poliklinikami ,n.o. Stefanikova tr.69, Nitra je lng.Marta

Statutarnym o196nom
EckhardtovS,MPH.

V prev6dzke

Z.

Levice je u.fkonnfm riadtel'om lng. Hlav6cs.

Meno a priezvisko 6lenov

N6zov org6nu

lng.lvlarta Eckhardtovd ,MPH - r'aditel'ka

Statutdrny org6n

lng.Juraj Horvdth,CSC, MUDr Michal Knelo

MPH, Mgr.Mes droS

lng.MiS ak, Ing.Luk6dik,MUDr. Hugyiv6r, lng. MiS kovidov6, lng.Peter

Eal

3.

i

Pozn6m ka

spr6vna rada
dozorna rada

Opis dinnosti, na i6el ktorej bola fdtovn6 jednotka zriaden6:
Ucelom zalolenia 1e
1 . poskytownie zdrawtnej starostlirosti,

zdraia obywtel'stw
Opisdruhu podnikatel'skej dinnosti, ak ju tidtovn6 jednotka vykon6va:
Dia22.2.2010 Rozhodnutim NSK d.CS 1568/2010 bolo udelen6 por,olenie pre NsP n.o. dnom 1.3.2010 prev6dzkorat'

2. ochrana

zdrav. zariadenie -vSeobecnI nemocnicu

s dloma miestami previdzkownia :
Prev6dzka ZZ fopol'dany - miesto prevJrdzkorania PaVoww 17 ,955 202 Topol'cany
Prev6dzka ZZ Leice - miesto prevSdzkownia SNP d.19 ,934 01 LeVce
NsP Nitra bolo

vydanlch celkovo 12 Zivno$ensk'fch lislov

:

l.Doprar,a do zdr.zariadenia a zo zdr. zariadenia a doprar,a medzi zdrarotnicklTmi zariadeniami fstavnej starostlitosti
Pren6jom vybawnia prenajimanlich priestorov wrritornym zariadenlm
3.Pren5jom nehnutel'nosti spojen! s poskytownim infch ne2 zAkladnych sluZieb spojenfch s pren6jmom
4. P ren6jom st rojov, prist rol ov, pren6jom h n utel'nf c h rcc i
5. Pracovrdr zdrar,otn6 sluZba
6.Prendjom garA2ia odstavrfch ploch pre motoror,€rozidl6,ak sa popri pren6jme poskytujri aj ine neZ zdkladn6
sluZby spojen6
s pren6jmom
T.N5kladnd cestnd doprar,a vykon6wn6 wzidlami s celkou:u hmotnost'ou do 3,5 t
2.

S.Upratoiacie sluZby.
9. Ubytoracie s u2 by bez poskytor,ania pohosti nnych
I

ci

nnosti, pohosti nsk6

ci

nnost'

'10. Parkovn6

l.Vedenie a spracoranie [dtobwrlctw
12. Opratn odewv,textilu a bytov6ho textilu
1

Din6.12.2010 nadobudlo pr6roplatnost' Rozhodnutie NSK c. CS 8594/2010, C240291182010 zo dna 29.11.2010,k|orym
bolo yydan6 porolenie na poskytoranie
lekdrrenskej starostlir,osti vneitStnom zdr.zariadeni ro rerejnej lekduni - vodbore lek6rstw s n6zrom ,V Nemocnici " na
adrese Par/or,or,a c.17,955 20 Topol'cany.
Dna12.2.2010 bola podpisan6 ndrjomn6 zmlura medzi NSK a neziskorou organiz6ciou NsP n.o.Nitra ,ktorou si prenajala s
[cinnost'ou od 1.3.2010 hnutel'nf a nehnutel'n1f majetok od NSK a ostatny majetok tak, ako mal v prendrjme predchddzajfci poskytowtel' zdr. starostlitosti v

Topol'canoch a vLeviciach ,ktor6mu bola
vypor,edan6 ndrjomn6 zmluta/ k 28.2.20101 ,aby po udelenI licencie od NSK mohla poskytor,at' dinnost' ,na ktorf bola

zriadenf"
Dna15.7.2010 bola neziskotaorganizAcia zaregistrovanAza platitel'a DPH - na zaklade prekrocenia obratu stanoren6ho
z6konom DPH pre povrnnf registr6ciu.
Nemocnice s poliklinikami n.o. sa ro sr,ojej cinnosti riadi z5konom NR SR a.21311997 Z.z. o neziskoui'ch organiz6ciach
poskytujricich vieobecne prospe5n6 sluZby
vzneniz1konae3512002Z.z., ako aj platnymizirkonmivoblastifinancownia,fctovnictw,hospodSrenias financnymi
prostriedkami a majetkom.
Uctovnictr,o redie vzmysle Opatrenia MF SR zo dna 14.11.2027 C. MF 12434212007-74,klonj'm sa uprawjri podrobnosti o
postupoch 0dtonnia a fctovrej osno\,e pre
tictovn6 jednotky ,ktor6 nie srj zaloZen6 alebo zriaden6 na 0cel podnikania a opatrenia MF SR
c.MF I 24485 I 2008I 7 4, op. (,.MF I I 0294 I 2009-74, c. M F I 25238 I 2009 -7 4,
Opatrenia c. MF /2500012010-74,MFc.2658212011-74,klorym sa ustanowj0 rjctovn6 vykazy a rozsah fdajov urcenf ch z
uctovnej zAuerky na zrerejnenie pre fctovre jednotky ,ktor6 nie s( zaloZen6 alebo zriadene na fcel podnikania.
Vf davky na swju cinnost' Nemocnica uhr1dzala z lr2ieb za ZS na zAklade uzawetVch zmluv so zdrawtnymi poist'ovnamt v
sflade so z6konmi c.57612004 ZZ o ZS,
sluZb6ch suVsiacich s poskytoranim zdrawtnej starostlir,osti a o zmene a doplnenl niektonich z6konovvzneni neskor5ich
predpisov ,a.57712004 Z.z.o rozsahu ZS,
uhr6dzanej na z1klade r,erejn6ho zdravotn6ho poistenia a o rjhrad6ch za sluZby ,sfrisiace s poskytownlm ZS vznenf
neskor5ich predpisov ,c.57812004 Z.z o poskytor,atel'och ZS,zdrarotnickych pracovnikov ,staror,skych organizdrciach v zdrar,otnictr,e a o zmene a doplneni niektotli ch
z6konov, ako a1z tr2ieb z podnikatel'skej cinnosti,vykon6wnej na zAklade Zivnostenskfch listov.

Ostatn6 dinno$i a pr6vne vzt'ahy

timito dokumentmi priamo neupraven6 sa riadia vSeobecne platnlmi

pr6vnymi predpisni.

BeZn6 ridtovn6 obdobie

Bezprostredne predchadzajuce
0dtovn6 obdobie

Prlernerny prepoditan1i poe et zanestnancov:

1068,54

1056,43

z toho podet vedfcich zarnestnancov

o,

o6

Podet dobrovol'nikov vys lanyich 0atovnou jednotkou
Podet dobrovol'nikov, ktori vykon6vali dobrovol'nicku dinnost
pre UetovnU jednotku podas tetovneho obdobia

5.

lnform6cia o organiz6ci6ch v zriadbvatel'skej posobnosti tidtovnej jednotky:
- nie s0

ll. lnform6cie o fdtovnych z5saddch a uctovnfch metodach

1.

E

Udtovn5 iednotka bude nepretrZite pokradovat' vo wojej dinnosti:

lx

lano

nie

2.

Zmeny idtovnyich zitsd a metod:
v priebehu ridt. obdobia sa neuplatnili Ziadne zmeny fdtovnlich z6sad a idtovnfch

Druh zmeny zdsady alebo met6dy

3.

D6vod zmeny

Hodnota vplyvu na prisluin0 zloiku

bilancie

Sp6sob ocefiovania jednotliv'.fch poloZiek majetku a zlvdzkov:

a) dlhodobV nehmotn! majetok obstaran! kIpou
- oceriuje sa obstarawclmi cenami ,zni?enymi o oprdrvky ,ktor6 r,yjadrujI opotrebonnie majetku
b) dlhodobf nehmotnf majetok obstaran! Vastnou cinnost'ou

- neziskov6 organizecia nevastnl
c) dlhodob! nehmotny majetok obstaranf infm sposobom
- darorany majetok ocenuje reprodukdnou obstarawcou cenou
d) dlhodob! hmotny majetok obstarany k[pou
- oceriuje sa obstarawclmi cenami ,zntlenymi o opr6vky ,ktor6lyjadruji opotrebownie majetku
e) dlhodobf hmotny majetok obstarany Vastnou cinnost'ou
- neziskovS organiz6cia neVastnl

I

dlhodobf hmotnli majetok obstaranyi inym sposobom
- daror,anf majetok sa ocenuje reprodukcnou obstarawcou cenou

g) dlhodobli finandnf majetok
- neziskovS organizacia ner/astnl
h) zdsoby obstaran6 k[pou
- oceriujri obstarav. cenami , zlo2en6 z ceny obstarania a dopraw6ho.ZAsoby su uctor,an6 sposobom A, n6klady s0tisiace
s ich obstaranim sa z0dtov6wjti v pomernej v.i Ske
i) z6soby vytr,oren6 Vastnou dinnost'ou
- ocenujf riplnlmi ilastnf mi n5kladmi ich vyroby

j) zasoby obstaran6 infm sposobom
- darown6 sa ocenujI reprodukcnou obstaravlcou cenou
k) pohl'adavky a zAvdzky
- menoVtou hodnotou pri ich wniku
l) krdtkodob! financny majetok
- menoritou hodnotou pri wniku
m) casov6 rozli5enie
- v sflade s konkretnym titulom, ked' je zndmy jeho recnf obsah,ciastka a je urdene obdobie , ktor6ho sa tf ka
n) rezeny a odhadn6 ridty- troria sa vodakavSnej vi5ke buduc6ho zAutzku resp. pohl'ad6vky /prip.podl'a zmluvy/
vyplywjucich z minulfch udalosti
P)deritatY
i s kovS organiz6cia ner/ast n I
r) majetok a zAvAzky zabezpecen6 derivStmi

-nez

- neziskovir organizAcia ner/astni

4.

Sposob zostavenia odpisov6ho pl6nu pre jednotliv6 druhy dlhodob6ho hmotn6ho majetku a dlhodob6ho

nehmotn6ho majetku
Sposob odpisovania hmotn6ho a nehmotneho dlhodob6ho majetku vych6dza z platnej idtovnej a danovej

legislativy.
Nemocnice s poliklinikami n.o. pou2ivaju rovnomern6 odpisovanie majetku.
Druh majetku

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisova met6da

softw are

4 roky

25%

rovnorErna

6 rokov

motor.v oz
stro je, pr

id

l5.ZZT,la borat.tec hnika

istroje

stroje,zar.,energ.hnacie stroje,chlad.zar.
budovy,stavby

16,66 %

rovnorrerna

1

0 rokov

10

rovnornerna

1

5 rokov

6,66%

rovnonprna

2,5Yo

rov norrerna

40 rokov

Yo

Tnal6 opotrebenie hmotn6ho a nehmotneho dlhodob6homajetku je vyjadrene ldtovnf m odpisom.Tento je stanotenf
line6rnym sposobom t.j. do n6kladovje mesacne
0ctor,an6r pomern6 cast' odpisov vypocitan6 rovnomerne zo wtupnej ceny podl'a celkorej doby 2iwtnosti jednotlit6ho
majetku urcenej v mesiacoch.
Danorc odpisy sri stanoven6 z6konom d.595/2003 Z.z. aumoihujI postupne premietnut'do danow uznanych n6kladov
celu rstupnI cenu obstaran6ho

majetku ,ktoni sltiZl na zabezpecenie zdanitel'nych prijmov.Z darioreho hl'adiska je moZn6 odpisowt' dlhod. hm. a
nehmotnf majetok vymedzenf v$22
zitkona o dani z prijmov.Pri odpisorani dlhod.hm.majetku sa pouZilo v r.2013 rornomern6 odpisownie.
Pre ror,nomern6 odpisoranie su stanor,en6 odpisovE skupiny podl'a zdrkona c.595/2003 Z.z. o dani z prijmov nasledovne
1-rowomern6 odpisor,anie podl'a $ 27 Z.z. o dani z prijmov
4-darior,e odpisy s presnost'ou na mesiace /$22 ods.8 Z.z. o dani z pr4movl

.

Dlhodobf majetok ,ktor6ho doba pouZltel'nostije dlh5ia ako'1 rok sa cleni
-hmotn! - ako dlhod.hmotnf /odpisownyi/ sa 0dtuje a eVduje majetok v NC od 1 700.- €
-nehmotnf-ako dlhod nehmotnf /odpisowny/ sa rictuje a eviduje majetok v NC od 2 400,- €
- ako dlhodobf majetok sa eviduje a fctuje majetok vhodnote od 500,€, obstaranf z dotdcie
Ako drobnf hmotn! majetok sa fctuje a eviduje majetok vNC do 1700.€.Tento majetok sa rictuje ako zZrsoby a odorzdani
do pouZiwnia sa fdtuje
na fcte 501-spotreba materi6lu.

Ako drobn! nehmotn! sa rictuje majetok v NC do 2 400,4..Pri obstaranl sa 0dtuje do n6kladov na udte 518-ost. sluZby.
OrganizAcia eVduje niektore druhy Vastn6ho majetku v kusorej operativnej eVdencii a v pods0rahor,ej eVdencii /OC je
niZ5ia ako 'l 700€ ale doba pouZirania je
dlhSia ako 1 rok-dary,pr6dlo,../
Cudzi majetok /prenajatf na ztklade n6jomnej zmlur,y od NSK a inf cudzl majetok/ je evidor,an! v podstiwhorej eVdencii a
v kusorcj operat.eVdencii.

5.

TAsady pre zohl'adnenie zniZenia hodnoty majetku
- uctovr6 jednotka neuplatnila opravn6 poloZky a uplatnuje zakonn6 rezeNy.

tll. lnformScie, kto16 Oopinalf a vysvetl'uj0 v sfvahe

1. Stav a pohyb dlhodob6ho nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho hmotn6ho majetku zabe2n6 tldtovn6
obdobie

Prvotn6 ocenenie
Stav na zadiatku beZn6ho
0dtovn6ho obdobia

Stav na konci bezneho
{rdtovneho obdobia

Stav na zadiatku be2neho
0ctovn6ho obdobia

Stav na konci beZneho

Idtovneho obdobia

Opravn6 poloZky
Stav na zadiatku beZneho

[dtovneho obdobia

Stav na konci beZneho

fdtovneho obdobia

Zostatkov6 hodnota
Stav na zadiatku beZn6ho
0etovneho obdobia
Stav na konci beZneho

Idtovneho obdobia

Tabul'ka c. 2

Pes

tov
Pos

at.

Pozemlq

Unel. diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnutel'. veci
a stbory
hnutel'. veci

celk
Dopr.

prostr

v
trva
lf ch

zekt.
stado

a

tazne
zvietalit

Drobn!
ostat.

a

Obstar. DHM

DHM

kyt.
pred
d

Spolu

na
DHM

por

ast

Prvotn6 ocenenie
Stav na
zadiatku
be2n6ho
ddtovneho

154225,07

1823767,3

452042,67

0

2430035,04

\724434,83

2966582.1 0

1285155,27

1285155.27

439279,56

4111461.87

obdobia
1242147,27

Pri.astky
Uoytty
Presuny
Stav na
konci
beZ neho

154225.07

30659 1 4,57

452042.67

17993,08

720980.99

257469.13

996443.2

7711,32

372069

90042,58

469822.90

25704.4

1

093049,99

347 511 .71

1

136231,99

1102786.31

194573.54

128520.67

1972864,58

1

Idtovneho
obdobia

Opr6vky
Stav na
zadiatku
beZneho

ildtovneho
obdobia
Prhastky
Ubytky

Stav na
konci

be2n6ho
0dtovn6ho

466266.

1

0

obdobia

Opravn6 poloZky
Stav na
zae iatKu

be2neho

Idtovn6ho
obdobia
Prirastky
Ubytky

Stav na
konci
be2n6ho
uetovn6ho
obdobia

Zostatkovi hodnota
Stav na
zadiatku
beZn6ho

0

1433591 ,84

439279,56

2645195,77

0dtovneho
obdobia

Stav na
konci
beZneho

04530,96

0dtovneho
obdobia

Prirastky dlhodob6ho majetku za rok 20'13 su \D vi5ke

I 724 434,83 t.

Najwdiie poloZky twriobstaranie vs[rislosti s pl5nor,anou rekon5trukciou operacnlch s6l a centrelnej sterilizdcie - lo
vi5ke 406 862,71€ , rekonStrukcia OLVaS
\D WSke 400 999,56 a nakup no\,€ho CT TOSHIBA vOC \o vi5ke 534 000 €.Ostatn6 poloZky majetku je n6kup

zdrarotechni ky a zdrawtnickyc h pristrojov, neyyhnutnf ch

pre poskytownie kwlitnej zdrawtnej starostlitosti.
Celkoro bol v roku 2013 zaradenf do pouZirania dlhodob;i majetok to vi Ske 1 285 155,27 €
Obst cena

Zaradeny dlhodobf nrajetok v r.2013'.

v€

N6kl.str

201502

8 340
27 703,20
3 268,92
2 800,-

Perimeter ORTOPOL
Pristrol Venar
Resuscit6tor Neopuff
Konwntomat
Lis-OKM 6licencii
Pristrol FAKOEMULZIF. INFIN
Dlaha motor.kinetec
lT- senery,software
software PACS
ultrazv echokard
mikroskop BSSE
Fix komplet

'102503

105102

91302

2 520,-

503401

30 000,2 844,-

10't 101

8506

31

90802
557602
100102
502402

rekon5tr COS

82 968,36 168,74 280,'1 980,2 377,314 954,71

steriliz6tor
CT Toshiba

91 908,534 000

51

31
31

8501
8501

8602
557602
102501

Dfch.prfstrol AURA

18 921,6

lnkub6tor Baby
EEG zar. s prislu5.
Chirurg. wtacka

21 574,8

1

13144,8

200402

15 402,24

1

051 01
01 301

1285155,27

2.

Prehl'ad dlhodob6ho majetku, na ktonf je zriaden6 z1lo2n6 prdvo a dlhodob6ho majetku, pri ktorom m6

Dlhodobf

m

Hodnota za be2n6 [ctovn6

ajetok

obdobie

Dlhodobli hrnr:tn! majetok, na ktorli

1e

zriadene z6lo2n6 pr6vo

Dlhodobli hrnotny majetok, pri ktorom nn tidt. jednotka obnedzene prdvo s nim nakladat
Dlhodobii nehmotn! rnajetok, na ktor! je zriaden6 zttloZne prAvo
Dlhodobf nehrnotny najetok, pri ktorom rn6 [dt. jednotka obredzene prdvo s nim nakladat

Nemocnice s poliklinikami n.o.nemajri zriaden6 zblo2n6 pr6r,o na sr,oj majetok a neexistuje aniZiadne obmedzujuce pr6w

s nlm nakladat'.
a

poisten'i maietok

Platnost zmluvy (od - do)

Poistna suma (v cetich eurich)

20 2.2013-22.6.2016

534000.

CTTOSHIBA TSX.101A

26.4.2010-26 4.2014
10.5.2010-10.5 2015

10 xsanitky na leasing
SONO Zonare 4 na leasing
Os auto na prev.dopr.-hav.poist
PZP osobne aut6 a sanitky

21

0x39 755
4 x60 809
1 9280
1

aut.Skoda octavia
PZPsibor a 8 sanitiek
Octavia elegance

.8.2012-newtito
.2012-neur(iIo

26.7

od 1.4.2013-neurdito
26.3.2010-29.3.2013
25.3.201 0-30.3.2010
16.3.2010-29.3.2014
14.1 .2011-5.1 .2015

rnajetok na leasing

zdr.technika na leasinq

ho
Podiel na

Nazov spolodnosti

z6kladnom

imani(v %)

Podiel Idtovnej

Hodnota vlast. irnania ku koncu

jednotky na
hlasovacich
prAvach (v o/o)

beZn6ho

ildtovn6ho obdobia

Uatovn6 hodnota ku koncu

bezprostredne
predch. Udtovneho

beZn6ho

idtovneho

bezprostredne
predch. 06tovneho

obdobia

obdobia

obdobia

Prvotn6 ocenenie

Opravn6 poloZky

Zostatkova hodnota

- neziskove organizacia neilastnI

5.

lnformdcia o yfSke tvorby, zni2enia a zfdtovania opravnych poloZiek k dlhodob6mu finandn6mu majetku
opisd6vodu ich tvorby, znilenia a zidtovania

6.

Prehl'ad'o Wznamnlich polo2kich kr6tkodob6ho financn6ho majetku

Kratkodoby finandnf

m

ajetok

Pokladnica

Stav na konci bein6ho udtovneho obdobia

Stav na konci bezprostredne
predch5dzajrice ho udtovn6 ho obdobia

2 211,31

2 977.34

521 439,15

315 582.66

523 650,46

3'18 560,-

Ceniny
BeZne bankov6 0dty

Bankov6 ildty s dobou viazanosti dlhsou ako
ieden rok
Peniaze na ceste
Spolu

a

Stav na zadiatku bein6ho

Kratkodoby finanEnf
maietok

Idtovn6ho obdobia

Prirastky

Stav na konci be2n6ho

Ubytky

uetovneho obdobia

Majetkove cenne papiere na
obchodovanie
Dlhove cenn6 papiere na
obchodovanie
Dlhove cenne papiere so
splatnostou do jedn6ho roka
drZane do splatnosti

Ostatn6 realizovatel'n6 cenn6
papiere
Obstardvanie kr6tkodobeho
finandneho maietku
Krdtkodob!
s

f

inandn! majetok

polu

Zv!5enie/ zniZenie
Kratkodoby f inandnf

m

hod noty

ajetok

1+/-)

Vplyv ocenenia na vlsledok
hospod6renia be2n6ho 0dtovn6ho
obdobia

Vplyv ocenenia na vlastn6
im an ie

Majetkove cenne papiere na
obchodovanie

Dlhove cenne papiere na
obchodovanie
Ostatn6 realizovatelne cenne papiere
KrdtkodobV

f

inandn! nnjetok spolu

Druh z6sob

Stav na zadiatku
beZn6ho ridt.
obdobia

Tvorba opravnej
polo2ky (zv!5enie)

ZntLenie opravnej

Zrlctovanie opravnej

poloZky

polo2ky

Stav na konci
beZn6ho 0dt.
obdobia

Nedokonden6 vyroba a polotovary
vlastnei vVrobv

Vlirobky
Zvterale
Material

Poskytnutv preddavok na zasoby
ZAsoby spolu

8.

Opisrnliznamnfch pohl'addvok v nadvazno$i na poloZky s[vahy v dleneni na pohl'adav$ za hlavnf dinnosl'
a podnikatel'skri dinnost'

Druh pohl'adevok

Stav na zadiatku
beZneho ildt.
obdobia

Stav na konci
be2neho fdt.

Tvorba opravnej
polo2ky (zvfSenie)

obdobia

Pohl'addvky z obchodn6ho styku

Ostatne pohl'ad6vky
Pohl'addvky vodi tdastnkom

zdruien[

Stav na konci

be2ntlho riitovn6 ho obdobia
Pohl'addvky do lehoty splatnosti

4 134 495.16

Pohl'addvky po lehote splatnosti

1

Pohl'adavky spolu

16 193.83

4 250 688,99

bezprostredne predch6dzajf ceho uctovn6ho
obdobia
4 263 670,55
110 773.11

4 374 443,66

Najvac5i podiel na pohl'ad6r,kach do lehoty splatnosti vykAzanych k 31i22013 majf pohl'ad6vky toci zdrarctnlm
poist'ovniam vcelkowj
sume 3 899 448,34 € a to r,oci VSZP ro 4;5ke 3 031 982,82€,r,odi ZP Dorera 553 138,46 a ro6iZP Union s[ rc qi Ske 316

327,06.
Na pohl'ad6rvkach po lehote splatnostivprevSdzkeZZ:Topol'cany mdr najraic5ipodiel pohl'ad6vkawdi Lek6retl lRlS rcuiSke
57 146,32€,je podpisanf splatkoui kalend5r,ktoqi sa plni
pohl'ad6vka rociTopalpo,s.r.o. \o vi5ke 13 545,82 €, ktor6 je postdpen6 na s0dne vym6hanie.Pohl'ad6vka wdiZP Union
ro yi Ske 3 454,66€

bola uhraden631.1.2014,pohl'ad6vky rndi p.SipoS lo vi5ke 1729,04€,p.Emila ro vi5ke 951 ,22 aDelamedical
863,69 su post0pen6 na s[dne vym6hanie.

w viSke

1

I

BeZn6 0dtovn6 obdobie

Bezprostred ne predch6dzajuce Idtovn6
obdobie

10 202,04

13 86't ,96

predplatne dasopisov na r.2014

147,49

94,5

e asovo rozli5en6 poistne
licencie a donena na r.2014
das.rozli5ene leasingy
das.rozll5ene N za sluZby

2129,88

2120,58
977,53

PoloZky dasov6ho rozliSenia
Ndklady bud0cich obdobf dlhodob6, z toho

Ndklady bud0clch obdobi kratkodobe, z toho:

934,40
6 044,72
945,55

6 127,74
4541 ,61

Prijrny budricich obdobi dlhodob6, z toho:

Prijrny bud0cich obdobi kratkodobe, z toho:

1213,12

I721 .64

0hrady za ZSza12l13 v januari 14

996.24

1499,51

spravy pre policiu,poplatky za priepustky
objednanie na presni hodinu,doprovod
pacienta,trZba ver.lek
dobroDisv od obch. oartnerov

20,95

49,80

816,12
7 385.06

167,08

Stav na zadiatku

be2n6ho 0dtovn6ho
obdobia
lm

Prirastky

(+)

0oytt<y

1-y

Presuny (+, -)

Stav na konci be2n6ho

idtovn6ho obdobia

anie a fondy

Zakladne inranie

6s 000

6s 000

-2 783 155,43

-2 783 155,43

z toho:
nadadne imanie v nadacii
vklady zakladatel'ov

prioritn! nnjetok
Fondy tvorene podl'a
osobitneho predpisu
Fond reprodukcie

Oceriovacie rozdiely z
precenenia majetku a
z+vazkov

Fondy zo zisku
Rezervnf fond
Fondy tvorene zo zisku
Ostatn6 fondy
Nevys poriadanf viTs ledok

hospodiirenia minullTch
rokov

Vlisledok hospoddrenia za
Lldtovne obdobie

Spolu

0

391 737.47

391 737.47

-2718',t55,43

391 737,47

-2 326 4',t7,96

13. lnformdcia o rozdeleni uctovn6ho zisku alebo vysporiadani lctovnej straty vyk6zanej v minulfch tidtovnfch
Bezprostredne predch6dzaj0ce idtovn6

N6zov polo2ky

obdobie

0dtovnf zisk

557 562.49

Rozdelenie i6tovn6ho zis ku
PriCel do zdkladn6ho imania

Pridel do f ondu tvoren6ho podl'a osobitneho predpisu
Pridel do f ondu reprodukcie
PriCel do rezervneho fondu
PriCel do fondu tvoreneho zo zisku

Pridel do ostatn]7ch fondov
Uhrada straty minul!ch obdobi

Prevod do socialneho fondu
Prevod do nevysporiadan6ho v!sledku hospod6renia minullich rokov

557 562.49

lne

Uetovna strata
Vysporiadanie 0etovnej straty
Zo zakladneho imania

Z rezervn6ho fondu
Z fondu tvoren6ho zo zisku

Z ostatn!ch fondov
Z nerozdeleneho zisku minullch rokov
Prevod do nevysporiadaneho vysledku hospod6renia minulych rokov
lne

14. Opis a WSka cudzich zdrojov
Stav na zat,iatku
beZn6ho ri6t. obdobia

Tvorba rezerv

PouZitie rezerv

352 240.24

387 298,39
4 450 95

Zruienie alebo

Stav na konci beZn6ho

zniZenie rezerv

idt. obdobia

Jednotlive druhy

krdtkodob!ch z6konn!ch

rezerv:
nevyderp. RD a odvody
audit.sluZby a

387 298,39
4 450,95

-4 148.87

352 240.24

-4 148.87

Jednotliv6 druhy dlhodobli ch
zakonnych rezerv
Zakonne rezervy spolu
Jednotliv6 druhy
krAtkodob!ch ostatnf ch
rezerv
Jednotliv6 druhy dlhodoblich
ostatnych rezerv
Ostatn6 rezervy spolu
348

09'1 ,37

h

Stav na zadiatku be2n6ho

Idtovn6ho obdobia
Ueet 325 - Ostatne

zevazkv
Udet 379

-

lne zdvazl<y

Prirastky

0

42809.54

'168 154,68

476 416,97

(+)

Ubytky (-)

Stav na konci bezn6ho

0dtovn6ho obdobia
42809.54

460 008,91

184 562.74

bezprostredne predch6dzajuce ho

bein6ho uctovn6ho obdobia

0dtovn6ho obdobia

2 725 800,19

2 370 224.25

4 376 399,26,

4 144 508.90

722 135,85
733 248,96
600 055,53
1 10 685,09
I 210 273.83

1 407 292.94
724 081,7
562 263.19
107 284,87
1 343 586.2

102 199.45

6 514 733.15

1 642 484.98

2 240 582.24

Dlhodobe zdviizky spolu

1 642 484.98

2 240 582.24

Krdtkodobe a dlhodob6 zdvtizky spolu

B 744 684"43

8 755 315.39

Ziwitzky po lehote splatnosti
ZAviizky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedneho roka:
z toho z obchodneho styku
voei zarnestnancom
voei SP a ZP-odvody
VOCI UU

ostatn6
Kratkodobe zdv-izky s polu
ZAvezky so zostatkovou dobou splatnosti od jedneho do piatich
rokov vrdtane

1

7

Zevezky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pat rokov

Be2n6 idtovn6 obdobie

Bezprostredne predch6dzajtice
[6tovn6 obdobie

33 289.04

18 209.49

76 112.57

51 535.20

Cerpanie

53 201.43

36 455,65

Stav k posledn6mu dfiu udtovneho obdobia

56 200,1

33 289,04

Soci6lny fond
Stav k prv6mu

diu ,etovneho obdobia

Tvorba na tarchu ndkladov
Tvorba zo zisku

Druh cudzieho

zdroja

Mena

VfSka Iroku
v

o/o

Splatnost'

8

Form a

zabezpede

n

ia

Suma istiny na konci
be2n6ho rldtovn6ho
obdobia

Suma istiny na konci
bezp ros tre

d

ne

predch6dzajiceho
idtovn6ho obdobia

Krdtkodob! bankovlT

Iver
SpotrebniT 0ver CT

4,29

EUR

24.06.2016

404 702.69

0

30.9.2014
28.2.2016
31 .5.2016

612 773
497 735,93
895 644,8'1

1 486 373

2 410 856.43

2 879 753,74

Ndrvratnd f inane na

vyporDc
d.1 981 /201 0

c,.1517 t2011
e

.38t2012 ENERGO

EUR

497 735.93
895 644,81

Dlhodoby bankov)t

[lver
Spolu

h

h

Opis polo2ky dasov6ho rozliSenia

Bezprostred ne predch6dzaj0ce
udtovn6 obdobie

Bein6 fdtovn6 obdobie

Vldavky budricich obdobidlhodob6, z toho:

VlTdavky budLicich obdobi krdtkodob6, z toho:

319,09

163.92

cestovn6 za 1212013 vyplatene v 01114

286,82

163,92

vrdteny poplatok za oSetrenie 1212013

JZ.Z I

0

Polo2ky vf nosov bud0cich
obdobi z d6vodu

Stav na konci bezprostredne

bezodplatne nadobudnut6ho
dlhodob6ho majetku

'18

z loho dializa BODY monitor

6 842,36

mobilna uprav.vody
Fix ruky na lrm odd

11 844,10
0

2 317,57

ostatne

0

I442,66

predch. udtovn6ho obdobia
686,46

Prirastky

Ubytky

2 317.57

Stav na konci beZn6ho

Idtovn6ho obdobia
19 239,07

1 764,96
892,56
872,40

5 949,8
10 971,70

2 317,57

8 442.66

dlhodobeho rnajetku
obstaraneho z dotecie
dlhodob6ho majetku
obstaraneho z f inandn6ho
daru
dot6cie zo Statneho rozpoetu
alebo z prostriedkov fur6pske.j

Inie
dot6cie z rozpodtu obce alebo
z rozpodtu vy5Sieho
0zemneho celku

948 925.04

948 925.04

0

grantu
podielu zaplatenej dane

dlhodobeho majetku
obstaraneho z podielu
zaplaienej dane

Stav na konci bezprostredne

Finandnf ndklad

predch. ridtovn6ho obdobia
Celkovd suma dohodnutf ch
do jedn6ho roka vratane

972 560.57

4'15 896,04

422 179,04

262 572,44

od jedneho roka do piatich

[6tovn6ho obdobia

92 126.74
234 109.71

153 323,6

rokov vratane

Stav na konci beZn6ho

viac ako paf roKov

lV. lnform6cie, ktor6

dopliajf

a vysvetl'uju udaje vo vykaze ziskov a stret
r

Typ vfrobkov, tovarov, sluZieb

BeZn6 fdtovn6 obdobie

Bezprostredne predch6dzajIce
Idtovn6 obdobie

Hlavn6 dinnosf -od ZP

24 466 388.86

24 418 973.05

Z prevddzky ,vditane n6jomneho

451 290.34

433 512.26

TrLby za stravovanie
trZby z predaja tovaru-ver.lekeren
in€ n6hodil6 trZby
podl'a platneho cennika
aktivdrcia krvi a krvnych v!robkov
aktivacia ostatna
aktivdcia sluZieb
IrZbv z oredaia materialu

80 430,23
746 208,55
94 991,27
103 275,72
320 1 18,8
156,85
91 149,82

B0 785,40
509 195,04
80 224,45

2.

20 912,24

83 132,82
290 737,28
76,28
37 522,81
20 1 09,.5

Opis a vydislenie hodnoty rniznamnyTch poloZiek prijatich darov, osobitnych l{nosov, z6konnfch poplatkov
Bein6 fdtovn6 obdobie

Prijate dary
prijate prispevky od inlich organiz6cii
prijate prispevky od FO
prispevky z podielu zaplatenej dane

7 830,1
1 598
o 26( 7

Bezprostred ne predch6dzajuce
0dtovn6 obdobie
775,53
1 732

7 558.17

51 653,78
8 763,25

125 568,75

114 754,95

Osobitne vVnosy
Z Akonne poplatky/1,

99€/

ln6 ostatn6 vf nosy-parkovne

35 165,27

35 154.64

WC poplatky

4 327.52

4 249.0

odhadn6 trZby
in6 vVnosv

49 387,38
65 732.63

49 904,94
40 886

ildtovn6ho obdobia

Dot6cia z NSK Nitra-vo

vf5ke odpisov z nnjetku nadobudnuteho z

dot6cie

8 828,51

Dotdlcia z rozpodtu nesta Levice

1000,-

Vinosy

BeZn6 fdtovn6 obdobie

Finandn6 v!nosy, z toho:

177,11

tAa ?o

Kurzove zisky, z toho:

88,44

151 18

kurzov6 zisky ku driu, ku ktor6mu sa zostavuje [dtovn6 zAvierka

88,44

151 18

BeZn6 uctovn6 obdobie

Bezprostredne predch6dzajIce
06tovn6 obdobie

N6k

lady

spotreba nnteridlu
z toho lieky a ZPvratl.ktvi a kr.pripravkov
spotreba energie
predan! tovar
Naklady na ostatne sluzby- opravy a udrZiavanie
ndjomne vr6tane plynovf ch flias
pranie -dod5v.sp6sobom
stodn6,daZ.voda
UdrZba inform.systemu
rnand6tne a prikazn6 zmluvy

Bezprostred ne predch6dzajIce

fdtovn6 obdobie

6 21 7 809,06

6 593 949.20

5110 716.94

5 763 042.73

1 605 486,85
655 0'17,56
292 717 ,44
437 897,14
324 459,03

1 705 358,94

139 235,82

37 859,1 1
68 283,34

439 746.22
203 290,02
436 245,27
343 949,24
129 210.65
81 926.12
43 354.01

Osobitne ndklady
10 463,95

lne ost. ndklady a sluZby

238 1 53.56

Mzdove ndklady
zdkonne soc.poistenie
zakonne socialne ndklady
ost.socialne n6kladv a ooistenie
cestnd dai
odpisy dlhod.rnajetku
ostatn6 dane a poplatky
predanV nnteri6l

11 020 692,74
3 832 700.47
220 080,52

3 591 787.77

I

344.09

9 089,50

4 545,16

4 871,09

513 430,26
32 172,4
31 035,42

446 360,38
37 316,87
29 082,98

PouZit6 suma z bezprostredne
predch. !etovn6ho obdobia

Udel pouZitia podielu zaplatenej dane

'10

633 000,88

16'1 680,92

PouZit6 suma bein6ho Uetovn6ho

obdobia

spldtka za pristroj CT

Zostatok podielu zaplatenej dane bezneho Udtovneho obdobia

m

h

Bein6 fdtovn6 obdobie

Bezprostredne predch. udtovn6
obdobie

Finandne naklady. z toho:

35 443.83

49 448,5

Kurzove straty, z toho:

21 738.22

40 210.7
40 210.7

kurzove straty ku driu, ku ktor6mu sa zostavuje ietovnA zavierka

V

a

Jednotliv6 druhy n6kladov za:

Sum a

overenie 0dtovnej zAvierky

2 507,40

uistovacie auditorskd sluZby s vlinimkou overenia fctovnej
z6vierky
s0visiace auditorske sluZby
dariove poradenstvo
ostatne neauditorsk6 slu2by

2 507.4

Spolu

V. Opis ridajov na podstivahovfch tidtoch
Vyznamn6 poloZky prenajat6ho majetku, majetku prijateho do rischovy, odpisan6 pohl'addrrky a prfpadn6 d'al5ie poloZky.

V podsuvahovej evidencii neziskovi organiz6cia eviduje v prevaZnej miere cudzi majetok/majetok prenajatf
od NSK na z6klade n6jomnej zmluvy ,uzatvorenej medzi Nemocnicami s poliklinikami n.o. Z:Topol'tany NSK
,fdinnou od 12.2.2010 podl'a preberacieho protokolu k 1.3.2010

Vl. baEie informdcie

1.

Opis a hodnota infch aktiv, ktonfmi sa rozumie moZnf majetok, ktonf vznikol v d6sledku minulfch udalosti
a ktor6ho existencia alebo vla$nictvo z6visi od toho, 6i na$ane alebo nenastane jedna alebo viac
BeZn6 udtovn6 obdobie

Bezprostredne predch6dzajuce
Idtovn6 obdobie

pr6va zo servisnf ch zml0v
prAva

z poistn!ch zmlilv

pr6va z koncesiondrskych zml0v
prAva z licendn!ch zml[v
prAva z investovania prostriedkov ziskanlich oslobodenim od dane
z prljrnov

2.

Opisa hodnota infch pasiv vyplfvajfcich zo sridnych rozhodnuti, z poskytnutfch z6ruk, zo v5eobecne
Bezprostredne predchadzaj[ce
Idtovn6 obdobie

zo sildnych rozhodnuti
z poskytnutlTch zdruk
zo vSeobecne zevaznich predplsov

z rueenia podl'a iednotlivvch druhov rudenia:

3.

Opisrnfznamnlich poloZiek oSatnfch finandnfch povinno$i, ktore sa nesleduju v ridtovnictve a neuv6dzaju
sa v sfvahe

4.

Prehl'ad nehnutel'nich kultf rnych pamiatok, ktor6 sf v spr6ve alebo vo vlastnictve fctovnej jednotky

5.

lnform6cie o r4iznamnyTch skutodnostiach, ktor6 na$ali medzi dfiom, ku ktor6mu sa zostavuje uctovn6
z6vierka a diom jej zostavenia

