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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 31.12.2014 predstavuje hodnotu
35 389 247,56 EUR v NH. /z toho prev. ZZ Topoľčany 21 196 317,88 EUR a prev. ZZ: Levice
14 192 929,68 EUR.
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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 založené alebo zriadené na účely podnikania.
V súlade s Opatrením MF SR č. MF/21232/2014-31 zo 17. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa
opatrenie MF SR z 22 11.2012 č. MF/21512/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové
vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na
účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy bola koncom roku 2014 nezisková organizácia
Nemocnice s poliklinikami n.o. zaradená podľa metodiky ESA 2010 medzi subjekty verejnej
správy –„skupina A“ - zatiaľ len s následnou povinnosťou vykazovania príjmov a výdavkov
s použitím rozpočtovej klasifikácie formou troch výkazov zasielaných pravidelne mesačne, resp.
štvrťročne MF SR prostredníctvom Datacentra, resp. Štátnej pokladnice a to prvýkrát už k 31.12.2014.
Výdavky na svoju činnosť NsP n.o. za obdobie r. 2014 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. 2014:
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
1 151
97
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Jediným zakladateľom neziskovej organizácie Nemocnice s poliklinikami n .o. je:
Nitriansky samosprávny kraj s peňažným vkladom 65 000.- €

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.
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Poradným orgánom riaditeľa je porada vedenia a gremiálna porada.

Členovia porady vedenia v ZZ Topoľčany k 31.12.2014:
 Ekonomická námestníčka :

Ing. Anna Šimovičová

 Námestník lekárskej zdravotnej starostlivosti:

MUDr. Ing. Peter Petrík

 Námestníčka ošetrovateľskej zdravotnej starostlivosti:

Mgr. Vlasta Bezáková
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Členovia porady vedenia v ZZ Levice k 31.12.2014:


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
2014 zdravotnú starostlivosť pre spádové územie Levice s počtom cca 120 tis. poistencov a pre spádové
územie Topoľčany s počtom cca 160 tis. poistencov.
Predovšetkým 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.
Zakúpenie kvalitného CT prístroja vrátane PACS
bolo zároveň nevyhnutnou podmienkou
zazmluvnenia CT výkonov prevádzky ZZ: Topoľčanv v zdravotných poisťovniach.
Medzi posledné významné investície z minulého obdobia v topoľčianskej nemocnici patrí aj
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 / 6 stropných operačných
lámp, 2 sterilizátory, 4 operačné stoly, anesteziologický prístroj, 4 odsávacie prístroje, kostná vŕtačka,
inštrumentačné vozíky a pod./
Materiálno-technické vybavenie obstarané v r. 2014 predstavuje predovšetkým diagnostická stanica
pre mamografiu vrát. jej napojenia do systému archivácie digitálnych snímok, UZV prístroj pre RDG,
pľúcny ventilátor a aktívny zvlhčovač pre OAIM, .EEG BRAIN QUICK pre neurologické oddelenie,
mikroskop pre PATOLOGIU.
Do materiálno-technického vybavenia prevádzky ZZ: Levice od r. 2014 patrí aj novoobstaraný parný
sterilizátor, masážny prístroj, dva mraziace boxy a systém pre správu a archiváciu PACS.
Z dotácie zriaďovateľa účelovo určenej na kapitálové výdavky bola v roku 2014 dokončená
rekonštrukcia oddelenia liečebnej výživy a stravovania..
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 2014 bola poskytovaná na 10 –tich
lôžkových oddeleniach s celkovým počtom 305 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
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 ).
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a/ Oddelenia ústavnej zdravotnej starostlivosti:
prevádzka Topoľčany
- interné oddelenie
- neurologické oddelenie
- pediatrické oddelenie
- gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
- chirurgické oddelenie
- ortopedické oddelenie
- urologické oddelenie - zrušené od 1.1.2014*
- otorinolaryngologické oddelenie-zruš. 1.1.2014*
- oftalmologické oddelenie – zruš. od 1.1.2014*
- oddelenie anestéziológie a intenzívnej
medicíny
- novorodenecký úsek
- doliečovacie oddelenie + ODCH
- oddelenie úrazovej chirurgie

prevádzka Levice
- interné oddelenie vrátane JIS
- neurologické oddelenie vrátane JIS
- pediatrické oddelenie
- gyn.-pôr. oddelenie vrátane JIS
- chirurgické oddelenie vrátane JIS
- oddelenie úrazovej chirurgie vrátane JIS
a ortopedické 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.
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.
*Od 1.1.2014 zazmluvnili jednotlivé zdravotné poisťovne už len jednodňovú ZS u nasledovných
odborností: ORL, UROLOGIA a OČNÉ.
Zároveň v prev. ZZ: Topoľčany došlo od 1.3.2014 k odzmluvneniu jednodňovej ZS v odbore ORL
z dôvodu uzatvorenia zmlúv medzi súkromným ZZ – KRČNE MUDr. Hačko s.r.o. a jednotlivými
zdravotnými poisťovňami.
V prevádzke ZZ Levice v roku 2014 bolo zriadené ortopedické oddelenie v počte 6 lôžok. Ortopedické
oddelenie je súčasťou oddelenia úrazovej chirurgie a celý manažment oddelenia spadá pod primára
úrazovej chirurgie, ktorý si doplnil vzdelanie o atestáciu z odboru ortopédia.
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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 – neprevádzkovanáod 1.1.2014
 Oftalmologická
 Odborná gynekologická
 Klinickej onkológie I.
 Klinickej onkológie II.
 Klinickej onkológie III. – dňom 14.10.2013 ukončená činnosť tejto ambulancie
 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
 Urologická
 Traumatol. pri oddelení
 ORL pri oddelení – dňom 30.9.2013 ukončená činnosť ORL ambulancie pri odd.
 Gynekologicko - pôr. pri oddelení
 Pediatrická endokrinologická - k 31.12.2014 nezazmluvnená v ZP
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Ústavná pohotovostná služba
 ÚPS interná
 ÚPS pediatrická
 ÚPS gynekologicko – pôrodnícka
 Ambulancia centrálneho príjmu

o Pediatrická endokrinologická - Rozhodnutie NSK č. CS 5255/2014, zo dňa 26.9.2014. Pediatrická
endokrinologická ambulancia nebola k 31. 12. 2014 zazmluvnená ZP.
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
 pediatrická neurológia
 pneumológia a ftizeológia
 klinická onkológia
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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:
- bola v r. 2014 poskytovaná v NsP n.o. v nasledovných odboroch:
o
o
o
o
o
o
o

Gynekológia a pôrodníctvo
Oftalmológia
Otorinolaryngológia /odzmluvnená v ZP v prev. Topoľčany od 1.3.2014/
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. 2014 odliečila spolu 938 pacientov, z toho 470 na ambulancii jednodňovej
zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia. /počet pacientov jednodňovej ZS pritom ovplyvnilo
odzmluvnenie JZS v odbore ORL od 1.3.2014/.
Prevádzka ZZ Levice k 31.12.2014 odliečila spolu 904 pacientov na ambulanciách JZS, z toho najviac
416 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 aj v r. 2014 zabezpečovali aj časť prepráv
hospodárskej dopravy nevyhnutných pre zabezpečenie plynulého chodu prevádzky nemocnice –
nakoľko samotnú hospodársku dopravu nemocnice v Topoľčanoch zabezpečovali v prevažnej časti v r.
2014 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./Od októbra 2014 zabezpečovalo hospodársku dopravu prev. ZZ: Topoľčany aj
zakúpené ojazdené motorové vozidlo Škoda Felícia.
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. 2014 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.
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Výkony NsP n.o. prevádzka ZZ Levice a Topoľčany pre všetky poisťovne spolu za
rok 2014
Prev. ZZ Levice

Prev. ZZ Topoľčany

-

Odborné ambulancie
Pacienti
Body
onkolieky

-

JZS v odb. oftalmológia
pacienti
šošovky

-

JZS v odbore ortopédia
pacienti

63

109

-

JZS v odbore otorinolaryngológia
pacienti

280

109

-

JZS v odbore úrazová chirurgia
pacienti

11

58

-

JZS v odbore urológia
pacienti

37

58

-

JZS v odbore gynekológia a pôrodníctvo
pacienti

416

107

-

JZS v odbore chirurgia
pacienti

0

27

-

LSPP pre deti a dorast
pacienti
body
lieky

0
0
0

-

SVaLZ
pacienti
body
liečivá

-

Lôžkodni
pacienti
sprevádzajúce osoby
UHP
ŠZM /TEP/
transfúzny materiál

70 309
32 149 480
88 396,95

97
2 234,89

247 306
431 371 785
137 092,31

71 704
2 362
13 333
270 020,37
193 889,20

Počet pacientov OHV
- gynekológia a pôrodníctvo
- chirurgia
- ortopédia

222
450
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105 784
58 574 216
110 026,32

470
49 258,42

3 407
1 482 780
12,53

280 654
451 278 990
64 074,56

68 510
3 302
12 632
392 116,61
114 797,35

491
532
539

- urológia
- úrazová chirurgia
- otorinolaryngológia
- oftalmológia

453
-

416
-

Vybrané štatistické ukazovatele za rok 2014 - lôžkové oddelenia
Prevádzka ZZ: Topoľčany

Oddelenie
Interné
JIS interná
ODCH
Neurologické
Pediatrické
Gyn.-pôr.
Novorodenecké
Chirurgické
Úraz. chirurgie
OAIM
Ortopedické
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
3
1
2
1
30
301

Využ.
v%

Priem.
oš.doba

73,92

6,01

61,96

3,97

8,03

17,88

78,88

6,72

72,26

4,23

58,88

4,77

37,49

4,55

84,11

3,92

52,51

4,30

54,36

4,62

83,97

3,97

56,26

2,08

50,68

1,83

56,44

1,02

1,10

1,00

71,23

7,85

66,60

4,69
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Počet
LM
6,50
2,80
0,10
3,20
5,20
4,10
1,00
7,00
4,60
2,80
4,90
1,20
0,40
0,80
0,40
1,90
46,90

Poč.lôž.
na 1 LM
6,77
2,50
50,00
7,50
5,77
10,98
20,00
4,29
6,30
1,79
5,10
2,50
2,50
2,50
0,00
15,79
6,42

Prevádzka ZZ: Levice

Oddelenie
Interné
JIS interná
Neurologické
JIS neurologická
Pediatrické
Gyn.-pôr.
JIS gynekologická
Novorodenecké
Chirurgické
JIS chirurgická
Úrazová chirurgia
JIS úrazová
Ortopédia
OAIM
ODCH
Spolu

Poč.lôžok
na odd.
69
8
29
3
30
45
3
15
33
3
18
3
6
10
30
305

Využ.
v%

Priem.
oš.doba

73,83

6,93

84,04

4,51

69,15

5,62

120,37

7,66

54,51

3,95

62,47

4,52

19,63

3,47

84,46

4,05

50,24

3,99

52,05

5,18

87,15

4,27

47,12

5,11

8,13

7,12

25,95

6,62

63,58

64,41
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17,06

Počet
LM
11,70
2,70
4,50
1,00
4,80
4,50
1,00
2,00
5,15
1,00
3,95
1,00
1,00
6,20
1,80

Poč.lôž.
na 1 LM
5,90
2,96
6,44
3,00
6,25
10,00
3,00
7,50
6,41
3,00
4,56
3,00
6,00
1,61
16,67

5,38

52,30

5,83

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 305
postelí poskytujú nasledovní zamestnanci :
Štandardné ošetrovacie jednotky
Oddelenie

Počet
lôžok

Sestry, pôrodné asistentky

Ďalší ošetrovateľský
personál

Pediatrické oddelenie
Oddelenie úrazovej chirurgie vrátane JIS a
ortopédie
Chirurgické oddelenie vrátane JIS
Gynekologické oddelenie
Šestonedelie
Novorodenecké oddelenie
Interné oddelenie ženy
Interné oddelenie muži
Neurologické oddelenie
ODCH

30
18+ 3
6
33 + 3
31
17
15
35
34
29
30

11
13,4

4
7,5

13
17
6
7
12
11
11
9

7
8
3
3
6
7
4
6

284

Intenzívna starostlivosť
Oddelenie
OAIM – resuscitačné oddelenie
Interné oddelenie – JIS
JIS neurologická

Počet lôžok
10
8
3

Sestry, pôrodné asistentky
16,3

Ďalší ošetrovateľský personál
4

11
3,5

3
1

21

Štruktúra zamestnancov prevádzka ZZ: Topoľčany
Priamu ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta v neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami n.o.
s posteľovým fondom 301 postelí poskytujú nasledovní zamestnanci :
Štandardné ošetrovacie jednotky
Oddelenie
Pediatrické oddelenie
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
25
29
30
29
16
20
22
22
24
35
282

Sestry, pôrodné asistentky
12,5
8
8,5
11,2
5,8
6
6,6
7,8
8,5
9
7,8
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Ďalší ošetrovateľský personál
2
4
3
3
1
2,5
2,5
3
3,6
2
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
9,1

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
Počet sestier OJZS

6
17,4
7

6
15

Počet sestier v ambulancii
Počet sestier na špeciálnom úseku činnosti
Počet zdravotníckych asistentov
Počet radiologických asistentov
Počet fyzioterapeutov + maser

16,1
18,75
10
8
16,5

21
7
10
8
11,8

Počet zdravotníckych laborantov
Počet farmakologických laborantov

33,43
2

Počet asistentov výživy

3
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LV

23,94
2
3

Počet sanitárov (amb. SVaLZ, CDS, COS, OCS )

42,2

69

Počet pomocnic

38,8

41

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 bolo obdobie r. 2014 pokryté kolektívnou zmluvou uzatvorenou s
odborovou organizáciou na základe kolektívneho vyjednávania dňa 15.7.21013 a to na obdobie od
1.8.2013 do 31.12.2015.
V prevádzke ZZ: Levice bola dňa 31.1.2014 podpísaná KZ , ktorá bola platná na obdobie od
1.1.2014 do 31.12.2014.
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

75
1
5

78
1
5

71
1
5

80
1
5

91
2
5

160
17
26
25
65
43
90

176
17
26
25
65
40
104

162
20
30
25
69
41
98

167
20
25
25
71
33
94

176
21
28
24
69
33
101

177
22
30
25
71
33
104

Spolu:

499

534

529

512

538

560

Stav
k 31.12.2012

Stav
k 31.12.2013

Stav
k 31.12.2014

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

Stav
k 31.12.2014

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

89
4
8
191
15
41
36
62
37
108

Spolu:

614

604

592

567

577

591
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Fluktuácia zamestnancov v r. 2014:
Pohyb zamestnancov od 01.01.2014 do 31.12.2014
 rozviazaných pracovných pomerov v počte: 50 zamestnancov
44 zamestnancov
 uzatvorených pracovných pomerov v počte: 55 zamestnancov
68 zamestnancov

v prev. TO a
v prev. Levice
v prev. TO a
v prev. LV

Najväčší pohyb zamestnancov v r. 2014 v nasledovných oddeleniach:
Oddelenie
- OLVaS
- Interné
Podrobný rozbor fluktuácie zamestnancov v r. 2014:
Zamestnanci Nemocnice s poliklinikami n. o., ukončili v r. 2014 pracovný pomer
z nasledovných dôvodov podľa Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov:
Ukončenie PP :
Počet zamestnancov
TY
LE
16
19
12
9
1
9
1
1
0
0
0
6
9
5
6
0

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:

50

44

Najväčší pohyb zamestnancov v r. 2014 v nasledovných kategóriách:
Lekár
Registrovaná sestra
Pomocnica
Sanitár nekvalifikovaný
Pracovníci OLVaS
Upratovačka
Dôvod:
 odchod do starobného dôchodku –sestra, lekár, pomocnica, pracv. OLVaS, upratovačka
informátor –hlavný vstup, sanitár, THP, údržbár
 odchod do iných zdravotníckych zariadení
 odchod do súkromnej praxe – lekár
 výpoveď zo strany zamestnanca- sestra, lekár
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Topoľčany:
Prehľad pohybu a stavu zamestnancov podľa kategórií:

Zdravotnícky zamestnanec

Kategória

Prišli

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
Pomocní zamestnanec
v zdravotníctve
Nekvalifikovaný sanitár, funkcia 260, k. 15
Sanitár kvalifikovaný
Pomocný zam. v zdrav. ( sanitár) f.275,16

100
200
300

10
2
1

7
1

511
513

7

13

Odišli

541
544
536
534
533
531
740

943
780
943

1
1
1

13
2

6
3

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

930
931
940
941
942
943
944
947
950
953

Prišli od 01.01.2014 - 31.12.2014
Odišli od 01.01.2014 - 31.12.2014

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

2
1
2

1

6
8

4
8

1

1

2
56

2
50

56
50

25
6
18
1
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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
Asistent psychológa
Fyzioterapeut. zam.
Zdravotnícky asistent
Pomocný zamestnanec
v zdravotníctve
Nekvalifikovaný sanitár, funkcia 260
Masér
Pomocný zam. v zdrav. ( sanitár) fun275

100
200
300

15
1

7
0

511
513

14
1

11
0

541
544

1

0

536
810
310
320
531

1
3
1
3
1

1
2
1
3
1

949
740
949

9

5

930
931

3
2

3

940
941
942
949
944
947
950

1
1
3
7
1

1

Spolu

68

44

Prišli od 01.01.2014 - 31.12.2014
Odišli od 01.01.2014 - 31.12.2014

68
44

Verejný zdravotník

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

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

25
6
19
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2
5
1
1

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 31.12.2014 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.

202,46

7

9

26

3,25

9

25

61,21

54

4

1

3

ÚSO
špec.

VOV+
cert.

PhDr.
Špec.

Nemocnica Levice
Počet sestier
a pôr.asistentiek
spolu

VŠ
Mgr

VŠ +
špec.

VŠ+
BC

Bc +
špec.

VOV

VOV +
špec.

ÚSO

197

7

26

20

14

6

9

46

58

ÚSO+
certif.

7

4

2

Vzdelávanie lekárov
Počty lekárov:
Topoľčany
Spolu lekárske miesta :
82,90
z toho:
lôžkové oddelenia
46,90
odborné ambulancie
17,10
JZS
2,00
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
16,70
ostatné
0,20

Levice
72,61
52,30
10,00
1,50
8,81
0

V prevádzke ZZ: Topoľčany v r. 2014 získal 1 lekár špecializáciu v príslušnom odbore, avšak 50
lekárov je k 31.12.2014 zaradených do špecializačnej prípravy v špecializovanom odbore a 2 lekári do
certifikovanej pracovnej činnosti .
V prevádzke ZZ Levice v r. 2014 10 lekárov bolo zaradených do špecializačnej prípravy
v špecializovanom odbore a lekári získali špecializáciu v príslušnom odbore.
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E. Prevádzkový úsek
Prevádzkový úsek aj v roku 2014 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 2014
Referátom verejného obstarávania , ktorý figuruje v organizačnej štruktúre oboch prevádzok, bolo v r.
2014 zrealizované nasledovné verejné obstarávanie /ďalej VO/ a prieskum trhu:
Prieskum trhu za rok 2014 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Maliarske a natieračské práce na spojovacích chodbách nemocnice v Topoľčanoch
Realizácia podkladu pod keramickú dlažbu v laboratóriách odd. patológie
Výmena okien a vchodových dverí na budove patológie
Dodávka RTG materiálu podľa opisu predmetu zákazky pre NsP n.o., ZZ prevádzka Levice a ZZ
Topoľčany na obdobie 4 kalendárnych mesiacov
Oprava a overenie lekárskych tlakomerov
Maliarske a natieračské práce na schodisku a priľahlých priestoroch v pavilóne LP 180
Dodávka dlažby pre nemocnicu v TopoľčanochOprava podlahy na spojovacích chodbách nemocnice
v Topoľčanoch
Obstaranie novej telefónnej ústredne nemocnice v Topoľčanoch formou prenájmu bez periférnych
zariadení pre 400 účastníkov
Príprava a kladenie dlažby na spojovacích chodbách nemocnice v Topoľčanoch
Obstaranie a montáž žalúzií pre hematologické laboratórium nemocnice v Topoľčanoch
Zabezpečenie vykonávania triedeného odpadu z prevádzly OLVaS
Zhotovenie elektrickej prípojky pre pripojenie prenosných operačných sál nemocnice v Topoľčanoch
Prenájom elektroforetického analyzátora
Dodávka a montáž klimatizácie pre potreby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
Maliarske a natieračské práce na internom oddelení
Oprava, dodávka a montáž PVC podlahy
Maliarske a natieračské práce na internom oddelení – muži
Kladenie dlažby na spojovacích chodbách nemocnice v Topoľčanoch
Obstaranie diagnostického prístroja
Obstaranie softwaru pre diagnostický prístroj
Maliarske a natieračské práce na internej JIS nemocnice v Topoľčanoch
Zvlhčovač dýchania pre oddelenie OAIM NsP n.o. ZZ prevádzka Topoľčany
Dodávka servoventilátora pre oddelenie OAIM NsP n.o., ZZ prevádzka Topoľčany
Dodávka kompenzačného zariadenia jalovej energie v nemocnici v Topoľčanoch
Obstaranie stojana na upevnenie modulov na infúznu pracovnú stanicu Base Primea
Obstaranie volumetrickej pumpy Modul MPV PT
Obstaranie injekčného modulu DPS+
Obstaranie infúznej pracovnej stanice Orchestra Base Primea
Oprava strechy nad archívom RTG a sono pracoviskom nemocnice v Topoľčanoch
Zakúpenie chladničky pre prevádzkové potreby gynekologicko-pôrod. oddelenia Nemocnice
s poliklinikami n.o., prevádzka ZZ: Topoľčany
Obstaranie 6 ks GPS na monitorovanie vozového parku
Oprava poškodenej antistatickej podlahy na operačnej sále nemocnice v Topoľčanoch
Obstaranie mikroskopu
Testovanie účinnosti sterilizačnej techniky pre nemocnicu v Topoľčanoch
Dodávka a montáž PVC krytiny v pavilóne 180 pred výťahmi
Oprava fako rúčky Infinity
Maliarske a natieračské práce kuchynského zariadenia OLVaS
Obstaranie EEG systému pre nemocnicu v Topoľčanoch
Obstaranie infúznej pumpy pre interné oddelenie
Obstaranie 2 ks stojanovej odsávačky
Zakúpenie mraziaceho pultu pre transfúzne oddelenie Nemocnice s poliklinikami n.o., prevádzka ZZ:
Topoľčany
Zakúpenie televízora pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice s poliklinikami n.o.,
prevádzka ZZ: Topoľčany
Obstaranie nemocničného posteľného prádla
Elektromontážne práce pre rozšírenie strediska dialýzy nemocnice v Topoľčanoch
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45.
46.
47.
48.

Obstaranie PC s príslušenstvom a tlačiarne pre detskú endokrinologickú ambulanciu
Pripojenie DICOM modality do existujúceho NIS-PACS a RIS systému
Obstaranie HW pracovnej stanice
Zabezpečenie vykonávania triedeného odpadu z prevádzky OLVaS

49. Služby autorizovaného bezpečnostného technika pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
50. Dodávka antidekubitných podložiek
51. Dodávka RTG materiálu podľa opisu predmetu zákazky
52. Penový matrac do detskej postieľky s umývateľným povrchom
53. Príslušenstvo HP maintenance kit pro 220 V Q5422A- 2 ks
54. Oprava ultrazvukového prístroja USG pre RTG
55. Elektronická konvexná sonda k ultrazvukovému prístroju USG TOSHIBA pre RTG
56. Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie
57. Identifikačné náramky- 1000 ks pre pediatricko- neonatologické oddelenie
58. Nemocničné lôžka- 32 ks
59. Letné pneumatiky- 32 ks
60. Tlačkareň HP LaserJet Pro M1132
61. Chladnička pre JIS GPO
62. Switch Zyxel GS1910- 48- 3 ks
63. Technická kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov
64. Monitor color 19 DSC1908- D na ICS stanici pre RTG
65. Oprava náhradného zdroja- dieselagregát
66. Závažie laboratórnych váh
67. Odborná prehliadka potrubných rozvodov medicinálnych plynov
68. Náhradný diel- riadiaca jednotka stola PHS controller na CT SOMATOM DEFINITION AS
69. Mlieko a mliečne výrobky
70. Textilné tienidlá- 6 ks
71. Oprava multiportu MTP bolster plate na ultrazvukovom diagnostickom systéme Z.ONE
72. Výmena náhradného dielu Gantry panel control na CT SOMATOM Definition AS
73. Pravidelná dvojročná kontrola dojčenských váh na detskom a novorodeneckom oddelení
74. Validácia prístrojov a zariadení na HTO
75. Čistiace prostriedky do umývačiek riadu
76. Čistenie lapača tukov
77. Vernostná licencia Eset Endpoint Antivirus- 170 PC
78. Ochranná olovená rukavica
79. Validácia prístrojov a zariadení na HTO
80. Farby a maliarske potreby
81. Fellowes laminátor Saturn2 A3
82. Redukčný ventil k prenosnej kyslíkovej bombe
83. Mraziace zariadenia- 2 ks
84. Realizácia prívodného elektrického kábla
85. Doplnenie odsávania vzduchotechniky
86. Doplnenie odsávania vzduchotechniky
87. Odstránenie škodovej udalosti na HTO- elelktroinštalačné práce
88. Jedálenské potreby
89. Jedálenské potreby
90. Dezinfekčný prostriedok chlórnan sodný
91. Teplomery a vlhkomery
92. Chladnička s mrazničkou 120 L
93. Podlahové krytiny ORL
94. Infúzna pumpa
95. Injekčný dávkovač
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96. Blok motora Škoda Octavia
97. Hlava motora Škoda Octavia
98. Podlahové krytiny- nalepenie gumolitu ORL
99. Čistiace prostriedky do konvektomatov
100. Žalúzie na okná ORL- 3 ks
101. Dezinfekčný prostriedok DETD Dezinfektand- 6 ks, CETD Cleaner- 6 ks do umývačky
gastroskopu a endoskopu, Sekumatic FRE Cleaner- 6 ks
102. Validácia závažia laboratórnych váh
103. Prietokomer Mediflow Ultra II 25 O2
104. Odborné prehliadky a skúšky zdravotníckych prístrojov s pohyblivým prívodom
105. Sprchové kúty- 3 ks
106. Oprava mrazničky Helkama 410 EAP
107. Dezinfekčný prostriedok EXTRAN MA 05 400 litrov- 16 ks
108. Dodávka čistiacich prostriedkov do umývačiek riadu
109. Diskrétne výplatné pásky
110. Chladnička s mrazničkou 175 L
111. Masážna emulzia 950 ml- 25 ks
112. Teplomery ETI 803- 232- 6 ks, ETI 810- 210- 6 ks
113. Lekárska operačná obuv- 65 párov
114. Server IBM X3550 M4
Podlimitné zákazky
Rekonštrukcia a prístavba operačných sál a centrálnej sterilizácie – VVO č. 5/2014 zo dňa 9.1.2014 pod
označením 189-WYP – súťaž zrušená z dôvodu zmeny okolností za akých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Obstaranie digitálneho ultrazvukového prístroja – VVO č. 134/2014 zo dňa 11.7.2014 pod označením 14301
– WYT – uzatvorená kúpna zmluva 6.10.2014
Systém pre nepriamu digitalizáciu mamografie – VVO č. 196/2014 zo dňa 8.10.2014 pod označením 24018WYT – súťaž zrušená z dôvodu zmeny okolností za akých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Systém pre nepriamu digitalizáciu mamografie – VVO č. 211/2014 zo dňa 29.10.2014 pod označením 26343WYT - uzatvorená kúpna zmluva 15.12.2014
Mobilný RTG prístroj s C-ramenom – VVO č. 214/2014 zo dňa 3.11.2014 pod označením 26695-WYT uzatvorená kúpna zmluva 15.12.2014

Sterilizátor parný 1 – dverový s vlastným vyvíjačom pary vrátane príslušenstva.
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č. 95/2014 pod označením 8426-WYT, zo dňa 19.5.2014.
Dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy 03.07.2014 .
Dodávka „Univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu“ pre potreby
nemocnice v Leviciach.
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č. 192/2014 pod označením 23302-WYT, zo dňa 02.10.2014.
Dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy 01.12.2014.
Dodávka bezpečnostnej a strážnej služby pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch.
( rozdelená na časti 1 a 2 ).
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č. 97/2014 pod označením 8708-WYS, zo dňa 21.05.2014.
Dátum uzatvorenia zmluvy pre časť 1 Levice: 01.09.2014.
Dátum uzatvorenia zmluvy pre časť 2 Topoľčany: 01.12.2014.
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Nadlimitné zákazky
Zdravotnícke pomôcky – RTG materiál pre nemocnice – VVO č. 16/2014 zo dňa 24.1.2014 pod označením
1387- MST – uzatvorená kúpna zmluva 13.6.2014 na 24 mesiacov
Lieky – antitrombotické činidlá a krvná náhrada (súťaž mala 2 časti) – VVO č. 94/2014 zo dňa 16.5.2014 pod
označením 8253- MST – uzatvorená kúpna zmluva 16.9.2014 na 24 mesiacov
Lieky – antibiotiká (súťaž mala 2 časti) – VVO č. 117/2014 zo dňa 18.6.2014 pod označením 11289-MST –
uzatvorená kúpna zmluva 1. Časť - 23.10.2014, 2. Časť – 20.10.2014 na 24 mesiacov
Dodávka endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov – (súťaž mala 7 častí) - VVO č.127 /2014 zo dňa 2.7.2014
pod označením 12932- MST – súťaž pre časť 5 bola zrušená, pre časti 1-4 a 6-7 uzatvorené kúpne zmluvy
6.11.2014 na 24 mesiacov
Zdravotnícke pomôcky – gázy, tampóny a obväzy – VVO č. 215/2014 zo dňa 4.11.2014 pod označením 26723
MST

Mlieko a mliečne výrobky pre potreby nemocnice v Leviciach.
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č.128/2014 pod označením 13091 –MST zo dňa 4.7.2014.
Dátum uzatvorenia rámcovej dohody zo dňa 27.10.2014 na obdobie 48 mesiacov.
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch.
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č. 164/2014 pod označením 19297 – MST, zo dňa 22.08.2014.
Zákazka bola zrušená vo Vestníku VO č. 248/2014 pod označením 30915 – ZST zo dňa 19.12.2014.
Verejný obstarávateľ skonštatoval, že jediná ponuka uchádzača č. 1, ktorá bola označená za 1.v poradí,
bola aj po uskutočnení elektronickej aukcie prekročená nad stanovenú predpokladanú hodnotu.
Opätovne sa plánuje vyhlásiť v roku 2015.
Mrazené potraviny a vajcia pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch (rozdelená na
časti 1, 2, 3 a 4 ).
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č.173/2014 pod označením 20575 – MST zo dňa 5.9.2014.
Dátum uzatvorenia rámcovej dohody na mrazené potraviny časť 1 Levice zo dňa 8.1.2015 na obdobie
48 mesiacov a rámcovej dohody na vajcia časť 2 Levice zo dňa 8.1.2015 na obdobie 48 mesiacov.
Dátum uzatvorenia rámcovej dohody na mrazené potraviny časť 3 Topoľčany zo dňa 5.1.2015 na
obdobie 48 mesiacov a rámcovej dohody na vajcia časť 4 Topoľčany zo dňa 8.1.2015 na obdobie 48
mesiacov.
Dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane súvisiacich služieb pre nemocnice v
Leviciach a Topoľčanoch (rozdelená na časti 1 a 2 ).
Zákazka vyhlásená vo Vestníku VO č. č. 235/2014 pod označením 29008 – MST zo dňa 02.12.2014.
Prebieha proces vyhodnotenia, verejná súťaž je neukončená.
Nadlimitná zákazka s uplatnením priameho rokovacieho konania ( bez výzvy na súťaž )
Pozáručný servis zdravotníckeho prístroja CT na rádiologickom oddelení ZZ Levice.
Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania k zákazke bolo zaslané do Vestníka VO dňa
5.12.2014 ( nezverejňuje sa, nie je pridelené číslo).
Dátum uzatvorenia zmluvy o servisnej činnosti zo dňa 01.01.2014 na obdobie 36 mesiacov. Oznámenie
o výsledku VO bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 14/2015 pod označením 1501-VBS dňa 20.01.2015.
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G. Kontrola a sťažnosti
Kontrolná činnosť v roku 2014
Vonkajšie kontroly:
VšZP
ZP Dôvera
ZP UNION
OR Hasičského a záchr. Zboru
Konfederácia odborových zväzov

TY
17 kontrol
6 kontroly
4 kontrol
1 kontrola
-

LE
12 kontrol
5 kontrol
5 kontrol
1 kontrola

Predmetom kontrol zo strany zdravotných poisťovní bola kontrola opodstatnenosti vykázanej
lôžkovej zdravotnej starostlivosti vrátane použitého SŽM /TEP, staplery, šošovky a pod./ , kontrola
stavu zásob centrálne nakupovaných hematologických liekov, kontrola zdravotnej dokumentácie, ,
kontrola zdravotnej dokumentácie u pacientov zaradených do zoznamu poistencov čakajúcich na
poskytnutie plánovanej ZS /tzv. čakacie listiny na ORT/, kontrola vykázanej ambulantnej ZS a pod.
Zároveň VšZP v r. 2014 vykonala 2 kontroly zdravotnej dokumentácie hospitalizovaných poistencov
nahlásených cez E-HOSPIK.
. Zdravotné poisťovne kontrolovali zároveň účelnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov
verejného zdravotného poistenia ako aj rozsah a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti .
Okrem kontrol zo strany zdravotných poisťovní 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.
V máji 2014 bola zrealizovaná v prev. ZZ: Topoľčany aj komplexná protipožiarna kontrola OR
Hasičského a záchr. zboru /bez zistenia závažných nedostatkov/ a v novembri 2014 prešetrovala
Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI v Nitre neopodstatnený spotrebiteľský podnet
ohľadom postupu pri vyberaní parkovného.
V prevádzke ZZ Levice kontrola Konfederácie odborových zväzov bola zameraná na dodržiavanie
ustanovení kolektívnej zmluvy a ZP.

Sťažnosti:
V roku 2014 bolo v prevádzke ZZ: Topoľčany prijatých celkom 13 sťažností, z toho 10 na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti /z čoho bola 1 opodstatnená a 12 neopodstatnených/, v dvoch
prípadoch sa jednalo o neopostatnené sťažnosti ohľadom objednávania na RDG oddelení a jedna
ohľadom prístupu lekára na Ambulancii CP..
V prevádzke ZZ Levice bolo v roku 2014 prijatých 9 sťažností z toho bolo 8 neopodstatnených, 1
opodstatnená.
Sťažnosti boli zamerané na správne postupy poskytnutej zdravotnej starostlivosti .
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H. Hospodárenie neziskovej organizácie
Nemocnice s poliklinikami n.o.
I. Komentár k účtovnej závierke a finančnej situácii :
Účtovná závierka k 31.12.2014 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 31.12.2014 overená firmou KREDIT
AUDIT, s.r.o. , Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, ktorá vydala dňa 13.4.2015 Správu nezávislého
audítora pre zakladateľa a vedenie neziskovej organizácie NsP n.o.
Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n.o. za rok 2014 tak ako aj za rok 2012 a 2013
dosiahla kladný hospodársky výsledok. Kladný HV po zdanení predstavuje výšku + 936 908,17 EUR ,
ktorý
vyplýva z hodnoty nasledovných základných ekonomických ukazovateľov vykázaných
v účtovnej závierke k 31.12.2014:
Ukazovateľ k 31.12.2014
Náklady
Výnosy
Hospodársky výsledok

Hodnota v EUR
26 971 128,58
27 908 036,75
+ 936 908,17

Topoľčany
14 855 706,54
15 698 021,86
+ 842 315,32

Levice
12 115 422,04
12 210 014,89
+ 94 592,85

Vykázané kladné hospodárenie NsP n.o. k 31.12.2014 ovplyvnili predovšetkým nasledovné
skutočnosti:
a/ rozsiahle jednania vedenia NsP n.o. so zdravotnými poisťovňami v minulom období ako aj
v roku 2014, 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. 2014
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
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Po úsporných opatreniach jednotlivých zdravotných poisťovní v minulom období /v r. 2013
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.. v r. 2014 –
zazmluvnenie len jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ORL, UROLOGIA a OČNE /, pod
tlakom rozsiahlych rokovaní NsP n.o. so zdravotnými poisťovňami ako aj v rámci ANS
a
celospoločenskej situácie, ktorá nastala predovšetkým v dôsledku
prijatia zákonov v oblasti
odmeňovania v zdravotníctve - pristúpili jednotlivé zdravotné poisťovne k nasledovným úpravám
zmluvných podmienok platných pre rok 2014:
a/ VšZP
V roku 2014 boli zmluvné cenové podmienky s VšZP stanovené nasledovne:
Od 1.1.2014 :
- cena 1 UH naďalej /tak ako od 1.7.2013/ zohľadňovala aj prípadný pobyt pacienta na JIS, t.j.
intenzívna ZS /ZS vrátane pobytu JIS/ bola VšZP hradená v rovnakej cene ako pobyt na základnom
oddelení /pred 1.7.2013 bol zo strany VšZP pobyt na JIS hradený cenou 50%-ného príplatku z ceny
zákl. oddelenia/.
- boli navýšené niektoré ceny UH okrem chirurgických odborov a OAIM /konkrétne cena za UH
INTERNE a DOLIECOVACIE/ . U chirurgických odborov zároveň došlo k navýšeniu príplatku za
operácie pri vykázanej anestéze na 200,- EUR od 1.1.2014 / z pôvodných 100 EUR hradených
poisťovňou od 1.4.2013 /
- VšZP naďalej tak ako od 1.7.2013 uhrádzala v r. 2014 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
-naďalej - s účinnosťou od 1.12.2013 bola v r. 2014 zazmluvnená úhrada výkonu – expektácia pacienta
na pracovisku urgentného príjmu v cene 98,- EUR /za poskytnutie ZS trvajúcej od 2 do 24 hod./
a v prevádzke ZZ Levice aj pre pediatrickú ÚPS.
Od roku 2013 /od 1.4.2013/ až do 1.7.2014 zmenený celý spôsob uhrádzania UH vo VšZP a to
nasledovne:
- zazmluvnené a limitované boli v tomto období UH na nechirurgických odboroch a na
chirurgických odboroch len tie UH , pri ktorých sa nevykonáva operácia,
- nad zmluvný objem boli hradené všetky UH na chir. odboroch, pri ktorých je vykonaný
operačný výkon..
K UH s operačným výkonom a dohodnutým typom anestézy nad 72 hodín VšZP zároveň priplácala
bonus á 200 EUR/1 UH od 1.1.2014.
Od 1.1.2014 VšZP navýšila balíčkové ceny za operácie TEP opätovne o 100 EUR/1 operácia TEP
/prvýkrát boli zvýšené o 100 EUR k 1.4.2013/.
VšZP týmto spôsobom v období od 1.1.2014 do 1.7.2014 hradila nad zmluvný objem všetky UH
s operačným výkonom.
Zároveň hradila nad zmluvný objem všetky výkony OHV, JZS a balíčkové ceny /operácie TEP/.
Od 1.4.2013 u VšZP nastala aj zmena v spôsobe úhrady UH 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
sú hradené jednotnou cenou 350,- EUR/1 UH.
V zmysle platnej kategorizácie MZ SR a zmluvných podmienok VšZP od 1.1.2014 uhrádzala nad
rámec ceny UH – avšak limitovane - použitý osteosyntetický materiál, staplery, revízne TEP a pod. /
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v prevádzke ZZ Topoľčany/. Naďalej v rámci samostatného limitu hradila napr. použitie podtlakového
vákuového systému na liečenie rán a pri výkonoch JZS hradila k cene výkonu suburetrálne pásky
a šošovky.
Pri dialýze VšZP hradí len cenu dialyzačného výkonu .
Od 1.1.2014 VšZP zazmluvnila v obidvoch prevádzkach už len jednodňovú ZS v odboroch : ORL,
UROL a očné /t.j. už nezazmluvnila OHV/ - vzhľadom na nezazmluvnené a následne zrušené lôžka ešte
v r. 2011.
Od 1.7.2014 sa v NsP n.o. uplatňuje systém E-HOSPIC /obdoba HOSPICOM v ZP Dôvera/. pričom
jeho skúšobná prevádzka prebehla v priebehu mesiacov máj a jún 2014. Nesprávne, resp. neúplné
nahlasovanie UH cez tento systém znamená v jeho bežnej prevádzke automatické zníženie ceny
ukončenej hospitalizácie na 25 %-nú výšku zazmluvnej ceny za UH.
Taktiež od 1.7.2014 VšZP už nelimituje výšku ústavnej ZS -UH, OHV a JZS / UH s operáciou aj UH
bez operácie/.
Zároveň od 1.7.2014 boli upravené aj finančné objemy z dôvodu úpravy cien zo strany VšZP :
- v oblasti výkonov ŠAS – zvýšenie cien z 0,019170 na 0,019200 EUR /1 bod
- v oblasti SVaLZ výkonov došlo k zníženiu cien /predovšetkým výkony CT, OKB, PATOL., HEM.,
OKM a dialýza/.
Zároveň VšZP začiatkom roku 2015 douhradila nadlimitné výkony zrealizované v r. 2014 v zmysle
platných zmluvných podmienok.
Dôvera ZP
Od 1.1.2014 navýšila ZP Dôvera ceny UH u všetkých odborov okrem OAIM. Cena 1 UH tak ako
u VšZP zahŕňa aj pobyt pacienta na JIS, pričom je táto cena konečná.
Taktiež došlo k zazmluvneniu len JZS u odborov UROL, očné a ORL /už neboli zazmluvnené OHV/.
ZP Dôvera tak ako v minulých rokoch – síce v r. 2014 nelimitovala UH, OHV a JZS avšak ich 100%-ná
úhrada bola a doteraz je podmienená nahlásením UH a výkonov OHV a JZS cez systém HOSPICOM /
Nahlasovaniu cez HOSPICOM podliehalo v r. 2014 plánovanie, začiatok UH, OHV a JZS, ukončenie
pobytu, typ výkonu, diagnózy a pod. Prípadné nenahlásenie UH ako aj výkonu OHV a JZS alebo
rozdiely v hlásení cez HOSPICOM a zaslanými mesačnými dávkami za poskytnutú ZS znamenajú
zníženie úhrady UH alebo výkonov OHV a JZS na 10 % zazmluvnenej ceny.
ZP Dôvera na rozdiel od VšZP a ZP UNION v r. 2014 nezazmluvnila úhradu niektorých položiek ŠZM
zahrnutých v platnej kategorizácii MZ SR /vákuový systém, osteosyntetický materiál./
Od 1.1.2014 u ZP Dôvera nastala zmena v spôsobe úhrady UH u všetkých odborov - zníženie cien
v prípade, že sa jedná o UH len za účelom diagnosticko-terapeutického procesu s pobytom v nemocnici
viac ako 24 hod. .
Tieto UH za účelom:
- pozorovania zdravotného stavu
- jednorázového podania liekov
- vykonania plánovaného diagnostického vyšetrenia
sú hradené vo výške 60 % z ceny UH daného odboru.
S účinnosťou od 1.1.2014 bola zazmluvnená úhrada výkonu – expektácia pacienta na pracovisku
urgentného príjmu a v prev. ZZ Levice aj pediatrická UPS v cene 180,- EUR /za poskytnutie ZS
trvajúcej od 6 do 24 hod./
Od 1.1.2014 ZP Dôvera znížila ceny za výkony SVaLZ v nasledovných odboroch: OKB, patológia,
mikrobiológia, hematológia a transfuziológia a CT.
Od 1.5.2014 v prevádzke ZZ Levice boli zazmluvnené výkony v odbore ortopédia.
U ZP Dôvera došlo k 1.7.2014 k min. úpravám cien v oblasti ŠAS /z 0,019252 EUR na 0,0193
EUR/1 bod./ a zároveň došlo k navýšeniu cien za UH cca od 1 do 5 % na CHIR.,ORT. a traumatológii.
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c/ ZP UNION
V minulom období / od 1.12.2013/ je zazmluvnená úhrada „osobitne hradených výkonov“
vykazovaných v ústavnej ZS /dovtedy ZP UNION hradila za uvedené výkony 70 % z dohodnutej ceny za
UH/.
Zároveň v tomto období ZP UNION navýšila cenu UH, pričom zahrnula pobyt pacienta na JIS do tejto
zvýšenej ceny, podobne ako ostatné 2 zdravotné poisťovne predtým.
Taktiež bola poisťovňou zazmluvnená UH v trvaní od 24 do 72 hod. v cene 350,- EUR za účelom
diagnosticko –terapeutického procesu:
- pozorovania zdravotného stavu
- jednorázového podania liekov
- vykonania plánovaného diagnostického vyšetrenia
Uvedené platilo a platí doteraz len pre nechirurgické odbory.
ZP UNION v zmysle platnej zmluvy podobne ako VšZP naďalej uhrádzala nad rámec ceny UH
použitý osteosyntetický materiál.Zároveň hradila napr. použitie podtlakového vákuového systému na
liečenie rán, staplery, suburetrálne pásky a pod. a pri JZS napr. šošovky a s. pásky.
Pri dialýze ZP UNION preplácala okrem ceny dialyzačného výkonu aj hodnotu spotrebovaných „A“
liekov /lieky v zmysle platnej kategorizácie MZ SR./
Od 1.5.2014 ZP UNION zazmluvnila výkony v odbore ortopédia pre prevádzku ZZ Levice.
Posledná úprava cien, spôsob vykazovania a úhrady v roku 2014 je riešený Dodatkom č. 2 k zmluve
o poskytovaní ZS, ktorý je účinný od 1.6.2014 a upravil nasledovné:
- zazmluvnenie cien za UH, ktoré boli v r. 2014 o 1 EUR za každú UH vyššie ako ceny UH vo VšZP
- zazmluvnenie príplatku á 200,-EUR k cene UH na chirurgických odboroch – pri operovaných
pacientoch /ak je dĺžka hospitalizácie vrát. pobytu na JIS minimálne 3 dni/
- zazmluvnenie príplatku k UH na odd. OAIM vo výške 800,- EUR v prípade trvania UH minimálne 10
dní za súčasného splnenia podmienky – že zdravotný stav poistenca vyžadoval min. 10 dňovú
kontinuálnu podporu základných životných funkcií prístrojom
- zazmluvnenie finančného objemu na celý rok 2014 spätne -spoločného pre UH, OHV a JZS- vo
výške :
500 tis. EUR/1 kal.rok pre prevádzku Topoľčany
660 tis. EUR /1 kal.rok pre prevádzku Levice
- zazmluvnenie finančného objemu pre výkony ŠAS:
35 tis. EUR/1 kal.rok pre prevádzku Topoľčany
42 tis. EUR/1 kal.rok pre prevádzku Levice
- zazmluvnenie finančného objemu pre výkony SVaLZ:
156 tis. EUR/1 kal.rok pre prevádzku Topoľčany
224 tis. EUR/1 kal.rok pre prevádzku Levice
ZP UNION navýšila až 1.12.2014 spoločný zmluvný polročný objem výkonov DZS spätne za obdobie
od 1.7.2014 do 31.12.2014 pre obidve prevádzky ZZ zo 16 559 EUR na 18 000 EUR.
Tržby od zdravotných poisťovní v prevádzke ZZ Topoľčany boli od obdobia 03/2014 znížené
z dôvodu odzmluvnenia celého odboru ORL – vo všetkých zdravotných poisťovniach od 1.3.2014
/z dôvodu zazmluvnenia odboru ORL s podnájomcom prev. ZZ: Topoľčany – KRČNE MUDr. Hačko
s.r.o./.
Napriek uvedeným navýšeniam objemov a cien zrealizovaných zdravotnými poisťovňami do dnešného
dňa je možné konštatovať – že nepokrývajú všetky náklady, ktoré vznikajú nemocniciam v súvislosti
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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.
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 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.
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
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 navýšenia platov lekárov od 1.1.2012 vyplývajúce jednak zo zákona č.
512/2011 Z.z. zo 14.12.2011 – ktorým sa dopĺnil 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 aj od 1.1.2013
v rámci celého rezortu – avšak len v zákonom určenej výške, t.j. bez realizácie navýšení pôvodne
požadovaných lekármi v Referende z r. 2011 /požadované navýšenie 1,9 a 1,2 násobok priemernej
mzdy.
Ďalšia novela zákona č. 578/2004 Z.z. /v § 80a ods.1 a § 102p zákona č. 220/2013/
zagarantovala k 1.1.2014 - navýšenie platov atestovaných lekárov v ústavnej ZS na 2,1 násobok
priemernej mzdy a platov neatestovaných lekárov na 1,25 násobok priemernej mzdy v hospodárstve
SR.
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/Pozn: Ďalšie zákonné navýšenie platov lekárov bolo v NsP n.o. zrealizované aj k 1.1.2015 – a to aj
na základe „ 80a ods. 2 zákona 578/2004 Z.z. novelizovanéhov čl. IV. a Čl. VII. zákona č. 220/2013
Z.z., ktorý znamenal navýšenie platov atestovaných lekárov na 2,3 násobok priemernej mzdy
v hospodárstve SR/.
f/ opätovné navýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2014 na 352,- EUR
g/ sústavné kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, ktoré v súčinnosti
s členstvom NsP n.o. v ANS znamenalo navýšenie tarifných platov všetkých zamestnancov od
1.4.2014/v porovnaní s 31.12.2013/ – okrem lekárov - o + 5 %.
Tlak kolektívneho vyjednávania na zvýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek v intenciách č.
62/2012 Z.z., ktorého znenie ÚS SR vyhlásila za protiústavné .
 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.
h/ novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka od 1.2.2013 ohľadom max. lehoty splatnosti
a avízovaný postup dodávateľov v súvislosti s novelou v oblasti penalizácie oneskorených úhrad
g/ z postupu spoločnosti SK-MED, ktorá združuje 12 dodávateľských liekových firiem, a ktorá
naďalej požaduje dodržiavať splátkový kalendár predmetných záväzkov NsP n.o. po lehote splatnosti

Dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia NsP n.o. k 31.12.2014 – zisk + 936 908,17 EUR ovplyvnili
predovšetkým nasledovné významné položky v oblasti nákladov a výnosov:
a/ najväčší podiel na nákladoch k 31.12.2014 vykázaných v celkovej hodnote 26 971 128,58 EUR
/ktoré predstavuje čerpanie rozpočtu nákladov na 99,15. %/ predstavujú nasledovné nákladové
položky :
mzdy a odvody v hodnote 15 565 403,86 EUR, t.j. 57,71 % z celkových nákladov, v ktorých výške
sa odzrkadlili predovšetkým nasledovné skutočnosti:
- navýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2014, , 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 1.1.2014 vyplývajúce z novely zákona
578/2004 Z.z. /zákonom č. 220/213 Z.z. /
- od 1.4.2014 navýšenie základných platov zamestnancov o 5% - KZ vyššieho stupňa v obidvoch
prevádzkach ZZ
spotreba materiálu v hodnote 6 079 263,41 EUR t.j. 22,54 % z celkových nákladov, z toho:
lieky 2 484 039,10 EUR, zdravotnícky materiál 2 309 736,32 EUR a krv a krvné prípravky 365 547,31
EUR
spotreba energie v hodnote 1 522 921,35 EUR, t.j. 5,65 %, z celkových nákladov , kde najväčší
70,55 % -ný podiel predstavujú náklady na teplo dodávané energetickou spoločnosťou NSK ENERGO-SK, a.s. Nitra, 23,76 % predstavujú náklady na el. energiu a 5,44% náklady na
spotrebovanú vodu:
náklady na teplo......
1 074 494,37 EUR
el. energia................
361 809,70 EUR
- 40 -

voda.........................
Plyn.......................

82 771,14 EUR
3 846,14 EUR

ostatné služby v hodnote 1 454 801,43 EUR, t.j. 5,39 % 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 317 934,25
EUR , úhrady za služby externým lekárom 153 843,02 EUR , nájomné hradené NSK 70 298,73
EUR, nájomné kyslíkových fliaš 37 443,54 EUR, externé zabezpečenie ochrany objektov 40 103,12
EUR, odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov 36 416,02 EUR, náklady na metrológiu 2093,24
EUR a validáciu 2 837,46 EUR, stočné a dažďová voda 137 529,82 EUR, poplatok za údržbu
NIS 53 733,96 EUR , telef.poplatky 35 014,04 EUR
opravy v hodnote 226 214,41 EUR, t.j. 0,84 % podiel na celkových nákladoch. Z toho opravy
zdravotechniky predstavujú čiastku 121 510,24 EUR, opravy výťahov 8 683,15 EUR, opravy
motorových vozidiel 9 326,82 EUR a opravy budov 49 358,77 EUR.
Opravy prenajatého majetku od NSK zaplatené z tzv. získaného „nezdravotníckeho nájomného“/v
zmysle bodu 6.3 Nájomnej zmluvy s NSK za obdobie 01/2014 – 12/2014 predstavujú za prevádzku
ZZ Levice hodnotu 15 539,65 EUR a za prevádzku ZZ Topoľčany hodnotu 94 629,38 EUR.
odpisy dlhodobého majetku boli v roku 2014 vykázané v hodnote 540 165,52 EUR t.j. 2,00 %
z celkových nákladov
b/ najväčší podiel na výnosoch k 31.12.2014 vykázaných v celkovej hodnote 27 908 036,75 EUR /čo
predstavuje plnenie rozpočtu výnosov na 102,36 %/predstavujú nasledovné vykázané položky výnosov :
- tržby od zdravotných poisťovní za poskytnutú ZS ich poistencom v hodnote 25 345 124,58 EUR,
t.j. 90,82 % (z toho výnosy za zdravotnú starostlivosť pre poistencov VšZP 17 954 443,32 EUR,
Dôvera ZP 5 261 556,46 EUR, UNION ZP 1 937 420,13 EUR, EURO poistenci 191 704,67 EUR .
tržby z nájomného v hodnote 431 351,23 EUR, t.j. 1,55 % / z toho tzv. „nezdravotnícke nájomné“
v zmysle bodu 6.3 zmluvy s NSK v hodnote 189 390,73 EUR,
tržby za stravovanie v hodnote 87 378,95 EUR, t.j. 0,31 %
darované prostriedky od právnických a fyz. osôb v hodnote 11 965,00 EUR t.j. 0,04 %
platby za služby spojené s poskytovaním ZS uhradené prevažne na základe platného cenníka
priamo hradených výkonov v hodnote 228 747,32 EUR, t.j. 0,82 % /z toho vybrané poplatky za
nadštandardné izby predstavujú 44 761,36 EUR
zákonom stanovené poplatky za služby spojené s poskytovaním ZS /poplatky á 1,99 EUR/
predstavujú 31 414,85 EUR, t.j. 0,11 %
vybrané parkovné v hodnote 38 003,34 EUR, t.j. 0,14 %
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Výsledok hospodárenia NsP n.o. k 31.12.2014 účtovne vykázaný v hodnote + 936 908,17 EUR sa
odrazil aj na vykázanej hodnote niektorých ďalších ukazovateľov:
Pohľadávky k 31.12.2014 v EUR
Pohľadávky NsP n.o. predstavujú k 31.12.2014 hodnotu 4 075 426,56 EUR* /z toho po lehote
splatnosti 34 215,53 EUR a opravné položky k pohľadávkam vo výške 28 724,27 EUR
celkom
3 836 975,70

a/pohľadávky z obchodného styku*
z toho: zdravotné poisťovne
b/ iné pohľadávky
c/ ostatné pohľadávky

korekcia po lehote splatnosti
28 724,27
34 215,53

3 834 735,73
235 889,76
2 561,10

*pohľadávky po korekcii=4 046 702,29 € /zúčt. opr. položka k pohľadávkam v hodnote 28 724,27 EUR/
Záväzky k 31.12.2014 v EUR:
a/ Krátkodobé záväzky NsP n.o. 31.12.2014 predstavujú 6 463 641,90 EUR
/z toho po lehote splatnosti 2 321 020,52 EUR/.
celkom
po lehote splatnosti
a/ záväzky z obchodného styku
4 141 017,35
2 321 020,52
b/ voči zamestnancom
776 304,89
c/ voči inšt. SZ
632 367,58
d/ daňové záväzky
139 746,31
e/ ostatné záväzky*
774 205,77
/*Poznámka: vrát. leasing.splátok , splátok spotrebného úveru na CT, splátok pôžičky od NSK
splatných do jedného roka a splátkových kalendárov/
b/ Dlhodobé záväzky k 31.12.2014 predstavujú hodnotu 1 101 897,58 EUR a zahŕňajú nasledovné:
- 72 884,17 EUR – výška finančného zostatku sociálneho fondu,
- 1 000,00 EUR - zostatok istiny záväzkov z titulu leasingov /účet 474-časť/
- 1 028 013,41 EUR – ostatné dlhodobé záväzky: predstavuje zostatok dlhodobých záväzkov
troch návratných finančných výpomocí z NSK v hodnote 943 574,06 EUR /z toho prev. ZZ.
Topoľčany 380 160,29 EUR, prev. ZZ: Levice 563 413,77 EUR / a zostatok dlhodobého záväzku
úveru na CT obstarané pre prevádzku Topoľčany v hodnote 84 439,35 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 163 560,64 EUR, výpomoci 200 826,72 EUR, leasing.spl. 0,00 EUR
Prevádzka ZZ: Levice: výpomoci 172 244,40, EUR, leasingy 16 667,07./
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/ bol vyrovnaný už je k 31.12.2013 už vyrovnaný.
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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 bola 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/.
./
Záväzok voči NSK z titulu druhej poskytnutej návratnej finančnej výpomoci /v hodnote 1 850 373,EUR/ je k 31.12.2014 vyrovnaný.
V auguste 2011 bola poskytnutá 3.finančná výpomoc od NSK Nitra v celkovej výške 500 000,EUR, ktorá bola k 31.12.2014 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.
Záväzok voči NSK z titulu poskytnutej 3. Návratnej finančnej výpomoci /v hodnote 497 735,93 EUR/
predstavuje k 31.12.2014 po troch zrealizovaných splátkach v r. 2014 hodnotu 421 000,34 EUR /z toho
prev. ZZ: Topoľčany 227 456,18 EUR a prev. ZZ: Levice 193 544,16. 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
určená na úhradu záväzkov voči ENERGO-SK, a.s., ktorá bola v zmysle Dodatku č. 1 k 31.12.2012, k
31.12.2013 a k 31.12.2014 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 v znení Dodatku č. 1 splatná v 6 splátkach po 43 tis. EUR od 31.3.2016 do 31.8.2016, v 9
splátkach á 73 tis. EUR /od 30.9.2016 do 30.4.2017 a posledná 16.splátka splatná 31.5.2017 predstavuje
53 644,81 EUR.
Záväzok voči NSK z titulu poskytnutej 4. Návratnej finančnej výpomoci /v hodnote 895 644,81 EUR/
predstavuje k 31.12.2014 čiastku 895 644,81 EUR /z toho prev. ZZ: Topoľčany 353 530,80 EUR a prev.
ZZ: Levice 542 114,01 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. ešte v r. 2013 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/
Všetok majetok NsP n.o. obstaraný z kapitálových výdavkov bol v r. 2013 zaradený do majetku prev.
ZZ: Topoľčany, okrem faktúry za projekt rekonštrukcie centrálnych operačných sál a oddelenia
centrálnej sterilizácie v hodnote 38 280,- EUR, ktorá predstavuje prevažnú časť zostatku účtu 042Obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014. K nezaradeniu do majetku došlo z titulu
zrušenia tejto investičnej akcie z dôvodu neposkytnutia avízovanej dotácie z kapitálových výdavkov zo
strany NSK nevyhnutnej na realizáciu celej stavebnej časti tejto rekonštrukcie.
- 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. 174/2014 o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky uzatvorenej s NSK
bola NsP n.o. prevádzka Levice v roku 2014 poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky v hodnote
64 800,00 EUR na nákup softvérového úložiska dát PACS a druhú časť rekonštrukcie odd. liečebnej
výživy a stravovania vo výške 352 784,04.
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Finančný majetok k 31.12.2014
Finančný majetok n.o. k 31.12.2014 vo výške 626 807,34 EUR tvorí:
-

v pokladni – hotovosť v hodnote 2 180,78 EUR
ceniny v hodnote
0,00 EUR
finančné prostriedky vedené na bežných účtoch NsP n.o. v hodnote 624 626,56 EUR

II. Zdroje krytia majetku k 31.12.2014
a/ vlastné zdroje krytia vykazujú k 31.12.2014 zápornú hodnotu -1 380 028,87 EUR , čo však
predstavuje zníženie ich zápornej hodnoty oproti minulému účtovnému obdobiu o hodnotu
kladného hospodárskeho výsledku vykázaného k 31.12.2014 + 936 908,17 EUR
a hodnotu zrealizovanej opravy v r. 2014 cez účet 428-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov v hodnote + 9 634,18 EUR /zostatok istiny u dlhodobých záväzkov – leasingu
obsahoval omylom aj hodnotu neuplatnenej DPH/..
Na zvyšnej časti hodnoty vlastných zdrojov krytia sa okrem výsledku hospodárenia za účtovné
obdobie r. 2014 podieľa aj nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov k 31.12.2014
svojou zápornou hodnotou – 2 381 937,04 EUR /ktorá zahŕňa aj hodnotu jeho zrealizovanej opravy
v r. 2014 v hodnote + 9 634,18 EUR/ a kladná hodnota základného imania vo výške 65 000,- EUR..
b/ cudzie zdroje krytia v hodnote 7 878 495,00 EUR
Cudzie zdroje krytia predstavujú:
1. krátkodobé rezervy v hodnote
rezerva na nevyčerp. dovolenku v hodnote
rezerva - účtovný audit za r. 2014
očakávané poistné plnenie-zostatok z r. 2014
2. dlhodobé záväzky v hodnote
3. krátkodobé záväzky v hodnote
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312 955,52 EUR
310 814,74 EUR
1 192,00 EUR
948,78 EUR
1 101 897,58 EUR
6 463 641,90 EUR

III. Obstaranie dlhodobého majetku a investičná činnosť NsP n. o. za rok 2014
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. 2014 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 2014 predstavuje hodnotu 555 641,78 EUR /z toho prev. TY: 140 391,80 EUR,
prev. LE zaradila v roku 2014 majetok v hodnote 894 004,14.zar. a vyradila DHNM v hodnote
77 754,60 z toho obstaraný v roku 2014 493 004,58 EUR a 400 999,56 EUR predstavuje obstaraný
majetok v roku 2013 účtovaný na účte 042 nezaradený k 31.12.2013, ktorý bol zaradený do používania
v roku 2014.
Konkrétny obstaraný a zaradený majetok je uvedený v nasledujúcich prehľadoch:
Prevádzka ZZ: Topoľčany
Hodnota zaradeného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do používania v r. 2014
predstavuje celkovú sumu 140 007,80 EUR /t.j. je podstatne nižšia ako v r. 2013, kedy zaradený
majetok prevádzky ZZ Topoľčany predstavoval hodnotu 1 216 111,83 EUR/.
Nezaradenú obstaranú investíciu z r. 2014 predstavuje k 31.12.2014 faktúra za projekt rekonštrukcie
COS a OCS v hodnote 38 280,- EUR a hodnota faktúry za posúdenie tejto projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie a posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených el. zariadení v hodnote
384,- EUR.
Inv.číslo
NIM0000089

Názov dlhodobého majetku

Obst.cena

Pracovisko

Poznámka

v EUR

NS

Zdroj financovania

PACS-pripoj.DCOM modality

7 320,00

Spolu účet 013 – softwar pre zdrav účely

7 320,00

Vlastné zdroje

2322,60

201502

Vlastné zdroje

20 280,00

102502

Vlastné zdroje

9 726,00

102502

Vlastné zdroje

51 600,00

502303

Vlastné zdroje, 2%

9 894,00

502901

Vlastné zdroje

Prístroj EEG BRAIN QUICK

14 335,20

502901

Vlastné zdroje

Stanica HW prac.-mamo.

23 880,00

502303

Vlastné zdroje

502303

Vlastné zdroje

NIM0000140

Optotyp LCD model CVC

NIM0000141

Ventilátor pľúcny Hemilton

NIM0000142

Zvlhčovač aktívny dých.MR850

NIM0000143

Prístroj USG TOSCHIBA

NIM0000145

Mikroskop Axioscope A1 s kamer.

NIM0000146
NIM0000147

Spolu účet 022-Samost. Hnuteľné v .a s.
NIM0000144

557602

132 037,80

Auto osobné Felícia

650,00

Spolu účet 023 – Dopr.prostr.

650,00

Celkom zaradený v prev. Topoľčany
V EUR v r.2014

140 007,80
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Prevádzka ZZ: Levice
Hodnota zaradeného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku do používania v r. 2014
predstavuje hodnotu 894 004,14 EUR, kde v r. 2013 to bola celková hodnota 69 043,44 EUR :
Obstarávacia cena
Systém PACS

64 800,00

Parný sterilizátor

53 268,00

Mraziace boxy

11 642,40

Masážny prístroj

5 100,00

Prvotné vybavenie oddelenia
liečebnej výživy
Účet 022- Samost. hnut. veci
spolu

315 567,61

Rekonštrukcia
oddelenia
liečebnej výživy
Účet 021- Stavby spolu:

443 626,13

Zdroj
nákupu
Dotácia KV z
NSK
Vlastné
zdroje
Vlastné
zdroje
Dar

Stredisko

Počet kusov

RAD

1

Gyn.-pôr.oddelenie

1

HTO

2

FRO

1

Dotácia KV z
NSK

Liečebná výživa

Dotácia z KV
z NSK

Liečebná výživa

450 378,01

1

443 626,13

a/ Vlastný majetok NsP n.o. k 31.12.2014:
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 31.12.2014 predstavuje v NC hodnotu 4 884 907,56 EUR /z toho:
Topoľčany 2 407 676,52 EUR, prev. Levice 2 477 231,04 EUR /, pričom vlastný majetok obstaraný
a zaradený v r. 2014 predstavuje čiastku 633 012,38 EUR /z toho prev. Topoľčany 140 007,80 EUR,
prev. Levice: 493 004,58 EUR.
Zdrojom financovania novoobstaraného vlastného dlhodobého majetku zúčtovaného v účtovníctve
v r. 2014 boli predovšetkým vlastné zdroje NsP n. o. a príspevky z podielu zaplatenej dane /2%/.
Zdrojom financovania celkového
vlastného dlhodobého majetku NsP n.o. zúčtovaného
v účtovníctve k 31.12.2014 boli z väčšej časti vlastné zdroje NsP n.o.,dotácia na KV od zriaďovateľa
resp.financovanie cez leasing a spotrebný úver :
Zdroje financovania majetku obstaraného k 31.12.2014
Topoľčany
Levice
- vlastné zdroje NsP n.o...........................
1 058 308,54
620 761,89
- spotrebný úver ......................
498 964,01
13 900,00
- darovaný dlh.majetok .................
24 382,00
5 100,00
- leasing....................................................
332 898,22
1 069 923,21
- dotácia na KV z NSK-zaradený majetok ..............
434 565,91
845 300,54
- dotácia na KV z NSK –nezaradený majetok...........
38 280,00
- ostatný nezaradený majetok..................................
384,00
- príspevky z podielu zaplat. dane /CT, UZV-č.úhr./
19 893,84
0
- Spolu obstarané v r. 2010-2014:
2 407 676,52
2 554 985,64
V prevádzke ZZ Topoľčany bolo na spotrebný úver obstarané motorové vozidlo hospodárskej dopravy
Renault Laguna /18 364 EUR/ 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./
Pozn: Zároveň bolo cez spotrebný úver v r. 2010 obstarané motorové vozidlo Škoda Octavia /13 900
EUR/, ktoré bolo koncom r. 2011 vyradené z majetku z dôvodu jeho odcudzenia neznámym páchateľom.
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V prevádzke ZZ Levice bolo cez spotrebný úver prefinancované motorové vozidlo Škoda Octavia
a darovaný bol masážny prístroj pre oddelenie FRO.
2.drobný hmotný majetok v NsP n.o. k 31.12.2014 predstavuje hodnotu 401 002,67 EUR /z toho
neodpisovaný majetok v prev. Topoľčany na účte 773-DNM a DHM v používaní v hodnote
216
029,36 EUR, prevádzka Levice 184 973,31 EUR./, pričom vlastný drobný hmotný majetok obstaraný
v r. 2014 predstavuje hodnotu 70 019,76 EUR /z toho v prev. Topoľčany 52 715,14 EUR
a v prevádzke Levice 17 304,62 EUR.
/Darovaný drobný hmotný majetok za rok 2014 predstavuje čiastku 2 462,10. EUR/ z toho:
- pre prevádzku Topoľčany 2 227,13 EUR /posteľ pa.c,3 ks matrac, ortop .pom., televízor, tlačiareň/
- pre prevádzku Levice 234,97 EUR /počítač,tlačiareň/.
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 31.12.2014 v ZZ: Topoľčany predstavuje hodnotu 21 196 317,88
EUR a v prevádzke Levice 14 192 929,68 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. Prenájom bol ukončený k 30.4.2014.
Pre prevádzku ZZ Topoľčany , bolo prenajaté nevyhnutné materiálno-technické vybavenie
dialyzačného strediska, ktoré predstavuje 9 prenajatých prístrojov od firmy IMPAX Trading s.r.o.
obstaraných na základe leasingovej zmluvy /mobilná mobilná úpravovňa vody pre dialýzu, 8 ks
dialyzačných monitorov/, ktorá bola ukončená v období 08/2014. 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. Leasing 5 sanitných motorových
vozidiel bol ukončený v období 04/2014.
NsP n.o. má pre gynekológiu v Topoľčanoch formou leasingu obstaraný aj sonografický prístroj.
Z nezdravotníckych prenájmov sa jedná o prenájom kopírovacieho stroja CANON, prenájom
telefónnej ústredne a prenájom 31 redukčných ventilov.
Pre prevádzku ZZ Levice – sú prenajaté – mamomat firmy MEDFIN lízing na oddelení radiológie,
analyzátor Elecsys, AU680, analyzátor IMUNO CHEMICKÝ DXI 800, analyzátor močový
ARKRAY-IRIS, INTERLAB- MIKROCEL – ELFO bielkovín 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 k 31.12.2014

je zabezpečená v kusovej evidencii NsP n. o.

Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2014 nevykazuje žiaden zostatok,
vzhľadom na skutočnosť, že všetky investície obstarané v r. 2014 v hodnote 7 320,- EUR /z toho v
prevádzke Topoľčany v hodnote 7 320,- EUR / boli k 31.12.2014 zaradené do majetku NsP n .o.
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Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje k 31.12.2014 zostatok v hodnote
38 664,- EUR z dôvodu nasledovných nezaradených neukončených investícií v prev. ZZ Topoľčany:
- faktúra za spracovanie projekt. dokumentácie - rekonštrukcia COS a OCS v hodnote 38 280,- EUR
- faktúra za posúdenie tejto projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a posúdenie
konštrukčnej dokumentácie vyhradených elektrických zariadení v hodnote 384,- EUR.
/K nezaradeniu do majetku došlo z titulu zastavenia tejto investičnej akcie z dôvodu neposkytnutia
avízovanej dotácie z kapitálových výdavkov zo strany NSK nevyhnutnej na realizáciu celej stavebnej
časti tejto rekonštrukcie./
- v prevádzke ZZ: Levice – boli v roku 2014 zaradené všetky investície

V. Rozdelenie hospodárskeho výsledku k 31.12.2014
Vedenie NsP n.o. odporučilo a Správna rada NsP n.o. schválila na svojom zasadnutí dňa 20.5.2015
zúčtovať rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014 – zisk + 936 908,17 EUR na úhradu
nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov – straty v celkovej hodnote – 2 381 937,04
EUR.

V. Finančná analýza k 31.12.2014 :
1. ukazovatele likvidity
a/ okamžitá likvidita: r. 051/r. 087 Súvahy
= finančný majetok/krátkodobé záväzky = 0,096974
/Krátkodobé záväzky sú pokryté z 9,70 % 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= 0,722196
/Krátkodobé záväzky sú kryté z 72,22 % finančným majetkom a pohľadávkami.
c/ celková likvidita : r. 029/(r. 075 + r. 087 + r. 099 + r. 100)
= obežný majetok netto/rezervy + krátkodobé záväzky + bež. bank. úvery + prij. kr. fin. výp.= 0,724180
/Obežný majetok tvorí cca 72,42 %-né krytie cudzích zdrojov./
2. celková zadĺženosť: podiel - cudzie zdroje / aktíva = 1,016948
/udáva podiel cudzích zdrojov k hodnote aktív/
3. nákladová náročnosť tržieb = náklady/výnosy = 0,966429
/udáva koľko nákladov bolo potrebné vynaložiť na 1 EUR tržieb/
4. produktivita práce = výnosy/počet pracovníkov = 24 246,77 €/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 = 0,033571
b/ rentabilita aktív = výsledok hospodárenia / aktíva = 0,120935
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VI. Stav majetku k 31.12.2014
NsP n.o. v Súvahe k 31.12.2014 vykazuje vlastný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v OC
evidovaný na majetkových účtoch v hodnote 4 884 907,56 EUR /z toho prev. Topoľčany: 2 407 676,52
EUR, prev. Levice 2 477 231,04 EUR, prenajatý majetok na základe nájomnej zmluvy od NSK
predstavuje k 31.12.2014 hodnotu 35 389 247,56 EUR / evidovaný na podsúvahových účtoch, z toho:
prevádzka ZZ: Levice v hodnote 14 192 929,68 EUR a prevádzka Topoľčany
v hodnote
21 196 317,88 EUR/.
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 420 329,37 EUR, z toho prev. ZZ Topoľčany 216 029,36 EUR, prev. Levice
204 300,01 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 2014 sa manažment NsP n.o. naďalej 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.
Uvedené považuje manažment NsP n.o. naďalej za prioritu aj v r. 2015 a v nasledujúcom období
predovšetkým vzhľadom na:
- schválené a NsP n.o. aj zrealizované zákonné ustanovenia v oblasti navyšovania platov lekárov,
ktoré sú účinné od 1.1.2014 /v podobe § 80a ods. 1 a § 102p zákona č. 220/2013/ a od 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
- zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2015 na 380 EUR,
- novelizované ustanovenia Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.2.2013 ohľadom max. lehote
splatnosti dodávateľských faktúr a možnej penalizácie zo strany veriteľov.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre zakladateľa a vedenie neziskovej organizácie
Nemocnice spoliklinikami
Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky Nemocnice spoliklinikami,
n. o., Nitra, ktorá
obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu,
a poznámky, ktoré obsahujú prehtad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie
vysvetl'ujúce informácie.

Zodpovednosť 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.

Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor 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 názoru 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
môj audítorský názor.

Názor
Podl'a môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý
a verný obraz finančnej situácie organizácie Nemocnice spoliklinikami,
n. o k 31. decembru
2014,
výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
Bratislava, 13. apríla 2015

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

Ing. Milada Halásová
zodpovedný audítor
licencia SKAu č.046

KREDITAUDIT s.r.o. I Prievczská 14/a 1821 09 Bratislava I ičo 31386512 I ič pre DPH SK2020321 061 I dič 2020321061
www.kreditaudit.skIReg.:
Okresný súd Bratislava l, odd.Sro, vl. 8161/8 I UniCredit Bank Slovakia as.] číslo účtu 2558008/1111
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spoloenostiach s podstatninr vplyvom (062 ' 096 AU)

023

Dlhodoby finanani
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osiain6 p62i0ky (066 + 067)

majetok

Posky,tn!t6 pre{jdavky na dlhodoby finandni majetok (053

At)

'

424
025

(069 -090 AU)
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37840) 39140

233968,30
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Nakady budLlc ch

MAJETOK

037

4987909,69

24724,27

391A0)

(396 391Ar)

+ 373ALJ + 375AU +
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A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. lmanie a

penazn6fondy

r.063 a: r.067

Zekladn6 manle
\411)
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reprodukcie

Fondy tvorene zo

,1380028,87

06'1

1241+

249)
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Naklady
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I. Základné informácie o účtovnej jednotke
1.
Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je
zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami n. o. Nitra bola založená zakladacou listinou
dňa 25.01.2010 zakladateľom - Nitriansky samosprávny kraj a vznikla 05.02.2010, kedy
nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie OÚ Nitra - odbor všeobecnej vnútornej správy
č.A/2010/06959 zo dňa 05.02.2010 po číslom VVS/NO-7/2010.
Sídlo zriaďovateľa: Rázusova 2A , 949 01 Nitra
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 25.01.2010
2.
Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky:
Štatutárnym orgánom je riaditeľ ,ktorého volí a odvoláva správna rada.
Riaditeľom a štatutárnym orgánom Nemocnice s poliklinikami, n.o. Štefánikova tr.69,
Nitra je Ing. Marta Eckhardtová, MPH.
Meno a priezvisko členov
Ing. Marta Eckhardtová, MPH - riaditeľka
Ing. Juraj Horváth, CSC, MUDr. Michal Kmeťo MPH,
Mgr. Mesároš Peter
Ing. Mišák, MUDr. Hugyivár,
Ing. Miškovičová, Ing. Baláž

Názov orgánu
štatutárny orgán

Poznámka

správna rada
dozorná rada

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená:
Účelom založenia je:
1.poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
2.ochrana zdravia obyvateľstva
Opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Dňa 22.02.2010 Rozhodnutím NSK č. CS 1568/2010 bolo udelené povolenie pre NsP n. o.
dňom 01.03.2010 prevádzkovať zdrav. zariadenie - všeobecnú nemocnicu
s dvoma miestami :
Prevádzka ZZ: Topoľčany - miesto prevádzkovania Pavlovova 17, 955 202 Topoľčany
Prevádzka ZZ. Levice
- miesto prevádzkovania SNP č.19, 934 01 Levice
NsP Nitra bolo vydaných celkovo 12 živnostenských listov:
3.

1. Doprava do zdr. zariadenia a zo zdr. zariadenia a doprava medzi zdravotníckymi
zariadeniami ústavnej starostlivosti
2. Prenájom vybavenia prenajímaných priestorov vnútorným zariadením
3. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených
s prenájmom
4. Prenájom strojov, prístrojov, prenájom hnuteľných vecí

5. Pracovná zdravotná služba
6. Prenájom garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú
aj iné než základné služby spojené s prenájmom
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
8. Upratovacie služby.
9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinných činnosti, pohostinská činnosť
10. Parkovné
11. Vedenie a spracovanie účtovníctva
12. Oprava odevov, textilu a bytového textilu
Dňa 6.12.2010 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie NSK č. CS 8594/2010, CZ 40291/82010
zo dňa 29.11.2010,ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v
neštátnom zdr. zariadení vo verejnej lekárni - v odbore lekárstvo s názvom ,V Nemocnici " na
adrese Pavlovova č.17,955 20 Topoľčany.
Dňa 12.2.2010 bola podpísaná nájomná zmluva medzi NSK a neziskovou organizáciou NsP n. o.
Nitra, ktorou si prenajala s účinnosťou od 1.3.2010 hnuteľný a nehnuteľný majetok od NSK a
ostatný majetok tak, ako mal v prenájme predchádzajúci poskytovateľ zdr. starostlivosti v
Topoľčanoch a v Leviciach, ktorému bola vypovedaná nájomná zmluva/ k 28.2.2010/ ,aby po
udelení licencie od NSK mohla poskytovať činnosť ,na ktorú bola zriadená.
Dňa 15.7.2010 bola nezisková organizácia zaregistrovaná za platiteľa DPH - na základe
prekročenia obratu stanoveného zákonom DPH pre povinnú registráciu.
Nemocnice s poliklinikami n. o. sa vo svojej činnosti riadi zákonom NR SR č.213/1997 Z.z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení zákona č.35/2002 Z. z., ako aj platnými zákonmi v oblasti financovania, účtovníctva,
hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom.
Účtovníctvo vedie v zmysle Opatrenia MF SR zo dňa 14.11.2007 č. MF /24342/2007-74, ktorým
sa upravujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky ,ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a opatrenia MF SR
č.MF/24485/2008/74,op.č.MF /10294/2009-74,č.MF /25238/2009-74,
Opatrenia
č.
MF
/25000/2010-74,MFč.26582/2011-74,
č.MF/17613/2013-74
a č.MF/22612/2014-74,ktorým sa dopĺňa opatrenie zo 14.11.2007 č.MF/24342/2007-74 pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Výdavky na svoju
činnosť Nemocnica uhrádzala z tržieb za ZS na základe uzavretých zmlúv so zdravotnými
poisťovňami v súlade so zákonmi č. 576/2004 ZZ o ZS, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
č. 577/2004 Z. z. o rozsahu ZS, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
a o úhradách za služby, súvisiace s poskytovaním ZS v znení neskorších predpisov, č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch ZS, zdravotníckych pracovníkov, 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.

4.

Počet zamestnancov
Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 1103,75
z toho počet vedúcich zamestnancov
97
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovného obdobia
5.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 068,54
92

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:
- nie sú

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1.

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
X áno
nie

Zmeny účtovných zásad a metód:
v priebehu účt. obdobia sa neuplatnili žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných
metód
Hodnota vplyvu na
Druh zmeny zásady alebo metódy
Dôvod zmeny
príslušnú zložku
bilancie
2.

3.
Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- oceňuje sa obstarávacími cenami, zníženými o oprávky ,ktoré vyjadrujú opotrebovanie majetku
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- nezisková organizácia nevlastní
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- darovaný majetok oceňuje reprodukčnou obstarávaciou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- oceňuje sa obstarávacimi cenami, zníženými o oprávky, ktoré vyjadrujú opotrebovanie majetku
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
- nezisková organizácia nevlastní
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
- darovaný majetok sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou
g) dlhodobý finančný majetok
- nezisková organizácia nevlastní
h) zásoby obstarané kúpou

- oceňujú obstarávacími cenami, zložené z ceny obstarania a dopravného. Zásoby sú účtované
spôsobom A, náklady súvisiace s ich obstaraním sa zúčtovávajú v pomernej výške
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
- oceňujú úplnými vlastnými nákladmi ich výroby
j) zásoby obstarané iným spôsobom
- darované sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou
k) pohľadávky a záväzky
- menovitou hodnotou pri ich vzniku
l) krátkodobý finančný majetok
- menovitou hodnotou pri vzniku
m) časové rozlíšenie
- v súlade s konkrétnym titulom, keď je známy jeho vecný obsah, čiastka a je určené obdobie,
ktorého sa týka
n) rezervy a odhadné účty – tvoria sa v očakávanej výške budúceho záväzku resp. pohľadávky
/príp. podľa zmluvy/ vyplývajúcich z minulých udalostí
o) deriváty
- nezisková organizácia nevlastní
p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
- nezisková organizácia nevlastní
4.
Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného
majetku a dlhodobého nehmotného majetku
Spôsob odpisovania hmotného a nehmotného dlhodobého majetku vychádza z platnej
účtovnej a daňovej legislatívy.
Nemocnice s poliklinikami n. o. používajú rovnomerné odpisovanie majetku
Druh majetku
Software
motor. vozidlá, ZZT, laborat. technika
stroje, prístroje
stroje, zar., energ. hnacie stroje, chlad.
zar.
budovy, stavby

Doba odpisovania
4 roky
6 rokov
10 rokov

Sadzba odpisov
25 %
16, 66 %
10 %

Odpisová metóda
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná

15 rokov

6, 66%

rovnomerná

40 rokov

2,5%

rovnomerná

Daňové odpisy sú stanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. a umožňujú postupne premietnuť do
daňovo uznaných nákladov celú vstupnú cenu obstaraného majetku, ktorý slúži na zabezpečenie
zdaniteľných príjmov. Z daňového hľadiska je možno odpisovať dlhod. hm. a nehmotný majetok
vymedzený v §22 zákona. Pri odpisovaní dlhod. hm. majetku sa použilo v r. 2014 rovnomerné
odpisovanie.
Dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok sa člení:
- hmotný – ako dlhod. hmotný /odpisovaný/ sa účtuje a eviduje majetok v NC od 1 700,- €
- nehmotný – ako dlhod. nehmotný /odpisovaný/ sa účtuje a eviduje majetok v NC od 2 400,- €
- ako dlhodobý majetok sa eviduje a účtuje majetok od 500,- €, obstaraný z dotácie
Ako drobný hmotný majetok sa účtuje a eviduje majetok v CN do 1700,- €. Tento majetok sa
účtuje ako zásoby a pri odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501 – spotreba materiálu.

Ako drobný nehmotný sa účtuje majetok v NC do 2 400,- €. Pri obstaraní sa účtuje do nákladov
na účte 518 – ost. služby.
Organizácia eviduje niektoré druhy vlastného majetku v kusovej operatívnej evidencií
a v podsúvahovej evidencií /OC je nižšia ako 1 700,- € ale doba používania je dlhšia ako 1 rok –
dary, prádlo, ../
Cudzí majetok /prenajatý na základe nájomnej zmluvy od NSK a iný cudzí majetok/ je evidovaný
v podsúvahovej evidencií a v kusovej operat. evidencií.
5.
Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
- účtovná jednotka neuplatnila opravné položky a uplatňuje zákonné rezervy.
III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú v súvahe
1.
Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku za
bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky z
vývojovej a
obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
Spolu
nehmotný
majetok

217803,91

217803,91

7 320,-

7 320,-

147369,31

147369,31

Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Oprávky
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

118911,84

118911,84

16 694,5
77754,60

16 694,50
77754,60

101138,20

101138,20

98892,07

98892,07

46231,11

46231,11

Tabuľka č. 2
P
o
z
e
m
k
y

Umel.
diela
a
zbier
ky

Stavby

Samost.hnute
ľveci a
Dopr.
súbory
prostr.
hnuteľ. vecí

Pestov
at.
celky
trvalýc
h
porast
ov

Zákl.
stádo
a
ťažné
zvierat
á

Drob
ný a Obstar.
ostat. DHM
DHM

Posk
yt.pre
dd.
na
DH
M

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

154225,0
3065914,57 452042,67
7

43927
9,56

Prírastky

443626,1
582415,81
3

62542
6,38
10260
41,94

650,-

Úbytky
Presuny
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota

597851,2
3648330,38 452692,67
0

38664

4111461,87

1652118,32
1026041,94

4737538,25

25704,40 1093049,99 347511,71

1466266,10

18744,33 407156,78

480184,56

54283,45

44448,73 1500206,77 401795,16

1946450,66

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

128520 1972864,5
,67
8

104530,96

43927
9,56

2645195,77

553402 2148123,6
,47
1

50897,51

38664

2791087,59

Celkovo bol zaradený do používania dlhodobý majetok za rok 2014 vo výške 590 385,81 €.
Financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov – aj formou splátok.
Nárast majetku je hlavne v nákupe zdravotníckych prístrojov, nevyhnutných pre poskytovanie
kvalitnej zdravotnej starostlivosti .
Zaradený dlhodobý majetok v r. 2014:
Optotyp LCD Model CVC 03
Ventilátor plúcny Hemilton C2
Zvlhčovač aktívny dych MR850
Prístroj USG TOSHIBA s prísl.
Mikroskop Axioscope A1 s kamerou
Prístroj EEG Brain QUICK
Stanica HW prac – MAMO
Os. auto Felícia
Software –PACS
Systém PACS v LV
Vybavenie kuchyne v LV
Parný sterilizátor
Masážny prístroj
Mraziace boxy
Spolu :

Obst. cena v €
2 322,6
20 280,0
9 726,51 600,9 894,14 335,20
23 880,650,7 320,64 800,315 567,61
53 268,5 100,11 642,4

Nákl. stredisko
201502
102502
102502
502303
502901
200403
502303
91502
557602
557601
91301
100901
502701
503101

590 385,81 €

Úbytok dlhodob. NIM v hodnote 77 754,60 € predstavuje sumu vyradeného informačného
systému PACS ZZ: Levice v dôsledku poškodenia hardwaru a jeho nepostačujúceho kapacitného
vybavenia.
2.
Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého
majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Nemocnice s poliklinikami n. o. nemajú zriadené záložné právo na svoj majetok a neexistuje ani
žiadne obmedzujúce právo s ním nakladať.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku
Poistná suma (v celých
Poistený majetok
eurách)
CT TOSHIBA TSX-101A
534 000,SONO Zonare 4 na leasing
2 Os auto na prev. dopr. - hav. poist
60 809,10 x sanitky na leasing
zákonná poistka súbor vozidiel
19 280,majetok na leasing
1 621,8
- zdr.technika 1
1 819,8
- zdr.technika 2
230,52
- phakoemulz. prístroj
227,16
- infúzne pumpy Volumed
150,12
- striek. pumpy Syramed
498,- monit. vitálnych funkcii
345,48
- oper. stoly s prísluš.
3.

Platnosť zmluvy (od - do)
20. 02. 2013 - 22. 06. 2016
10. 05. 2010 - 10. 05. 2015
21. 08. 2012 - neurčito
26. 07. 2012 – neurčito
16.3.2010-29.3.2014
16.3.2010-29.3.2014
14.1.2011-5.1.2015
14.1.2011-5.1.2015
-

“

-

K 31.12.2014 z vlastného majetku a majetku obstaraného na leasing bol poistený majetok :
- povinné zákonné poistenie v Poisťovni Kooperatíva
- sanitky obstarané na leasing v poisťovni Generali
- zdr. technika obstaraná na leasing je poistená v poisťovni Kooperatíva a.s. a v Alianz –
Slovenská poisťovňa a.s.
4.

Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Zmena jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
- nezisková organizácia nevlastní
5.
Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému
finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania –nevlastní.
6.
Prehľaď o významných položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Stav na konci bezprostredne
Stav na konci bežného účtovného
Krátkodobý finančný majetok
predchádzajúceho účtovného
obdobia
obdobia
Pokladnica
2 180,78
2 211,31
Ceniny
Bežné bankové účty
624 626,56
521 439,15
Bankové účty s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu
626 807,34
523 650,46

8.
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy v členení na
pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť
Prehľad opravných položiek k pohľadávkam
Stav na
Tvorba
Zníženie
začiatku
opravnej
opravnej
Druh pohľadávok
bežného účt.
položky
položky
obdobia
(zvýšenie)
Pohľadávky z
0
28 724,27
obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
0
28 724,27
9.

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného účt.
obdobia
28 724,27

28 724,27

Všetky pohľadávky ,na ktoré sa tvorí opravná položka , sú postúpené na súdne vymáhanie.
Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho
bežného účtovného obdobia
účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
4 018 418,24
4 134 495,16
Pohľadávky po lehote splatnosti
28 284,05
116 193,83
Pohľadávky spolu
4 046 702,29
4 250 688,99
10.

Najväčší podiel na pohľadávkach do lehoty splatnosti vykázaných k 31.12.2014 majú
pohľadávky voči zdravotným poisťovniam v celkovej sume 3 619 874,55 € a to voči VšZP vo
výške 2 904 299,56 €, voči ZP Dôvera 460 674,72 € a voči ZP Union sú vo výške 254 900,27 €.
Kvôli zreálneniu hodnoty pohľadávok a v súlade so zákonnými predpismi sme tvorili opravnú
položku k pohľadávkam vo výške 28 724,27 € , uvádzané v predchádzajúcom texte.
11.
Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a
príjmov budúcich období
Bezprostredne predchádzajúce
Položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné obdobie
účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé,
z toho:

Náklady budúcich období
krátkodobé, z toho:

2 400,32

10 202,04

predplatné časopisov na r.2014
Časovo rozlíšené poistné
2 400,32
licencie a doména na r.2014
čas. rozlíšené leasingy
čas. rozlíšené N za služby
Príjmy budúcich období dlhodobé, z
toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé,
z toho:
Úhrady za ZS za 12/13 v januári 14
správy pre políciu, poplatky za
priepustky
objednanie na presnú hodinu,
doprovod pacienta, tržba ver. lek.

147,49
2 129,88
934,40
6 044,72
945,55

1 213,12
996,24
49,8
167,08

Podľa Opatrenia MF SR z 20.11.2013 č. MF/17613/2013-74 ,účinné od 1.1.2014 ,ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky ,ktoré nie
sú založené alebo zriadené na účel podnikania sa na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje , ak ide
o nevýznamné sumy výnosov a nákladov za služby a každoročne sa opakujúce plnenia.
Internou smernicou sme si určili pre nás významnú sumu 1 000,- €.
Opis a výška zmien vlastných zdrojov
Stav na začiatku
bežného účtovného Prírastky (+) Úbytky (-)
obdobia
Imanie a fondy
Základné imanie
65 000,z toho:
nadačné imanie v
nadácii
Vklady
zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené
podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie
rozdiely z
precenenia majetku
a záväzkov
Fondy zo zisku
12.

Stav na konci
Presuny (+, bežného účtovného
)
obdobia
65 000,-

Rezervný fond
Fondy tvorené zo
zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

- 2 783 155,43

9 634,18

-2 773 521,25

391 584,21

936 908,17

1 328 492,38

- 2 326 571,22

946 542,35

-1 380 028,87

13.
Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
vykázanej v minulých účtovných obdobiach
Bezprostredne predchádzajúce
Názov položky
účtovné obdobie
391 584,21
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia
391 584,21
minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia
minulých rokov
Iné

14.

Opis a výška cudzích zdrojov

a) tvorba a použití rezerv
Stav na začiatku
Druh rezervy
bežného účt.
obdobia
Jednotlivé druhy
krátkodobých
zákonných rezerv :
nevyčerp. RD a odvody 352 240,24
audit. služby a nevyfakt.
dodávky
Jednotlivé druhy
dlhodobých zákonných
rezerv
Zákonné rezervy spolu 352 240,24
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných -4 148,57
rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých ostatných
rezerv
Ostatné rezervy spolu
-4 148,57
Rezervy spolu
348 091,37

Zrušenie alebo Stav na konci
zníženie
bežného účt.
rezerv
obdobia

Tvorba
rezerv

Použitie
rezerv

310 814,74

352 240,24

310 814,74

310 814,74

352 240,24

310 814,74

1 192,-

-5 097,65

2 140,78

1 192,239 144,47

-5 097,65
249 599,98

2 140,78
312 955,52

b) položky na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky
Stav na začiatku
bežného účtovného Prírastky (+)
Úbytky (-)
obdobia
Účet 325 - Ostatné
42 809,54
319 245,21
344 669,88
záväzky
Účet 379 - Iné
184 562,74
600 921,26
570 756,8
záväzky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
17 384,87
214 727,20

c) a d) záväzky
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka :
z toho z obchodného styku
voči zamestnancom
voči SP a ZP - odvody

2 321 020,52

4 142 621,38
1 819 996,83

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
2 725 800,19
4 376 399,26
1 722 135,85
733 248,96
600 055,53

voči DÚ
Ostatné

Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

776 304,89
632 367,58
139 746,31
774 205,77

110 685,09
1 210 273,83

6 463 641,90

7 102 199,45

1 101 897,58

1 642 484,98

1 101 897,58
7 565 539,48

1 642 484,98
8 744 684,43

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu
Sociálny fond

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

56 200,18
93 293,08

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
33 289,04
76 112,57

76 609,09
72 884,17

53 201,43
56 200,18

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Suma istiny na
Suma istiny na konci
Druh
Výška
Forma
konci bežného
bezprostredne
cudzieho
Mena
Splatnosť
úroku v %
zabezpečenia účtovného
predchádzajúceho
zdroja
obdobia
účtovného obdobia
Krátkodobý
bankový úver
Spotrebný úver
EUR 4, 29
24.06.2016
247 999,99
404 702,69
CT
Návratná
finančná
výpomoc
č.1981/2010
č.1517/2011
č.38/2012
ENERGO
Dlhodobý
bankový úver
Spolu

EUR

30.09.2014
28.02.2016
31.05.2016

0
421 000,37
895 644,81

612 773
497 735,93
895 644,81

1 564 645,17

2 410 856,43

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
Bezprostredne predchádzajúce
Opis položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné obdobie
účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z
toho:

Výdavky budúcich období krátkodobé, z
toho:
cestovné za 12/2013 vyplatené v 01/14
Vrátený poplatok za ošetrenie 12/2013

4 673,53

319,09
286,82
32,27

Významné položky výnosov budúcich období
Stav na konci
Položky výnosov
bezprostredne
budúcich období z
Prírastky
predch. účtovného
dôvodu
obdobia
bezodplatne
19 239,07
nadobudnutého
dlhodobého majetku
15.

z toho dialýza BODY
monitor
mobilná uprav. vody
Fix. ruky na trm. odd.
dlhodobého majetku
obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku
obstaraného z finančného
daru
dotácie zo štátneho
rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej
únie
dotácie z rozpočtu obce
alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
Ostatné
Podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku
obstaraného z podielu
zaplatenej dane

Úbytky

2 002,68

892, 56

5 949,8

872, 40
237,72

10 971,7
2 317,57

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
17 236,39

5 057,24
10 099,30
2 079,85

949 004,79

354 903,01

94 737,12

1 209 170,68

8 442,66

17 650,22

8 442,66

17 650,22

16.
Záväzok

Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Stav na konci
Finančný
bezprostredne predch.
Istina
náklad
Účtovného obdobia

Celková suma
dohodnutých platieb
do jedného roka
vrátane
od jedného roka do
piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

580 550,03

103 382,14

29 668,79

133 050,93

346 440,32

85 715,07

25 296,57

111 015,64

234 109,71

17 667,07

4 372,22

22 039,29

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
13. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Typ výrobkov, tovarov, služieb
Hlavná činnosť – od ZP

Bežné účtovné obdobie
25 345 124,58

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
24 466 388,86

Z prevádzky, včítane nájomného

469 260,28

451 290,34

Tržby za stravovanie
tržby z predaja tovaru - ver. lekáreň
iné náhodilé tržby
podľa platného cenníka
aktivácia krvi a krvných výrobkov
aktivácia ostatná
aktivácia služieb
tržby z predaja materiálu

87 378,95
970 511,99
16 091,45
113 247,36
305 473,98
26 664,72
72 831,94
16 029,89

80 430,23
746 208,55
94 991,27
103 275,72
320 118,80
156,85
91 149,82
20 912,24

2.
Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných
výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov
Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie

Prijaté dary
prijaté príspevky od iných organizácii
prijaté príspevky od FO
príspevky z podielu zaplatenej dane
Osobitné výnosy
Zákonné poplatky/1,99€/
Iné ostatné výnosy-parkovné
WC poplatky
odhadné tržby
iné výnosy

8 011,57
8 940
3 025,7 197,12
81 605,27
126 062,3
38 003,34
4 409,80
51 080,31
57 051,35

7 830,1
1 598,9 355,70
7 558,17
125 568,75
35 165,27
4 327,52
49 387,38
65 732,63

3.
Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného
účtovného obdobia
Prehľad dotácií a grantov
Suma
Dotácia z NSK Nitra – vo výške odpisov
z majetku nadobudnutého z dotácie vo výške
97 930,00
472 845, 91 €

4.
Výnosy

Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Bežné účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:
101,67
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

5.

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
177,11
88,44
88,44

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov

Náklady
spotreba materiálu
z toho lieky a ZP vrát. krvi a krv. prípravkov
spotreba energie
predaný tovar
Náklady na ostatné služby- opravy a udržiavanie
nájomné vrátane plynových fliaš
pranie - dodáv. spôsobom
stočné, daž. voda
údržba inform. systému
mandátne a príkazné zmluvy
Osobitné náklady

Bezprostredne
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné
obdobie
6 079 263,41
6 217 809,06
5 158 678,99
5 110 716,94
1 522 921,35
1 605 486,85
854 799,39
655 017,56
226 214,41
292 717,44
408 358,17
437 897,14
317 934,25
324 459,03
137 529,82
139 235,82
53 733,96
37 859,11
66 483,21
68 283,34

Iné ostatné náklady
Mzdové náklady
zákonné soc. poistenie
zákonné socialne náklady
Ost. socialne náklady a poistenie
cestná daň
odpisy dlhod. majetku
ostatné dane a poplatky
predaný materiál

195 117,14
11 557 038,52
4 008 365,34
260 870,42
9 156,71
4 740,16
540 165,52
32 666,75
30 020,54

238 153,56
11 020 692,74
3 832 700,47
220 080,52
9 344,09
4 871,09
446 360,38
37 316,87
29 082,98

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Použitá suma z
Použitá suma bežného
Účel použitia podielu zaplatenej dane
bezprostredne predch.
účtovného obdobia
účtovného obdobia
1-5 splátka za ultrazvukový echokard.prístroj
pre kardiológiu
9 332,04
6.

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného
účtovného obdobia

7.

Opis a suma významných položiek finančných nákladov
Bežné účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka

8.

22 224,50

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za:
Suma
overenie účtovnej závierky
1 192,uisťovacie audítorské služby s výnimkou
overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu
1 192,-

Bezprostredne predch.
účtovné obdobie
35 443,83

V. Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a
prípadné ďalšie položky:
V podsúvahovej evidencii nezisková organizácia eviduje v prevažnej miere cudzí
majetok/majetok prenajatý od NSK na základe nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi
Nemocnicami s poliklinikami n. o. ZZ: Topoľčany NSK, účinnou od 12.02.2010 podľa
preberacieho protokolu k 01.03.2010 .Eviduje tu aj iný cudzí majetok- prenajatý,
zapožičaný na základe zmlúv ,taktiež vlastný majetok ,zaevidovaný do podsúvahovej
evidencie na základe interného účtovného predpisu/smernice/.
Ide o kusovú evidenciu potvrdeniek ,blokov na vyberanie poplatkov ,stravné lístky.

