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1. Úvod 
 
         Nemocnica Alexandra Wintera n.o. vznikla dňa 01.01.2003 zo zákona č.13/2002 Z.z. 

a zákona č.213/97 Z.z.:,  pričom jej zakladateľmi sú Slovenská republika, ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky a Nemocnica s poliklinikou Piešťany – štátna 

príspevková organizácia. Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany je zapísaná v registri 

verejnoprospešných organizácií, vedenom na Krajský úrad Trnava, odbor všeobecnej 

vnútornej správy, číslo VVS/NO-13/2003 zo dňa 31.12.2002. 

 

         Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o.:     
                                                                                               od 01.01.2010 do 28.02.2010: 

 

                                                                                  Predseda:        Doc.RNDr. Ing. Ľubomír Šlahor, CSc. 
 
                                                                                 Členovia:           MUDr. Pavol Sedláček 
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                                                                                                           Mgr. Ivana Drlíková 
                                                                                                           Ing. Remo Cicutto 
                                                                                                           Mária Beňová 
 
                                                                                          od 01.03.2010 do 09.11.2010 

 

                                                                                  Predseda:        MUDr. Stanislav Gerbel 
 
                                                                                  Členovia:         Ing. Gregor Gbelský 
                                                                                                          Mária Beňová 
                                                                                                          Mgr. Ivana Drlíková 
                                                                                                          JUDr. Daniela Suchánková 
 
                                                                                            od 10.11.2010 

 

                                                                                  Predseda:        JUDr. Katarína Cibulková 
 
                                                                                  Členovia:         Ing. Ľudmila Kiššová 
                                                                                                          Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 
                                                                                                          Mgr. Ivana Drlíková 
                                                                                                          JUDr. Daniela Suchánková 
 
 

Dozorná rada:                                                                    od 01.01.2010 do 19.04.2010 

 

                                                                                                           Ing. František Munk 
                                                                                                           JUDr. Daniela Suchánková 
                                                                                                           Ing. Jana Beňačková – Štefečková 
  
 
                                                                                            od 20.04.2010 

 

                                                                                                             MUDr. Ján Ranostaj 
                                                                                                             Ing. Martin Tabaček 
                                                                                                             Ing. Milan Máček   (do 18.10.2010) 
                                                                                                             Ing. Tatiana Matejovičová (od 10.03.2011) 
 
 
                                                                                                       

      
Štatutárny zástupca:           
                                                                                             od 01.01.2010 do 19.04.2010 

 

                                                                                                               MUDr. Peter Ottinger, riaditeľ    
                                                                                             od 20.04.2010 do 09.12.2010 

 

                                                                                                                Ing. Erika Chudá, riaditeľka 
                                                                                              od 10.12.2010 

 

                                                                                                                Ing. Mária Balková, riaditeľka         
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2. Hlavný predmet činnosti  
 
 
         Hlavnou činnosťou Nemocnice Alexandra Wintera, n.o. Piešťany je poskytovanie 

lôžkovej liečebno-preventívnej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárska služba prvej pomoci (LSPP) pre dospelých a pre 

deti a dorast a nemocničnej lekárenskej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby. Dňa 

15.03.2010 ukončila činnosť ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. Podrobnosti sú uvedené 

v tabuľke. 

 

Názov oddelenia Detská príjmová ambulancia          Detská endokrinológia 

Detské oddelenie Chirurgia – 01 – AMB  Hematológia 

Novorodenecké lôžka Chirurgia – 02 – PRÍJ   Detská kardiológia 

Interné oddelenie Chirurgia – 03 – ÚPS LSPP pre dospelých 

Geriatrické oddelenie  Ortopédia – 01 LSPP pre deti a dorast 

Doliečovacie oddelenie Ortopédia -02 - PRÍJ  Detská kardiológia 

Chirurgické oddelenie Primárna gynekol. ambulancia  Pneumologická ambulancia 

Ortopedické oddelenie Gynekologická príjmová ambul. Ambulancia všeobecného lekára 
Gynekologické a pôrodnícke 
oddelenie Urológia – 01 (do 30.09.2010) Plastická chirurgia  
Oddelenie anestézie a intenzívnej 
medicíny Urológia – 02 

Oddelenia spoločných liečebných 
a vyšetrovacích zložiek 

Názov ambulancie ORL ambulancia RDG oddelenie a CT pracovisko  

Interná – 01 – UPS  Foniatria Hematologické a transf. oddelenie 

Interná – 02   Audiometria Oddelenie funkčnej diagnostiky 

Interná – 03    Oftalmologická ambulancia Klinická biochémia 

Interná – 04  Dermatovenerologická amb. Klinická mikrobiológia 

Kalmetizácia Angiológia Patologická anatómia 

Neurológia – 01   Gastroenterológia Fyziatricko rehabilitačné oddelenie 

Neurológia – 02 Algeziológia Pracoviská 

Neurológia – 03  Anesteziologická amb. Lekárenstvo – ústavná lekáreň 

Psychiatria Imunoalergológia Zdravotnícka doprava poistencov 
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3. Hospitalizácie uznané a uhradené zdravotnými poisťovňami 

Hospitalizovaných 2006 2007 2008 2009 2010 

celkom :    8 624     8 127      7 948      7 702     8 067 

Interné oddelenie                   1 918  1 725 1 614 1 533 1 437 

Doliečovacie oddelenie      523   487 223 91 96 

Geriatrické oddelenie         320   354 370 583 707 

OAIM 137  108 101 104 118 

Pediatrické oddelenie             511   486 544 506 550 

Novorodenecké oddelenie 555   540 676 606 632 

Gynekologické a pôrodnícke oddelenie 1 472   1 509 1 628 1 522 1 641 

Chirurgické oddelenie       2 178   2 012 1 831 1 800 1 903 

Ortopedické oddelenie    884  827 961 957 983 

 
 
 
Pacienti, klienti      

       

  Lôžková starostlivosť  Rok 2006 Rok 2007 Rok 
2008 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

 Počet lôžok pre zdravotnú 
starostlivosť ZS 

267 267 267 267 267 

 Počet lôžok pre sociálnu starostlivosť 
SS 

     

 Počet ošetrovacích dní  ZS 49 345 45 128 44 506 43 537 43 311 

 Počet lôžkodní SS      

 Obložnosť zdravotníckych lôžok 50,6% 46,3% 45,7% 44,7% 44,4% 

 Obložnosť sociálnych lôžok 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Počet ukončených hospitalizácií ZS 8 908 8 431 7 948 8 000 8 034 
  Ambulantná starostlivosť       

 Všeobecná ambulantná 
starostlivosť 

     

 Priem. prep. počet lekárov 1 1 1 1 1 

 Priem. prep. počet sestier       

 Špecializovaná ambulantná 
starostlivosť 

     

 Priem. prep. počet lekárov 21,23 23,12 22,02 20,23 18,4 
 Priem. prep. počet sestier  21,18 22,44 22,54 20,7 21,7 

 Počet vykázaných bodov do 
zdravotných poisťovní 

56 660 440 61 775 018 62 581 
560 

61 229 
213 

62 961 
628 

 SVLZ      
 Priem. prep. počet lekárov 7,13 6,86 6 5,3 5,62 
 Priem. prep. počet sestier a ost. 
zdrav. pracovníkov 

50,77 47,14 44,92 45,3 47,5 

 Počet vykázaných bodov do 
zdravotných poisťovní 

237 868 953 212 236 987 209 255 
769 

240 945 
855 

270 219 
336 

 Sociálna starostlivosť      
 Priem. prep. počet sestier      

 Priem. prep. počet ostatných 
pracovníkov 
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4. Porovnanie stavu zamestnancov v rokoch 2003 až 2010 
 
Evidenčný stav pracovníkov         

         

Kategória k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lekári 65 67 69 72 63 60 59 62 

Farmaceuti 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sestry 161 161 159 138 135 134 132 129 

Pôrodné asistentky 14 11 11 10 10 10 12 14 

Laboranti  24 22 18 18 16 16 18 18 

Asistenti  70 74 66 64 60 69 52 46 
 z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 31 32 24 24 27 37 24 19 

 z toho s SO vzd. (sanitári, sanitári-vodiči) 39 42 42 40 33 32 28 27 

Iní zdravotnícki zamestnanci  4 5 13 11 11 2 3 3 

Zdravotnícki pracovníci spolu 339 341 337 314 296 292 277 273 

THP 32 30 28 27 27 26 27 30 
 z toho THP-VŠ 6 6 5 5 4 4 4 8 

Robotnícke povol. a prevádz. zam. 110 100 99 94 101 98 105 112 
 z toho  a) pomocní zamestn. v zdravotníctve 20 20 19 20 23 23 26 31 

              b) vodiči sanitných vozidiel 3 2 4 7 9 9 9 8 

              c) vodiči nezdrav. 4 2 2 2 2 2 2 2 

              d) stravovacia prevádzka 12 12 12 10 11 10 12 13 

              e) ostatní robotníci a prevádz. zam. 71 64 62 55 56 54 56 58 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 142 130 127 121 128 124 132 142 

Nemocnica spolu 481 471 464 435 424 416 409 415 

 
 5. Porovnanie priemernej mzdy v rokoch 2005 až 2010 

Kategórie zamestnancov priemerná mzda v EUR    

 bez náhrad za pracovnú pohotovosť   

 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

Lekári 823,04 872,10 1 092,38 1 372,63 1 344,05 1352,79 

Farmaceuti 954,06 965,68 1 023,04 1 068,81 1 218,88 1228,83 

Sestry 438,82 451,57 529,18 584,98 611,59 641,88 

Pôrodné asistentky 482,44 491,77 579,83 611,37 601,34 623,62 

Laboranti 468,57 493,46 556,53 614,82 625,32 637,13 

Asistenti spolu 402,14 441,84 503,19 530,60 584,72 560,97 
  - z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 468,27 516,13 616,74 620,13 689,32 664,54 

  - z toho s SO vzdel.(sanitári, vodiči-sanitári) 367,66 397,33 430,16 431,85 469,11 485,63 

Iní zdravotnícki zamestnanci 460,47 460,27 579,27 805,12 861,69 1000,24 
  - z toho iní VŠ 660,19 662,92 772,36 805,12 861,69 1 000,24 

  - z toho fyzioterapeuti 395,67 422,03 516,90 zarad.medzi asis. zarad.medzi asis. zarad.medzi asis. 

Zdravotnícki pracovníci spolu 513,11 543,75 650,07 727,98 748,87 782,78 

THP spolu 500,76 566,72 578,77 595,76 623,35 687,60 
 - z toho THP-VŠ 848,20 959,60 1 010,85 1 052,48 1 054,84 1 169,01 

 - z toho THP ostatní 427,07 476,57 502,19 514,07 544,83 571,20 

Robotníci a prevádz. zam. 273,09 285,00 319,96 338,48 358,06 376,57 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 325,10 346,05 375,49 393,78 411,55 441,17 

       

Nemocnica spolu 461,66 488,15 569,81 627,70 641,58 669,39 
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Kategórie zamestnancov priemerná mzda v EUR    

 vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť   

 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 

Lekári 1 032,90 1 092,38 1 336,02 1 617,71 1 602,41 1 596,47 

Farmaceuti 954,06 965,68 1 023,04 1 068,81 1 218,88 1 228,83 

Sestry 454,89 468,60 552,61 608,54 635,81 669,04 

Pôrodné asistentky 482,44 491,77 579,83 611,37 604,37 624,32 

Laboranti 563,40 587,90 687,84 767,41 772,21 781,10 

Asistenti spolu 438,26 474,64 544,21 565,46 626,82 616,58 
  - z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 511,29 557,06 668,29 652,29 724,27 724,92 

  - z toho s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) 400,25 425,28 464,38 469,73 519,11 537,78 

Iní zdravotnícki zamestnanci 468,57 466,27 586,64 867,42 908,77 1 049,99 
  - z toho iní VŠ 693,19 700,59 802,63 867,42 908,77 1 049,99 

  - z toho fyzioterapeuti 395,67 422,03 516,90 zarad.medzi asis. zarad.medzi asis. zarad.medzi asis. 

Zdravotnícki pracovníci spolu 574,65 610,20 728,44 803,19 828,17 867,28 

THP spolu 500,76 566,72 578,77 595,76 623,35 687,60 
 - z toho THP-VŠ 848,20 959,60 1 010,85 1 052,48 1 054,84 1 169,01 

 - z toho THP ostatní 427,07 476,57 502,19 514,07 544,83 571,20 

Robotníci a prevádz. zam. 283,08 293,27 329,55 344,72 363,81 381,86 

Nezdravotnícki pracovníci spolu 332,80 352,52 383,02 398,66 416,06 445,36 

       

Nemocnica spolu 508,50 537,71 627,46 681,87 697,09 727,23 

 
 
         Príkazné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a Zmluvy  o poskytovaní služieb 

podľa Obchodného zákonníka má 66 spolupracovníkov – všetko za účelom poskytovania 

zdravotnej starostlivosti.  

        Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a  Dohoda o brigádnickej 

práci študenta mali 54 zamestnanci, z toho 27 za účelom poskytovania zdravotnej 

starostlivosti a 27 na pomocné a iné práce. 

        Úprava miezd v roku 2010 bola vykonaná 2-krát. Z dôvodu zvyšovania minimálnej 

mzdy bola vykonaná úprava miezd v januári. Plošné zvýšenie miezd o 6 % základnej tarifnej  

mzdy bolo vykonané v apríli na základe navýšenia platieb od zdravotných poisťovní, ktoré 

bolo určené na mzdové prostriedky. V mesiaci november boli vyplatené koncoročné odmeny 

v celkovom objeme 27 173 €. 

          Doplnkové dôchodkové poistenie: k 31.12.2010 mala Nemocnica Alexandra Wintera 

(NAW) uzatvorené zmluvy so 4 doplnkovými poisťovňami. Zamestnávateľ prispieva na 

doplnkové dôchodkové poistenie 183 zamestnancom príspevok 3,32 € mesačne. 
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6. Prehľad investičných aktivít v roku 2010 

          

OFD – MYLAB–UZ (splát.) NOV – inkubátor (splátky) GYN – klimatizačná jednotka 

OFD – MYLAB-UZ (amb.) DOL – dorozumiev. zariad. HTO – klimatizačná jednotka 

HTO – koagulátor (splátky) CHIR – dorozumiev. zariad OAIM – pacientské lôžka 

URO- UZ vyšetrov.prís.(spl.) OD.AM. – výpočtová techn. CT – PACS systém 

URO- LEON cystoskop (spl.) RTG ZUB.-vyvoláv.automat OD. – antidekubitné matrace 

ORT – sterilizátor (splátky) MIS – informač.systém (splát.) MAMO – vyvolávací automat 

OKB – centrifúga 2 ks (spl.) DOL – nočné stolíky pac. DOL – stavebné úpravy 

FRO – elektroliečba (spl.) NEM. – výťah budova Luxor PREV.- Kl.vila stavebné úpravy 

OKM- CO2 inkubátor (spl.) RTG – stavebné úpravy  NEM. – projekt. dokum. (ARO) 

 

         Investície v roku 2010 dosiahli celkom 412 766 €. Väčšina je realizovaná formou 

splátok.  

 

 

  

7. Zmluvné vzťahy 
 

         Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany mala v priebehu roku 2010 uzatvorené 

zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s troma  zdravotnými poisťovňami.  Tieto 

zdravotné poisťovne  vznikli zlúčením Spoločnej zdravotnej poisťovne so Všeobecnou 

zdravotnou poisťovňou a zdravotnej poisťovne Apollo so zdravotnou poisťovňou Dôvera. 

Okrem týchto dvoch  zdravotných poisťovní zostala  naďalej na trhu  fungovať zdravotná 

poisťovňa Union. Najvýznamnejším zmluvným partnerom NAW n.o. je Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, ktorá má v regióne skladbu poistencov vo výške 84 % poistencov. Všetky 

zdravotné poisťovne si objednali v našej nemocnici zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu 

nemocnicou poskytovaných služieb. Ročné objemy objednávok nezahŕňajú zdravotnú 

starostlivosť za Rýchlu zdravotnícku službu ( ukončená prevádzka k 15.3.2010 z dôvodu 

nezískania platnej licencie), LSPP, kapitáciu , „A“ lieky  a transfúzne  lieky hradené podľa 

vykázanej skutočnosti.  
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Podiel poistencov  v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 

 Rok 2009 Rok 2010 
Zdravotná poisťovňa Podiel poistencov v % Podiel poistencov v % 
VšZP a.s. 79 % 84 % 
Apollo a.s.   9 % -  
SZP a.s.   6 % -  
Dôvera a.s.   2 % 12 % 
Union a.s.   4 %   4 % 
 

 

 

 

 

Výnosy od zdravotných poisťovní za mesiac a rok 2010, v porovnaní s rokom 2009 
 
 

ZP   v € mesačne 2009 mesačne 2010 ročne 2009 ročne 2010 
VšZP 477 320,42 512 828,30 5 727 845,08 6 153.939,70 
Apollo 50 355,38 0 604 264,56 0 
SZP 35 042,34 0 420 508,10 0 
Dôvera 29 425,44 70 505,62 353 105,30 846 067,39 
Union 18 724,66 18 396,15 224 695,92 220 753,81 
Spolu 610 868,24 601 730,07 7 330 418,96 7 220 760,90 
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      Výnosy od jednotlivých zdravotných poisťovní boli v porovnaní rokov 2009 a 2010 nižšie 

v roku 2010 ako 2009. V roku 2010 bola  Všeobecná zdravotná poisťovňa   vládou SR 

zaviazaná zvýšiť mesačné objednávky od 01.04.2010 priemerne o 4 %, i napriek tomu došlo 

v danom roku k poklesu výnosov hradených zdravotnými poisťovňami. Hlavným dôvodom  

poklesu týchto výnosov je strata  licencie na  prevádzkovanie  záchrannej zdravotnej 

služby. Nemocnica sa pokúsila o získanie tejto licencie, ale neúspešne.  Ďalších dôvodov 

môže byť niekoľko. Z tých najdôležitejších vyberáme: globálny pokles dopytu po 

hospitalizáciách, obmedzenie lôžkového fondu a personálnu krízu na oddeleniach interných 

disciplín.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 

8. Plnenie rozpočtu - porovnanie rokov 2007 až 2010 ( v tis. € ) 

 
Položka:     2007 2008 2009 2010 

50 - Spotrebované nákupy: 2 139 2 413 2 484 2 375 
z toho: 501 - Spotreba materiálu: 1 725 1 907 2 000 1 935 

     = PHM 93 105 89 74 
     = Priamy materiál: 1 515 1 686 1 809 1 763 

      - Lieky 740 803 879 875 
      - Krv, krvné výrobky 107 106 105 111 
      - ŠZM 566 676 726 679 
      - Potraviny 96 97 97 97 
      - Bielizeň 6 3 2 1 

     = Režijný materiál: 117 116 102 98 
      - OOPP zamestnanci 5 6 3 7 
      - Čistiace a dezinfekčné prostriedky 18 20 21 19 
      - Kancelársky a všeobecný materiál  41 43 38 34 
      - Materiál na údržbu zdravotníckej techniky 17 9 10 8 
      - Materiál na opravy a údržbu 28 23 23 20 
      - Odborné knihy, časopisy, vestníky 4 5 5 5 
      - DHM 4 10 2 5 

502 - Spotreba energie: 414 506 484 440 
      = Elektrická energia 172 194 187 165 
      = Voda 59 67 82 69 
      = Plyn 183 245 215 206 

51 – Služby 380 369 369 380 
z toho: 511 - Opravy a udržiavanie: 91 85 76 68 
            512 - Cestovné: 4 5 4 5 
            513 - Náklady na reprezentáciu: 1 1 1 1 
            518 - Ostatné služby: 284 278 288 306 
      = Leasing, nájomné 9 9 20 23 
      = Pranie bielizne dodávateľsky 50 49 49 41 
      = Výkony výpočtovej techniky 21 20 16 14 
      = Výkony spojov 53 58 50 46 
      = Zdravotné služby neštátnych lekárov 36 33 46 49 
      = Vývoz odpadu, smetí 23 27 28 32 
      = Kominárske poplatky 1 1 1 1 
      = Audit, daňové poradenstvo 1 1 1 7 
      = Servis 36 33 36 32 
      = Revízie 13 9 8 12 
      = Ostatné služby dodávateľov 41 38 33 49 
52 - Osobné náklady 4 390 4 661 4 757 4 797 
z toho: 521 - Mzdové náklady: 3 346 3 554 3 639 3 641 
            524 - Zákonné sociálne poistenie: 999 1 063 1 072 1 105 
            527 - Zákonné sociálne náklady: 45 44 46 51 
53 - Dane a poplatky 23 25 29 27 
z toho: 532 - Daň z nehnuteľnosti: 17 20 24 24 
            538 - Ostatné dane a poplatky: 6 5 5 3 
      = Spotrebné dane 4 4 4 2 
      = Kolky, parkovanie 0 0 1 1 
      = Daň z úrokov 2 1 0 0 
54 - Ostatné náklady 202 73 69 65 
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z toho: 541 - Zmluvné pokuty a penále:      0 0 0 0 
            542 – Ostatné pokuty a penále: 31 7 2 1 
            543 - Odpis pohľadávok nevymožiteľných 102 2 1 0 
            544 - Úroky: 0 0 0 0 
            545 - Kurzové straty: 2 1 1 0 
            546 - Dary: 0 0 0 0 
            548 - Manká a škody: 3 0 0 0 
            549 - Iné ostatné náklady: 64 63 65 64 
       = Poistné 21 18 19 19 
       = Prídel do sociálneho fondu 39 41 42 43 
       = Bankové poplatky 3 3 3 2 
       = Ostatné 1 1 1  
55 - Odpisy, predaj majetku, čas. rozl., OP 992 1 066 1 109 1 050 
z toho: 551 – Odpisy dlhodobý NM a HM 882 951 987 1 010 
            552 - ZC predaného NM a HM 0 0 0 0 
            554 - Predaný materiál: 110 115 122 35 
       = Predaná krv a krvné deriváty 2 3 6 6 
       = Predané lieky a ŠZM 107 111 116 29 
       = Ostatný predaný materiál  1 1 0 0 
            556 - Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0 
            559 - Tvorba zákon. opravných položiek 0 0 0 0 
59 - Daň z príjmov 5 0 0 0 
            591 - Daň z príjmov 5 0 0 0 
Náklady celkom: 8 131 8 606 8 817 8 694 
Tržby celkom: 8 134 8 476 8 615 8 122 
z toho: 602 - Tržby z predaja služieb: 7 347 7 609 7 823 7 458 
       = 602.10 Tržby z prevádzky  30 29 23 22 
       = 602.20 Tržby zdravotnícke 157 186 181 203 
       = 602.3-4 Tržby - zdrav. Poisťovne 7 160 7 394 7 619 7 233 
           621 - Aktivácia materiálu 118 123 120 121 
           644 – Úroky 12 7 1 0 
           645 - Kurzové zisky 1 1 0 0 
           649 - Iné ostatné výnosy(náj. dot.) 540 615 545 506 
           651 - Tržby z predaja DNM a HM 0 0 0 0 
           654 - Tržby z predaja materiálu 116 121 126 37 
Hospodársky výsledok: 3 -130 -202 - 572 

 
Náklady: 
NAW n.o. má náklady na hlavnú činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti (všeobecne 
prospešných služieb) a na vedľajšiu hospodársku činnosť, čo je prenájom a dopravná  
zdravotná  služba. 
Náklady celkom na hlavnú činnosť (nezdaňovanú):  8 155 438 € 
Náklady celkom na vedľajšiu činnosť (zdaňovanú):      538 645 €. 
 
V oblasti hlavnej činnosti tvoria najvyššie náklady – mzdové náklady vo výške 3 485 743 €, 
ďalej spotreba materiálu (lieky, špeciálny zdravotnícky materiál - ŠZM atď.) vo výške 
1 856 354 €, v poradí treťou významnou položkou nákladov sú odvody z miezd – zákonné 
zdravotné a sociálne poistenie. Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku činia za 
r.2010 v oblasti hlavnej činnosti NAW n.o. 894 990 €.  
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Vo vedľajšej podnikateľskej hospodárskej činnosti  najvyššie náklady sú mzdové vo výške 
155 489 €, odpisy činia 115 281 €, spotreba energií je vo výške 95 659 € a spotreba materiálu 
vo výške 78 615 €. 
  

 
Výnosy: 
NAW n.o. má tržby z hlavnej činnosti, čo je poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
(všeobecne prospešných služieb) a z vedľajšej hospodárskej činnosti, čo je prenájom 
a dopravná zdravotná služba. 
Tržby celkom z hlavnej činnosti (nezdaňovanej): 7 601 336 € 
Tržby z vedľajšej činnosti (zdaňovanej)               :    520 297 €. 
 
V oblasti hlavnej činnosti tvoria najvyššie tržby – tržby z predaja služieb (zdravotné 
poisťovne, iné zdravotnícke služby poskytované za úhradu), ktoré v r.2010 činili 7 186 890 €. 
Medzi významnejšie položky tržieb z hlavnej činnosti sa zaradil: Účet 621 – Aktivácia 
materiálu a tovaru (krv, krvné výrobky) vo výške 121 439 €. 
 
V oblasti vedľajšej podnikateľskej hospodárskej činnosti tvoria najvyššie tržby – tržby 
z predaja služieb (zdravotné poisťovne – úhrady za poskytovanú dopravnú zdravotnú službu), 
ktoré v r.2010 činili 271 123 €. Ďalšou významnou položkou tržieb z VHČ je ú.658 – Výnosy 
z nájmu majetku vo výške 241 074 €.  
                                           
Správna réžia (10,01 % )   

 
Náklady NAW celkom : 8 694 082,24 € 
Výnosy NAW celkom  : 8 121 632,63 € 
HV NAW celkom         : - 572 449,61 € 
 
     Náklady režijných nákladových stredísk, t.j. kód 09 činia 1 558 129,10 €, t.j. z celkových 
nákladov NAW 17,93 %. 
     Výnosy režijných nákladových stredísk, t.j. kód 09 činia 642 460,24 €, t.j. z celkových 
výnosov NAW  7,92 %. 
      Rozdiel percenta výnosov a nákladov režijných nákladových stredísk je 10,01 %, čo 
je percento reálnej správnej réžie NAW za rok 2010. 
 
 
Zloženie nákladov správnej réžie : 
 
1.  Mzdy 09     =  484 942,93 € 
     Odvody 09 =  145 229,91 € 
     Osob.nákl.  =  630 172,84 €, t.j. 40,45 % z nákladov správnej réžie 
 
2.  Odpisy       =  487 825,99 €, t.j. 31,31 % z nákladov správnej réžie 
3.  Energie      =  167 514,09 €  t.j. 10,76 % z nákladov správnej réžie  
4.  Ostatné      =  272 616,18 €  t.j. 17,50 % z nákladov správnej réžie 
 
 
 
 



 
 

14 

     Medzi ďalšie ekonomicky významné položky „ostatné“ náklady správnej réžie patria 
telefónne poplatky, stravné pre zamestnancov – príspevok zamestnávateľa, prepravné služby, 
odvoz komunálneho a biologického odpadu, daň z nehnuteľností. 
 
     Náklady a výnosy správnej réžie tvoria nákladové strediská: technicko-hospodársky 
pracovníci (THP), vrátnica, telefónna ústredňa, kuchyňa, doprava hospodárska a osobná, 
upratovanie, údržba, kotolne, sklady, dielne, stravovanie zamestnancov, správa a údržba 
budov NAW, všetky prenájmy. 
 
     Náklady na THP ,  nákladové stredisko riaditeľa, sekretariátu riaditeľa, 
ekonomického a prevádzkového úseku, zdravotníckej štatistiky, personálnej práce 
a miezd, archívu a registratúry (celkové, vrátane miezd a odvodov, elektrina, voda, plyn) 
činia za rok 2010 v percentuálnom vyjadrení 27,77 % z celkových nákladov na správnu 
réžiu NAW n.o.  
 
      
 
 

9. Súvahové položky – porovnanie rokov 2006 až 2010 
 
  Aktíva  Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

A. Neobežný majetok súčet  6 823 001 7 777 118 7 728 854 7 226 939 6 675 845 
A.1 Dlhodobý nehmotný majetok  58 915 43 881 39 488 26 222 50 291 

A.2. Dlhodobý hmotný majetok 6 764 086 7 733 237 7 689 366 7 200 717 6 625 554 
A.3. Dlhodobý finančný majetok       

B. Obežný majetok súčet 2 698 787 2 731 895 2 708 636 2 807 183 2 757 242 
B.1 Zásoby  52 053 68 499 73 292 87 036 91 246 

B.2. Dlhodobé pohľadávky       

B.3. Krátkodobé pohľadávky  2 494 082 2 399 024 2 393 578 2 473 814 2 543 630 

B.4. Finančný účty  152 652 264 372 241 766 246 333 122 366 

C. Prechodné účty aktív  150 490 168 865 71 687 214 160 171 889 
 Aktíva súčet 9 672 278 10 677 878 10 509 177 10 248 282 9 604 976 
  Pasíva  Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 

A. Vlastné zdroje krytia stálych a 
obežných aktív 

6 923 591 6 968 704 6 903 332 6 741 976 5 949 047 

A.1. Imanie a peňažné fondy  8 575 860 8 617 650 8 863 046 8 903 971 9 265 614 

A.2. Fondy tvorené zo zisku       

A.3 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 

-1 536 040 -1 652 269 -1 829 210 -1 959 714 -2 744 117 

A.4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -116 229 3 323 -130 504 -202 281 -572 450 

B. Cudzie zdroje spolu  1 654 482 2 230 942 1 683 732 1 840 732 2 159 525 
B.1. Rezervy       

B.2. Dlhodobé záväzky        
B.3. Krátkodobé záväzky  1 654 482 2 230 942 1 683 732 1 840 732 2 159 525 

B.4. Bankové výpomoci a pôžičky       

C. Časové rozlíšenie spolu  1 094 205 1 478 232 1 922 113 1 665 574 1 496 404 
 Pasíva súčet 9 672 278 10 677 878 10 509 177 10 248 282 9 604 976 
       

Stav záväzkov po lehote splatnosti ku koncu obdobia     

  Veriteľ  Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
 Dodávatelia 760 937 1 215 993 690 533 922 460 1 149 178 

 Sociálna poisťovňa 0 0 0 0 0 
 Zdravotné poisťovne 0 0 0 0 0 

 Ostatní 0 0 0 0 0 
 Spolu 760 937 1 215 993 690 533 922 460 1 149 178 
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Stav pohľadávok po lehote splatnosti ku koncu 
obdobia 

    

  Dlžník  Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
 Zdravotné poisťovne 1 909 480 1 814 977 1 796 017 1 655 116 1 172 197 

 Iní dlžníci spolu 70 537 95 864 56 668 39 982 91 042 

 Spolu 1 980 017 1 910 841 1 852 685 1 695 098 1 263 239 
 
 

 
10. Rozbor hlavného predmetu činnosti a úlohy na rok 2011 

  
         Nemocnica Alexandra Wintera je všeobecnou nemocnicou zaradenou v pevnej sieti 

poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Tak ako každá regionálna všeobecná 

nemocnica pôsobí v prostredí, ktoré deformujú nerovnovážne pravidlá. Z nich dominujú 

nerovnaké povinnosti pre privátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (laboratória, 

zobrazovacia diagnostika, súkromné odborné ambulancie) a výrazné cenové rozdiely temer 

identických služieb medzi fakultnými nemocnicami a všeobecnými nemocnicami. Povinnosť 

zabezpečovať neodkladné služby, byť k dispozícii pacientovi nepretržite 24 hodín denne, 

spočíva výhradne na pleciach lekárov a sestier zamestnaných vo všeobecnej nemocnici. 

V dôsledku preťaženia, z množstva odpracovaných hodín v službách, v dôsledku podstatne 

nižšieho zárobku,  odchádzajú zamestnanci tam, kde sú príjmy vyššie alebo kde nie sú 

zaťažení uvedenými povinnosťami, teda do fakultných nemocníc, do privátnej sféry alebo do 

zahraničia.  

1. Správna réžia  podieľa sa na nákladoch 17,93 % pri výnosoch 7,92 %. Cieľom je 

zefektívnenie činnosti administratívy, pretože naďalej možno očakávať rast záťaže 

s ohľadom na e-health, pracovné zdravotné služby a zmeny v zákone o ochrane, podpore 

a rozvoji zdravia. Za účelom minimalizácie rastu nákladov na administratívne činnosti 

postupne zlučujeme príbuzné administratívne oblasti. Pre manažment vyplývajú 

nasledujúce úlohy –  

a. vyjednávať o cenách primeraných objektívnym  výdavkom a poukazovať na 

systémové chyby, ktoré zhoršujú úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

b. zlepšovať priestorové vybavenie, materiálno-technické vybavenie a personálnu 

situáciu Nemocnice Alexandra Wintera n.o., 

c. vytvoriť lepšie podmienky pre pobyt v nemocnici a prispieť investíciami 

k vyššej úrovni liečebno-preventívnej starostlivosti oddelení,    

d. zlepšiť hospodársky výsledok nemocnice aj vyšším ziskom z prenájmu 

priestorov, 
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e. kritika kvality stravy pacientmi a nevyhovujúce priestorové a technické 

vybavenie vyžaduje reorganizáciu kuchynskej prevádzky, pretože hygienický štandard 

súčasnej kuchyne je nedostatočný;  

f. časť bloku B polikliniky plánuje nemocnica reprofilizovať na zdravotne 

sociálnu starostlivosť ( stacionárne zariadenie pre seniorov, dom opatrovateľských 

služieb, resocializačná zariadenie ), nevylučujeme ani vzájomne výhodné partnerstvá 

s inými neziskovými organizáciami alebo s občianskymi združeniami; 

g. v rámci operačného programu „Zdravotníctvo“ mala nemocnica podaný 

projekt na rekonštrukciu a modernizáciu polikliniky zameranú a zateplenie, výmenu 

strešného plášťa a okien, ktorý bol vyhodnotený ako neúspešný; V roku 2011 sa 

nemocnica opätovne bude uchádzať o finančné prostriedky z európskych fondov; 

h. transformačný projekt podaný ešte Nemocnicou s poliklinikou v roku 2002 

a schválený Vládou SR uvažoval o uvoľnení nepotrebných satelitných budov, ich 

odpredaji a využití takto získaných finančných prostriedkov k modernizácii 

diagnostickej techniky a na investíciu do prioritného majetku. Túto myšlienku 

nemocnica za podpory Ministerstva zdravotníctva chce realizovať v roku 2011. 

 

2. Interné oddelenie – od 1.9.2010 sa odčlenilo na samostatné interné oddelenie z pôvodne 

spoločného komplexu ( interná jednotka, geriatrická jednotka a doliečovacia jednotka so 

60 lôžkami ). Celkovo má po odčlenení 30 lôžok, z toho je 5 lôžok vybavených 

monitorovacou technikou a centrálnym rozvodom kyslíka ( funguje ako JIS – jednotka 

intenzívnej starostlivosti), 4 lôžka sú vybavené centrálnym rozvodom kyslíka a 21 lôžok 

je v dvoch  dvojposteľových izbách, ostatné lôžka sú v troj- a viaclôžkových izbách. 

K oddeleniu patrí jedna ambulancia, ktorá slúži ako príjmová ambulancia, súčasne aj ako 

interná ambulancia, a taktiež ako ambulancia v ÚPS (ústavnej pohotovostnej službe). Na 

tejto ambulancii sú vyšetrovaní súčasne pacienti objednaní na interné vyšetrenia 

a kontroly, súčasne akútni pacienti privezení záchrannou službou. Prevádzka absolútne 

nevyhovuje ani bazálnym požiadavkám. Oddelenie poskytuje odbornú lekársku 

a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s internými a neurologickými ochoreniami. 

Prístrojové vybavenie interného oddelenia je nedostatočné, chýba aspoň základné 

vybavenie na USG (ultra sonografii) a endoskopické vyšetrenia a Holterovské 

monitorovacie prístroje. Na oddelení bolo hospitalizovaných 1364 pacientov s priemernou 

ošetrovacou dobou 5-6 dní. Personálne vybavenie oddelenia je tiež nedostatočné - 3 lekári 

vrátane primára, z toho 2 sekundárni lekári sú len zaradení v príprave na postupovú 
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skúšku. V ÚPS slúžia 2 lekári, ktorí sú k dispozícii pre interné, geriatrické a doliečovacie 

oddelenie a ÚPS ambulanciu ( urgentný príjem nechirurgický).  

Opatrenia:  nutné zvýšiť počet lekárov, hlavne s atestáciou, doplniť prístrojové vybavenie 

( prenosný USG prístroj, Holterovské monitorovacie prístroje). Vhodné vyčleniť priestory na 

prevádzku ďalšej ambulancie a stacionár na infúznu liečbu ambulantných pacientov.  

3.  Geriatrické oddelenie sa odčlenilo od interného komplexu 1.9.2010. Na oddelení sa na 22 

lôžkach starajú v prevažnej miere o polymorbidných pacientov s nepriaznivou vekovou 

štruktúrou a zabezpečujú diferenciálnu diagnostiku celej nemocnice. Na oddelení pracujú 

3 lekári – primárka s druhou atestáciou, jeden lekár s 1. atestáciou a jeden lekár bez 

atestácie. Hospitalizovaných pacientov bolo 535.  

4. Doliečovacie oddelenie -  taktiež vzniklo ako samostatná jednotka od 1.9.2010 

odčlenením z internistického komplexu. Počet lôžok je variabilný, pretože podľa potreby 

vyčleňuje sociálne platené lôžka. Celkový počet 20 lôžok. Oddelenie je situované na 1. 

poschodí budovy Luxor - priestory sú pre členitosť chodieb nevhodné - nemožnosť 

manipulácie s ležačkami, je nutné pacientov prenášať manuálne. Na oddelení pracuje 

primárka s atestáciou z interného lekárstva s nadstavbovou atestáciou z geriatrie a jedna 

neatestovaná lekárka. V čase ÚPS je na oddelení 1 sestra a sanitár, lekár je dostupný 

z interného oddelenia. Uznaných hospitalizácií bolo 93. 

5. Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) je dostatočne saturované lekárskym 

personálom. Na oddelení pracuje 5 atestovaných lekárov a 3 lekárky v príprave na 

atestáciu. Zabezpečujú anestéziu a potreby lôžkového oddelenia. Na oddelení ďalej 

pracuje 12 sestier ( o 1 menej ako v r.2009) a pomocný personál. Všetkých anestézií bolo 

podaných 2637, čo je 2%-tný nárast oproti r.2009. Počet celkových anestézií bol 1298 

(49%  z celkového počtu anestézií ). Počet lokálnych anestézií bolo 1195 a tvoria 45 % z 

celkového počtu anestézií. Oddelenie sa usiluje v zhode s celosvetovým trendom 

zvyšovať podiel zvodových anestézií a rozširovať spektrum zvodových anestézií. Počet 

hospitalizácií na oddelení bol 112 za rok (+ 8% oproti 2009), čo je pri zrovnaní 

s porovnateľnými nemocnicami  nízke číslo. To je jeden z dôvodov, prečo  nemocnica pri 

cene za UH (ukončenú hospitalizáciu) dosiahla za oddelenie v r. 2009 vysokú stratu.  

Dôkazom zle nastavenej ceny – úhrady za hospitalizáciu o poisťovní -  je cca 70%-tný 

podiel mzdových prostriedkov z nákladov oddelenia pri nenaplnení ani minimálnych 

personálnych normatívov. Ďalším dôvodom negatívneho hospodárskeho výsledku je, že 

2/3 personálu zabezpečujú služby pre iné oddelenia ( prevažne operačné - podávanie 

anestézie) a cena za tieto výkony je v úhradách pre operačné oddelenia, ale mzdové 



 
 

18 

náklady znáša OAIM. Kritický stav stredného zdravotného personálu ( mínus 5 oproti 

minimálnemu doporučenému obsadeniu ) dovoľuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku len s 

externými pracovníkmi na dohodu o vykonaní práce.  

Opatrenia : zvýšenie mesačného obratu na cca 12 pacientov aj cestou centralizácie izieb 

intenzívnej starostlivosti. Posilnenie personálneho zabezpečenia doplnením stavu 

stredného zdravotného personálu. 

6. Chirurgické oddelenie hospitalizuje okrem chirurgických aj urologických pacientov. Na 

oddelení pracuje stabilne päť lekárov, z toho traja s plným vzdelaním a dvaja v príprave 

na atestáciu. Túto kritickú personálnu situáciu zvládajú len vďaka výpomoci lekára 

dôchodcu na úväzok 0,25 LM (lekárskejo miesta)  a hosťovaním pôvodne kmeňového 

lekára ( t.č. pracujúceho vo Veľkej Británii ) v súhrnnom úväzku na cca 0,5 LM. Oproti 

normatívnemu minimálnemu personálnemu vybaveniu chýba na chirurgii a operačných 

sálach 6 LM a 7 SZP . Na ústavných pohotovostných službách sa podieľajú aj traja externí 

pracovníci. Oddelenie má 50 lôžkach z toho 6 lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti 

(JIS). Oddelenie zaznamenalo v roku 2010 uznaných 1771 hospitalizácii a pokles 

ambulantných výkonov. To sa tiež podpísalo na negatívnom hospodárskom výsledku.  

V operačných výkonoch je narastajúci trend miniinvazívnych výkonov ako 

laparoskopické cholecystektómie a hernioplastiky. Od 1.9.2010 má pri chirurgickom 

oddelení  úväzok 0,2 LM plastický chirurg, ktorý vykonáva prevažne operácie za priame 

platby pacientov. Celkovo bolo vykonaných 1361 chirurgických operácií, 139 

urologických a 50 ORL ((otorhinolaringologických) operácií, ktoré boli vykonávané 

externými lekármi. Prevádzka operačných sál ( 3 aseptické sály v operačnom komplexe 

a 1 samostatný sál na septické výkony, endoskopické výkony a preväzy) je plne v réžii 

chirurgického personálu ( inštrumentárky, sanitári) a využíva sa pre všetky operačné 

výkony okrem ortopedických. Na negatívnom hospodárskom výsledku sa podieľa najviac 

drahá prevádzka operačných sál – z 1/3 sa podieľa gynekologické oddelenie, ale výkony 

iných oddelení (endoskopia, zavádzanie dialyzačných katétrov, operácie pacientov OAIM, 

výkony pre interné oddelenie, etc.) sponzoruje chirurgické oddelenie  vrátane použitého 

drahého ŠZM (špeciálneho zdravotníckeho materiálu). Tak isto ide na náklady chirurgické 

oddelenia centrálna sterilizácia, využívaná všetkými oddeleniami nemocnice.  Počas ÚPS 

je nedostupnosť USG (ultra sonografie) a endoskopických vyšetrení, čo znemožňuje 

diagnostiku pacientov s náhlymi brušnými príhodami a hlavne s krvácaním do GIT 

(gastrointestinálneho – tráviaceho traktu), čo vystavuje lekára až riziku forenzných 
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dôsledkov a pacienta ohrozením na živote. Taktiež nedostupnosť ORL konzílií počas 

pohotovostných služieb.                                                                                                

Opatrenia : zvýšiť záujem o pacienta, pričom je potrebné sa zamerať najmä na 

ambulantné kontroly, aby pacient vedel a vnímal, že je o neho dobre postarané. Investovať 

do materiálno-technického zabezpečenia (MTZ) pre endoskopické operácie, personálne 

doplniť oddelenie o lekárov a SZP a zabezpečiť nepretržitú dostupnosť USG a GFS 

(gastrofibroskopia) neodkladne, perspektívne aj ORL konzíliá. Zvýšiť počet výkonov 

v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 

 

7. Ortopedické oddelenie – na oddelení pracuje stabilne päť lekárov. Služby zabezpečujú aj 

ďalší dvaja lekári. Oddelenie disponuje 39 lôžkami a 1 ambulanciou. Počet hospitalizácií 

v roku 2010 bol 941. Počet operácií 820. Operatíva je zameraná na reumochirurgiu 

s celoslovenskou pôsobnosťou v spolupráci s NÚRCH (Národným ústavom reumatických 

chorôb) Piešťany, na operácie TEP (totálnej endoprotézy)  kolenných a bedrových kĺbov, 

TEP malých kĺbov na ruke, komplikované operácie na nohe, ktoré iné pracoviská na 

Slovensku nevykonávajú. Vzhľadom na charakter operačných výkonov bolo 44,5% 

operovaných pacientov mimorajónnych. Okrem toho poskytuje oddelenie aj 

konzervatívnu liečbu. Ambulantne bolo ošetrených  14 188 pacientov.  

8. Opatrenia : doplnenie špeciálnych prístrojov - shawera a koblátora pre artroskopiu. 

Manažment sa bude usilovať o zaradenie viacerých druhov špeciálneho zdravotníckeho 

materiálu ako osobitne hradeného, pretože mnohé materiály ako jednotlivé položky 

presahujú 50 % ceny ukončenej hospitalizácie. Zlepšiť spoluprácu so súkromnými 

ambulanciami, aby posielali pacientov na operácie na naše pracovisko (t.č. je vysoké 

percento pacientov odosielaných na iné pracoviská). Perspektívne rokovaniami so 

zdravotnými poisťovňami zazmluvniť vyššie úhrady (úhrada špeciálneho materiálu, 

centralizácia pacientov na reumochirurgické operácie). V personálnej politike a MTZ 

strategicky plánovať ako nosné oddelenie NAW, prípadne špecializovaná ortopedická 

nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou. 

9. Gynekologické a pôrodnícke oddelenie – na oddelení pracuje 6 lekárov s úväzkom 

4,33LM, 17 SZP, saturácia personálom je vyhovujúca. Na oddelení bolo 1581 uznaných 

hospitalizácií, z toho bolo 1034 operačných výkonov ( 666 malých operácií- JZS 

(jednodňovej zdravotnej starostlivosti), 368 veľkých operácií). Počet pôrodov 636 z toho 

195 operačných, počet predčasných pôrodov 13 (2%), v epidurálnej analgézii v spolupráci 

s OAIM bolo odvedených 219 pôrodov (34,4%), čo prinieslo aj nezanedbateľný 
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ekonomický efekt. Problémom sú vysoké ekonomické náklady na operácie, ktoré sú 

hradené len vo výške  1/3 nákladov na prevádzku operačných sál.    

Opatrenia : investovať do modernizácie, najmä endoskopických operácií. Je potrebná 

nová laparoskopická jednotka v súčinnosti s chirurgiou, pre rozšírenie jednodňovej 

starostlivosti je potrebné zabezpečiť hysteroskop.  

 

10. Pediatrické oddelenie – disponuje 20 lôžkami detského oddelenia a 12 lôžkami 

novorodeneckého úseku. Na oddelení pracuje 5 lekárok, z toho jedna absolventka. Všetci 

atestovaní lekári majú okrem práce na oddelení ambulantný úväzok (imunoalergológia, 

USG, endokrinológia, neonatológia, kardiológia). Prístrojové vybavenie bolo v r. 2010 

rozšírené o 6 inhalátorov, stacionárny inkubátor, NIOX a spirometer. Počet hospitalizácií 

541 na detskom oddelení a 608 na novorodeneckom oddelení. Na oddelení je veľmi nízka 

obložnosť lôžok len 24,14%. Asi 50% pacientov bolo mimorajónnych. 

Dôležitosť oddelenia spočíva v pokrytí novorodeneckej starostlivosti.  

Opatrenia : urgentne riešiť personálne zabezpečenie prijatím nielen absolventov, ale aj 

neonatológa plánovaný odchod doterajšieho neonatológa, primárka v preddôchodkovom 

veku) na zabezpečenie ÚPS. Zvýšiť počet hospitalizácií a rokovať o možnom rozšírení 

rajonizácie o okres Hlohovec. 

 

11. Novorodenecké lôžka sú štandardnou jednotkou nemocnice a tvoria prepojenie medzi 

pediatrickým a gynekologickým a pôrodníckym oddelením.   

Opatrenia :  spočívajú vo zvýšení štandardu a technického vybavenia oddelenia a získaní 

neonatológa. 

 

12. Odborné ambulancie dosiahli pozitívny hospodársky výsledok a svojou činnosťou dotujú 

stratové lôžkové oddelenia, najmä chirurgické oddelenie a oddelenie anestézie 

a intenzívnej starostlivosti. Opatrenia: zefektívniť bodovanie, znížiť chybovosť 

a nezabúdať zaznamenávať všetky „A“ započítateľné položky a využívať objednávanie 

pacientov, čím sa skrátia čakacie doby a zvýši spokojnosť pacientov. 

 

13. Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie výrazne zefektívnilo svoju 

činnosť. To dokazuje zlepšená bilancia nákladov a výnosov s pozitívnym hospodárskym 

výsledkom. Personálne zabezpečenie je vyhovujúce. Nevyhovujúce je priestorové 

zabezpečenie. 
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Opatrenia spočívajú v ďalšom investovaní do prístrojovej terapeutickej techniky, presun 

časti činností nepotrebných pre prevádzku oddelení do budovy polikliniky. 

 

14. Hematologické a transfúziologické oddelenie  je štandardným oddelením, ktoré dosahuje 

temer vyrovnané hospodárenie. Personálne vybavenie a MTZ je dostatočné. Oddelenie 

zabezpečuje laboratórne vyšetrenia, transfúznu službu a hematologickú ambulanciu.  

Opatrenie: zreálnenie ceny krvných výrobkov,  cien služieb hematologického 

a transfúziologického oddelenia a zabezpečiť, aby ceny služieb laboratórneho servisu boli 

ocenené v pohotovostných službách s príplatkami (potreba podstatne vyššieho počtu 

personálu). 

 

15.  Radiodiagnostika :  Personálne zabezpečenie lekármi je poddimenzované ( 2 atestovaní 

lekári, 2 absolventky, z toho 1 ukončila pracovný pomer), taktiež počet rtg. laborantov je 

nízky. Častá poruchovosť zastaraného CT prístroja aj ostatných rtg. prístrojov s vysokou 

finančnou náročnosťou filmového materiálu, servisných služieb a náhradných dielov  

negatívne vplýva na potenciálne vysoko ziskové pracovisko. Oddelenie nie je schopné 

z personálnych dôvodov poskytovať nepretržitú dostupnosť zobrazovacích diagnostických 

metód, čo výrazne znižuje kvalitu diagnostického procesu v ÚPS. V minulom roku 

zavedený PACS systém urýchlil manažovanie pacientov s kraniocerebrálnymi 

poraneniami a CMP.  

Opatrenia : zavedenie nepriamej digitalizácie alebo zakúpenie digitálnych rtg. prístrojov,. 

Zrušenie zubného rtg. pre ekonomickú nevýhodnosť a ponúknutie na odpredaj. Zlepšiť 

personálne zabezpečenie na zabezpečenie pohotovostných služieb v nepretržitej 

prevádzke lekárom ( CT, USG ). 

 

16. Biochemické laboratórium : štandardné oddelenie so štandardnými službami, ktoré sú 

k dispozícii 24 hodín denne. Oddelenie dosahuje pozitívny hospodársky výsledok napriek 

nekalej konkurencie privátneho laboratória. 

Opatrenia: zlepšením komunikácie s privátnymi lekármi presunúť aspoň časť výkonov 

laboratórnej diagnostiky späť do laboratória NAW ( napr. predoperačné vyšetrenia vrátane 

odberov biologického materiálu a laboratórnych vyšetrení vykonávať priamo v NAW ). 

 

17. Histopatológia  :  je oddelením, ktoré významne prispieva k zlepšeniu diagnostiky 

operačných oddelení. Dosahuje pozitívny hospodársky výsledok.  
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Opatrenia : investícia do oddelenia a integrácia laboratória do hlavnej budovy. 

 

18. Mikrobiologické laboratórium :  investícia do oddelenia spočívajúca v modernizácii 

prístrojového vybavenia priniesla očakávané výsledky. Oddelenie významne zlepšilo 

bilanciu a dostalo sa z červených čísel.  

Opatrenia : ďalej investovať do oddelenia a integrácia laboratória do hlavnej budovy, 

zlepšením komunikácie s privátnymi lekármi presunúť aspoň časť výkonov laboratórnej 

diagnostiky späť do laboratória NAW. 

 

19. Funkčná a obrazová diagnostika : oddelenie poskytuje služby, ktoré sú lukratívne platené, 

a preto sú intenzívne vykonávané aj súkromným sektorom, ale iba v riadnej pracovnej 

dobe. Pacient však potrebuje vyšetrenie ultrazvukom nepretržite. Neodkladné stavy 

nemožno odkladať na pracovnú dobu. Z tohto dôvodu je nevyhnutná systémová zmena 

spočívajúca v rozšírení pohotovostných služieb rtg oddelenia o USG diagnostiku.  

V rámci funkčnej diagnostiky spoluprácou s internými oddeleniami rozšíriť činnosť 

o Holterovské monitorovanie a ergometriu. Do získania lekára špecialistu - angiológa je 

nutné zabezpečiť sonografické cievne vyšetrenia. Pozitívne hodnotíme rozšírenie 

neurologickej funkčnej diagnostiky.   

20. Dopravná služba: Pretrváva vysoká fluktuácia zamestnancov, veľmi zastaralý vozový 

park, na čo poukazujú už aj pacienti ( odmietajú prevozy vozidlami typu Škoda 1203).  

Opatrenia : reprofilizovať vozový park, vyvíjať snahy o navrátenie záchrannej služby- 

RZP (rýchla zdravotná pomoc)  a RLP (rýchla lekárska pomoc)  ako súčasť urgentnej 

zdravotnej starostlivosti . 

 

21. Nemocničná lekáreň : vyžaduje reprofilizáciu na verejný sektor a zlepšiť kontrolu 

vydávaných liekov využitím nového NIS (nemocničného informačného systému). Tieto 

opatrenia zlepšia negatívnu hospodársku bilanciu. Presun nemocničnej lekárne do budovy 

nemocnice s výdajom liekov počas 24 hodín pre hospitalizovaných pacientov by mohlo 

viesť k úspore liekov (oddelenia by si nemuseli robiť rezervy).  

 

 

 

 

 



 
 

23 

 

 

 

10.   Úlohy na rok 2011  

� Plnenie zmluvných podmienok a zvyšovanie kvality ponúkaných služieb. 

� Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky na Rekreačnej ulici č. 2 s cieľom : 

i. zvýšenia štandardu ambulantných služieb, 

ii. vytvorenia priestorov pre nové ambulantné služby, 

iii. reprofilizácie časti objektu na doplnkové zdravotné sociálne služby, 

iv. reprofilizácia časti objektu na ubytovacie kapacity. 

� Vybudovanie urgentného príjmu v súlade s koncepciou MZ SR pre všeobecné nemocnice 

v pevnej sieti poskytovateľov nemocničnej starostlivosti na ktorej príprave sa podieľa aj 

Asociácia nemocníc Slovenska. 

� Reštrukturalizácia spravovaného majetku – zefektívnenie využitia komplexov 

Radlinského ulica,  Teplická ulica a Zavretý kút s cieľom zabezpečenia efektívneho 

využitia objektu. V prípade odpredaja objektu výnos investovať do prioritného majetku 

hlavnej budovy. Investovať výhradne do rýchlo návratných prístrojových investícií.  

� Prepracovať cenník pre samoplatcov (odstránenie diskriminácie občanov tretích krajín 

a tým odstrániť existujúcu prekážku na širšie využívanie služieb NAW pre samoplatcov 

z tretích krajín). 

� V spolupráci s Asociáciou nemocníc Slovenska spoplatniť  služby poskytované 

nemocnicou hospitalizovaným pacientom, ktoré nie sú zdravotnou starostlivosťou a preto 

ich zdravotné poistenie neuhrádza (ubytovacie a administratívne  služby, stravovanie, 

nadštandardné služby . 

  

                                                                                         Ing. Mária Balková  

                                                                                         riaditeľka NAW 








































