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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. 
 
 
Zloženie Správnej rady NAW n. o.  v roku 2013 
  
Ing. Drahoslava Kupcová 
JUDr. Michal Straka 
Ing. Marek Brezničan 
Ing. Lukáš Kmeťo 
MUDr. Alan Suchánek 
Mgr. Magdaléna Kovačovičová 
  
 
Zloženie Dozornej rady NAW n. o. v roku 2013 
  
  
JUDr. Renáta Zmajkovičová, predseda dozornej rady 
Adriana Herdová, člen dozornej rady 
MUDr. Ján Ranostaj, člen dozornej rady  
  
Riaditeľ 
 
JUDr. Mária Domčeková 
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2. ROZBOR ČINNOSTI LIEČEBNO-PREVENTÍVNEJ    
STAROSTLIVOST 
 
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. v roku 2013 poskytovala zdravotnú starostlivosť 
obyvateľom v spádovej oblasti prostredníctvom lôžkovej liečebno-preventívnej starostlivosti, 
ambulantnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, lekárske služby 
prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast, nemocničnej lekárenskej starostlivosti a dopravnej 
zdravotnej služby. 
 
     2.1 Liečebno-preventívna starostlivosť  lôžková 
 
K 31.12.2013 bolo poisťovňami uznaných a uhradených 8.531 hospitalizácií. V porovnaní 
s rokom 2012 došlo k nárastu o 0,5 %. Počet lôžok v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 
zostal zachovaný. K 1.10.2013 bolo zrušené oddelenie Domov ošetrovateľskej služby a v tom 
termíne bolo zriadené nové fyziatricko – rehabilitačné oddelenie. 
 
 
Hospitalizovaných 
 

2010 2011 2012 2013 

Interné odd. 1.437 1.523 2.268 2070 
DOS do 30.9.2013 - 15 223 155 
FRO od 1.10.2013 - - - 104 
OAIM 118 102 126 106 
Pediatrické odd. 550 519 580 570 
Novorodenecké odd. 632 616 673 730 
Gynekologické a pôrodnícke odd. 1.641 1.617 1.699 1.759 
Chirurgické odd. 1.903 1.883 1.926 2.066 
Ortopedické odd. 983 957 993 971 
SPOLU 7.264 7.232 8.488 8.531 

 
 
 
 
 
Lôžková starostlivosť 2009 2010 2011 2012 
Počet lôžok pre zdravotnú starostlivosť 267 267 267 267 
Počet ošetrovacích dní  43.311 39.900 40.288 43.872 
Obložnosť zdravotníckych lôžok 44,4% 40.9% 55 % 57,3 
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Oddelenie vnútorného lekárstva 
Primár Doc.MUDr.Peter Poprac, PhD. 

Od roku 2013 interné oddelenie funguje s 50 lôžkami , z toho 5 lôžok je monitorovaných za 
stálej prítomnosti zatiaľ jednej zdravotnej sestry so špecializáciou na urgentnú medicínu 
a erudovaného lekára . V priebehu r.2013 sa vedeniu nemocnice podarilo dosiahnuť dohodu s 
VšZP o zazmluvnení 5 lôžok a vytvoreniu Jednotky intenzívnej starostlivosti.  

V r. 2013 pracovalo na Internom oddelení lôžkovom 6 lekárov na celý úväzok, posledné 3 
mesiace 5 lekárov ( včítane primára oddelenia a zástupkyne primára). 1 lekár vykonával 
príjmovú internú ambulanciu, 1 lekár pracuje na JIS pod vedením II. atestovaného lekára. 
Jeden II. atestovaný lekár pracoval na čiastočný úväzok na poliklinickej internej ambulancii, 
ostanú časť na oddelení a vykonával konziliárnu činnosť. Kardiológ s úväzkom 0,5 vykonával 
echokardiografické vyšetrenia a konziliárnu činnosť oddielenských pacientov. 1 lekár 
v príprave na angiologickú špecializáciu pracoval 0,5 úväzku na angiologickej ambulancii – 
vykonával garantovanú činnosť. 1 lekárka rozviazala pracovný pomer. Počas takto vykázanej 
pracovnej činnosti prakticky všetci lekári okrem atestovaných (dvaja lekári II. atest. a 1 lekár 
I. atest) uskutočňovali pred atestačnú cirkuláciu pričom 3 lekárky v r.2013 úspešne 
absolvovali postupovú kmeňovú skúšku. 7 lekárov pokračuje v príprave na záverečnú 
špecializačnú skúšku (v horizonte 3 – 4 rokov) Konziliárnu službu pre oddelenia nemocnice 
vykonávajú atestovaní lekári a a lekári s absolvovanou  postupovou skúškou.  

V r.2013 sme vykonali 1116 vnútroústavných konzílií.  

Internú ÚPS vykonávajú 2 lekári 1 starší lekár int. oddelenia a iní lekári z ďalších oddelení 
ktorí majú atestáciu z vnútorného lekárstva a skúsenosti, spolu s mladším kolegom 
z interného oddelenia väčšinou bez atestácie. Osvedčilo sa vytvorenie stálej prevádzky, 
sestrami v nepretržitej prevádzke na príjmovej a UPS ambulancii . Taktiež sa osvedčila 
vytvorená vo vedľajšej miestnosti spojenej s ambulanciou tzv. expektačná izba s 3 lôžkami, 
takže už nedochádza k stretu pacientov ambulantných s hospitalizovanými.  

K 31.12.2013 interné oddelenie malo spolu 23 sestier včítane  JIS a  príjmovej ambulancie. 
Na oddelení pracovalo 5 sanitárov. Oddelenie má 1 dokumentačného pracovníka. Vedúca 
sestra s dosiahnutým II. stupňom vysokoškolského vzdelania v odbore ošetrovateľstvo 
organizuje prácu a zabezpečuje prac. podmienky pre stredný zdravotnícky personál, 
zabezpečuje prísun liečiv ako i špeciálneho zdravotníckeho materiálu, v prípade potreby 
vykonáva i prácu sestry na oddelení.. 

Na jednotke intenzívnej starostlivosti (5 monitorovaných lôžok) sme hospitalizovali spolu za 
mesiace november a december 2013 49 pacientov. Perspektívne chceme dosiahnuť rozšírenie 
lôžok na JIS o  2 – 3 lôžka.  
 

 
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 
Primár MUDr.Milan IČ 
 
Lôžková časť OAIM má 4 lôžka pre resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť.  
Anestéziu podávame na 7 sálach (2 chirurgické - spoločné s urologickým odd. a plastickou 
chirurgiou, 2 ortopedicko-traumatologické, 1 gynekologický, 1 gynekologický zákrokový, 1 
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septický) a na chirurgickej a ortopedickej ambulancii, príležitostne na pôrodnom sále a na 
pracovisku CT.  
 
Počet lekárov k 31.12.2013 bol 8, z toho 3 lekári  s atestáciou II. stupňa, 1 lekár s atestáciou I. 
stupňa a 4 lekári bez atestácie (oproti roku 2012 plus 1 lekár, ale 1 lekárka bez atestácie bola 
od 1.3.2013 na PN a následne na MD, ktorá trvá). 1 absolvent prijatý od 12/2013. 2 lekárky 
prijaté v X. a XI. 2013 skončili pracovný pomer v skúšobnej dobe. 
Lekári okrem zabezpečovania anestéziologickej a resuscitačno-intenzivistickej činnosti 
zabezpečovali aj ÚPS na OAIM a prevádzku anestéziologickej ambulancie a podávanie 
epidurálnej pôrodnej analgézie.  
 
SZP- celkový počet k 31.12.2013 – 14 (oproti r. 2012 +1), NZP: 2 sanitári (oproti roku 2012 
bez zmeny), ostatní pracovníci: 2 pomocnice.  
Všetky sestry sú súčasťou lôžkového oddelenia, na operačné sály sú rozdeľované všetky 
sestry po zaškolení, v čase ÚPS je anestéziologická činnosť zabezpečovaná 1 sestrou 
z lôžkovej časti.  
5 sestier má ukončené VŠ štúdium (2- Mgr, 3- Bc). 8 sestier má absolvované pomaturitné 
špecializačné štúdium (z toho 2 sestry absolvovali PŠŠ v r.2013), „diplomované sestry“ 4 
(VOV), 2 sestry získali vyššie vzdelanie v r.2013. 
Na oddelení pracuje 1 dokumentačná pracovníčka. 
 
 
Anestéziologická starostlivosť:  
Anestézie podávame na 7 operačných sálach, príležitostne na pracovisku CT a ambulanciách 
chirurgických odborov, prípadne na OAIM. 
Všetkých anestéziologických výkonov bolo  2955 - oproti r. 2012  + 5%. Počet celkových 
anestézií bol 1465 (oproti r. 2012 + 5,4 %, tvorili 49,5 % z celkového počtu 
anestéziologických výkonov). Počet lokálnych anestézií bol 1387( + 3,5 % oproti 2012, 
lokálne anestézie tvorili 47 % z celkového počtu anestézií ). Zvyšný počet 72 bola tzv. 
analgosedácia (pre kolonoskopie, výkony ORL a pri CT vyšetrení) a kombinované anestézie  
(celková anestézia + epidurálna anestézia katétrom pre operácie TEP a črevnú onkochirurgiu). 
Za zmienku stojí až 95% zvodových anestézií pre cisársky rez, čo vysoko prevyšuje 
celoslovenský priemer a je v zhode s celosvetovým trendom v zdravotnícky vyspelých 
krajinách. 
Počas roka sme venovali zvýšenú pozornosť výskytu pooperačnej nevoľnosti a zvracania, 
a manažmentu pooperačnej bolesti (zmena premedikácie, antiemetiká podávané preventívne 
počas celkovej anestézie, snaha o úpravu liečby pooperačnej bolesti - obmedzenie podávania 
opiátov, už v priebehu operačného výkonu podávanie neopiátových analgetík ako liečba 
pooperačnej bolesti - Novalgin, Perfalgan ). 
 
V r. 2013 bolo podaných celkom 230 pôrodných epidurálnych analgézií (PEDA -23, 
 = -10% oproti r.2012).  PEDA podávali 3 lekári ( MUDr. Bedřichová, MUDr. Ič, MUDr.  
Žilinská ). 
 
Anestéziologická ambulancia   
Na anestéziologickej ambulancii bolo prevedených 2315   predoperačných anestéziologických 
vyšetrení (+ 7% oproti 2012). 
Na ambulanciu nie je vyčlenený samostatný lekár ani SZP, na prevádzke sa zúčastňujú všetci 
lekári OAIM (kto je práve dostupný). 
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Intenzívna starostlivosť: Na OAIM bolo odliečených celkom 111 pacientov. Ošetrených 
neprijatých pacientov v r. 2013 bolo 194 (pacienti po operácii v celkovej anestézii, ktorí boli 
len prechodne niekoľko hodín sledovaní a liečení, po stabilizácii stavu umiestnení na 
operačnom oddelení, cca 20% tvorili pacienti  s ľahšími alergickými reakciami, kolapsy a 
pod., ktorí boli vykázaní ako ambulantní pacienti). 
Prijatí pacienti: 111    Ukončené hospitalizácie:111 
- priamo   52     - domov  10 
- prelož. z iných odd.  47    - preložení na iné odd. NAW  57 
- z iných ZZ 12    - preložení do iných ZZ  14 
      - úmrtím  30 
 
Vzdelávanie pracovníkov: 
Lekári sa kontinuálne vzdelávajú individuálnym štúdiom a účasťou na celoústavných 
seminároch, všetci lekári sa pasívne zúčastnili na Medzinárodnom kongrese SSAIM 
poriadanom každoročne v Piešťanoch. 
Na oddelení prebiehajú oddielenské semináre podľa plánu seminárov. 
Všetci lekári splnili Hodnotenie 5-ročného cyklu sústavného vzdelávania zdravotníckych 
pracovníkov v zmysle § 42, ods.6 zákona 578/2004 Z.z. 
Vzdelávanie SZP prebieha taktiež formou oddielenských  a celoústavných seminárov. 
 
 
Pediatrické oddelenie 
Primárka MUDr.Marcela Malastová 
 

V súčasných priestoroch pracuje detské oddelenie od decembra 2003. Posledné roky máme 20 
lôžok rozmiestnených do šiestich izieb, pričom ani jedna izba nie je nadštandardná, nakoľko 
ani v jednej nie je kompletné sociálne zariadenie. Lôžka aktuálne využívame podľa štruktúry 
prijatých pacientov, pričom pri umiestnení na jednu izbu zohľadňujeme hlavne diagnózu 
pacienta a podľa veku aj pohlavie pacientov. Takmer ku všetkým deťom v predškolskom 
veku je prijatý aj rodič pokiaľ to dovolí situácia na oddelení, nakoľko si to rodičia vyžadujú 
a deti majú nato nárok podľa charty práv dieťaťa. 

Pod detské oddelenie patrí aj novorodenecký úsek, ktorý má 12 lôžok. 

Na detskom oddelení liečime pacientov od 0-18 rokov. Ide prevažne o deti z okresu PN čo 
k 31.12. 2013 predstavovalo 11666 detí ( k 31.12.2012 – 12 302 detí –pokles o 653 detí ) od 
0-18 rokov evidovaných u 17 lekárov pre deti a dorast . Hospitalizované bývajú aj mimo 
rajónne deti z okresov HC, NM, TO, MY. Liečime prevažne základné ochorenia dýchacích 
ciest, GITu, uropoetického traku, kardiovaskulárneho systému a CNS hlavne v zmysle 
febrilných kŕčov. Štruktúru diagnóz a počet prijatých pacientov ovplyvňuje hlavne 
epidemiologická situácia regiónu. Okrem základných vyšetrení bolo v r.2013 počas 
hospitalizácie dostupné USG vyšetrenie brucha ( problém s akútnymi vyšetreniami v službe), 
echokg, spirometrické vyšetrenie, NIOX, tlakový a EKG Holter. V nemocnici je k dispozícii 
aj CT vyšetrenie. V laboratóriach nemocnice sú dostupné nielen základné, ale aj niektoré 
špeciálne vyšetrenia. Pri malom počte špeciálnych vyšetrení využívame súkromné 
laboratórium v Piešťanoch alebo vo FN Trnava a DFNsP Bratislava. Problémom býva časová 
dostupnosť toxikológického vyšetrenia (laboratórium v Trnave alebo Bratislave) hlavne 
v službe. 
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V celom okrese už viac rokov chýba špecializácia detského neurológa (až v Trnave), od 
1.1.2009 aj detského nefrológa (zabezpečuje Trnava, Nové Mesto n/Váhom) a detská 
gastroenterologička je k dispozícii v NZZ ( MUDr.Kabátová) alebo v Trnave. 

Pacientov, ktorí si vyžadujú špecializovanú liečbu a diagnostiku prekladáme na detské 
kliniky, t.j. I. a II. Detská klinika DFNsP BA, detská chirurgická a neurologická klinika 
DFNsP BA, detské diabetologické centrum pri DFNsP BA (novozistený diabetes mellitus 
I.typu), detská ORL klinika (cudzie telesá v dýchacích cestách) a detské OAIM pri DFNsP 
BA. Spádová infekčná klinika je pre nás vo FN Trnava. V r.2013 to bolo 10 pacientov do 
iného nemocničného zariadenia a v rámci NAW boli realizované 2 preklady – na chirurg. 
oddelenie. 

Na novorodeneckom úseku poskytujeme starostlivosť I. stupňa, čiže starostlivosť 
o fyziologických novorodencov a novorodencov s ľahkými adaptačnými poruchami 
a ľahkými patologickými stavmi (hyperbilirubinémia, infekt bez nutnosti oxygenoterapie 
a UPV). Vykonávame štandardný novorodenecký skríning – USG coxy, obličiek, skríning 
katarakty a sluchu - otoakustické emisie. Na oddelení je zavedený rooming-in. Na prechodnú 
dobu (do transportu) sme prístrojovo vybavení na starostlivosť o novorodencov s ľahkou až 
stredne ťažkou respiračnou poruchou (nemáme CPAP, UPV). Chorých novorodencov 
prekladáme na novorodeneckú JIRS do Trnavy ( prijímajú deti od 28 g.t.), deti s veľmi nízkou 
pôrodnou hmotnosťou a pod 28 g.t. sú centralizované na JIRS v Nových Zámkoch. Vzhľadom 
na uvedené je teda nevyhnutná optimálna spolupráca s gynekologicko-pôrodníckym 
oddelením, ktoré zabezpečí pokiaľ je to možné preklad matky do perinatologického centra  
(teda transport dieťaťa in utero), kde sú optimálne podmienky na pôrod nezrelých detí a na ich 
následnú starostlivosť. Deti s VVCh srdca alebo GITu sú transportované do kardiocentra a na 
chirurgickú detskú kliniku DFNsP BA. 

Počet lekárov k 31.12.2013 je 5, z toho dve lekárky atestované (2 atestácie) + 3 lekári 
neatestovaní zaradení do prípravy. 

Počet sestier na detskom oddelení k 31.12.2013 bol 9 + 3 ambulantné sestry. Dve 
ambulantné sestry vypomáhajú aj na detskom oddelení. 

Počet sestier na novorodeneckom oddelení k 1.1.2013 je 9, čo odpovedá štandardom pre 
chod oddelenia.  

Na oddelení pracujú 2 sanitárky a 2 upratovačky. 

Vyhodnotenie detského oddelenia podľa sledovaných parametrov. 
Počet hospitalizácii: 524 pacientov ( r.2012 bolo 576) 
Priemerný ošetrovací čas: 4.5 dňa ( r.2012 bol 4.2dňa) 
Využitie postelí: 36.5% ( r.2012 – 35,1%) 
Mesačné hospitalizácie: 50 a viac detí, okrem 3 mesiacov 
Nadštandardné izby nemáme 
Počet úmrtí na oddelení: 0 ( r.2010 – 0 ) 
Riešené sťažnosti ÚDZS: 0 ( r.2011 – 1 ) 
Ostatné sťažnosti: 0 0 
Počet preložených v rámci NAW 2 ( r.2012 – 3 ) 
Počet medziklinických prekladov 12 ( r.2012 - 7 ) 
Počet nozokomiálnych infekcií 2 ( r.2012 – 7 ) 
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Počet komplikácii pri liečbe 0 ( neudané ) 

Vyhodnotenie novorodeneckého oddelenia podľa sledovaných parametrov. 
Počet hospitalizácií: 731 ( v r.2012 – 673 ) 
Priemerný ošetrovací čas: 4.3 dňa ( v r.2012 – 4.2dňa) 
Využitie postelí: 70.5%  
Mesačné hospitalizácie: 50 a viac – každý mesiac sa plnil limit 
Nadštandardná izba: súčasť pôrodnice 
Počet úmrtií na oddelení: 0  
Počet mrtvorodených: 1  
Perinatálna úmrtnosť: 4.08prom.  
Riešené sťažnosti ÚDZS: 0  
Ostatné sťažnosti: 0 
Počet medziklinických prekladov: 6  
Preklady v rámci NAW: 0  
Počet nozokomialnych nákaz: 0  
Počet komplikácií pri liečbe: 0  
Novorodenecká úmrtnosť: 0 prom. 
 
 
Gynekologicko-pôrodnicke oddelenie 
Primár MUDr.Ladislav Gleso 
 
 
Oddelenie sa skladá z troch úsekov – pôrodnice, šestonedelia a gynekológie. Novorodenecký 
úsek spadá pod detské oddelenie. Oproti roku 2012 nedošlo k zmene lôžkového fondu  
zostáva 26 postelí – 16 pôrodníckych a 10 gynekologických. Na  oddelení šestonedelia máme 
1 jednoposteľovú nadštandardnú izbu, ktorá bola  využitá v roku 2013 na 74 %. 
Počet lekárov v roku 2013 bol 5,33 lekárskeho miesta. V roku 2013 odišiel 1 atestovaný lekár, 
bola prijatá 1 absolventka lekárskej fakulty. Jedna lekárka je v príprave na atestáciu, ktorú 
ukončí  v roku 2014. 
Počet sestier a pôrodných asistentiek k 31.12.2013 bol 17. 
Zaradenie: pôrodná sála     5 
                  Šestonedelie     5 
                  Gynekológia     5 
                  Malá op. sála     1 
                  Vedúca sestra    1 
. 
V roku 2013 ukončili 3 sestry PŠŠ. 
Počet hospitalizácií v roku 2013  - 1808 
Priemerná dĺžka hospitalizácie -  3,4 dňa. 
Počet gynekologických operácií 1070 z to 428 veľkých  
Počet pôrodov  - 731 
Počet sectio caesarea - 235 
Počet EDA - 211 
Počet úmrtí za rok 2013  gynekológia   0 
                                         rodičiek a šestonedelie 0 
                                         novorodencov  3 – všetky mimo oddelenia                                        
. 
Hlásené nozokomiálne nákazy 2 
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Mors in tabula 0 
Počet úmrtí do 24 hod. po operácii  0 
Počet úmrtí do 48 hod. po operácii  0 
 
 
Počet preložených v rámci nemocnice 2 
Počet preložených do inej nemocnice 15 – všetky do perinatologických centier v rámci 
koncepcie starostlivosti o predčasne narodené deti. 
 
Počas roka 2013 nedošlo k zmene v dosiahnutej špecializačnej príprave, lekárka v príprave 
bude atestovať v roku 2014. Novoprijatá lekárka bola zaradená do špecializácie gynekológia. 
V roku 2013 sme usporiadali na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera seminár, za účasti 
gynekológov a neonatológov Trnavského a  Nitrianskeho kraja. Prednášku „Využitie  
epidurálnej analgézie v pôrodníctve“ odprednášala MUDr. Straková. Lekári prednášali pre 
školy /MUDr. Gleso/, prednášky pre Ligu proti rakovine / MUDr. Straková/, 2 prednášky na  
medzikrajskom seminári /MUDr. Niepel/, aktívna účasť na celoslovenskom rozbore 
onkologických ochorení /MUDr. Niepel/ . Pasívne sa zúčastnila na medzinárodných 
kongresoch MUDr. Straková  (3 krát v ČR).  Lekári sa zúčastnili aj na seminároch z iných 
odborností (Sono, ARO kongres). 
 
V roku 2013 sme chceli získať laparoskopickú jednotku a hysteroskop –  toto sa zatiaľ  
nepodarilo. Zostáva to ako úloha do nasledujúceho obdobia. Na pôrodnú sálu sa zakúpila 
nová polohovacia pôrodná posteľ, čím sa výrazne pomohlo rodičkám pri pôrode. 
Taktiež sa zakúpil nový polohovací vyšetrovací stôl na gynekologické vyšetrenia a zákroky. 
Už dlhšie očakávame guidelines hlavného odborníka. 
Víziou na rok 2014 môže byť jedine snaha o vyrovnaný rozpočet.  
Chceli by sme zefektívniť  prácu na  COP tak, aby sa náklady priblížili k výnosom .  
 
 
Chirurgické oddelenie 
Primár MUDr.Ján Ranostaj 
 
 Náplň činnosti chirurgického oddelenia. 
  
Chirurgické oddelenie  Nemocnice Alexandra Wintera n.o. v Piešťanoch v roku 2013 
vychádzalo pri svojej činnosti z rozpracovanej koncepcie chirurgického pracoviska a zo 
stanovených úloh rozvoja na rok 2013. 
Chirurgické  oddelenie      nemocnice    poskytovalo    nepretržitú liečebno-preventívnu 
starostlivosť pacientom s akútnymi a  chronickými ochoreniami. 
 
Liečebno - preventívna činnosť. 
Činnosť v tejto oblasti bola zameraná na pacientov s chronickými aj akútnymi chirurgickými 
ochoreniami s maximálnym dôrazom najmä na  diagnostiku a liečbu náhlych príhod 
brušných, z úrazovej chirurgie na poranenia hlavy, hrudníka, brucha a ošetrenia popálenín. 
U kraniocerebrálnych poranení sme robili diagnostiku v spolupráci s neurológom. Pacientom, 
ktorých stav to vyžadoval sme zabezpečili urgentné CT vyšetrenie, konzultáciu klinického aj 
CT nálezu Neurochirurgickou klinikou v Bratislave a v prípade potreby neurochirurgického 
zákroku aj odvoz na  špecializované pracovisko.  
V prípade výskytu polytramatizmu sme postupovali na základe  vypracovaného 
traumatologického plánu, ktorý pozostával v koordinácii diagnostiky a liečby s oddelením 
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OAIM, ortopedickým oddelením a ostanými potrebnými diagnostickými a liečebnými 
zložkami  nemocnice. 
Pozornosť sme venovali diagnostike a liečbe náhlych príhod angiochirurgických. Operačné 
výkony sme robili u akútnej tepnovej embólie a trombózy. Rozsah špecializovanej cievnej 
chirurgie bol zameraný na diagnostiku a liečbu artériových a žilových ochorení dolných, 
menej často horných končatín. Na venóznom systéme sme operovali najmä varixy, ktorých  
percentuálne zastúpenie v operatíve narástlo vďaka dobrej spolupráci s angiologickou 
ambulanciou  a našou poradenskou varik. ambulanciou. Aj v nasledujúcich rokoch hodláme 
zvyšovať zastúpenie operácií na žilnom systéme , plánujeme v spolupráci s vedením zakúpiť 
potrebnú techniku a vyškoliť atestovaného lekára v komplexnej palete operácií žilného 
systému, ktorý by sa zaoberal touto problematikou.   
Intezívne sme sa venovali miniinvazívnej chirurgii. Štandardne sme robili laparoskopické 
cholecystektómie pokračovali sme aj s laparoskopickými operáciami inguinálnych hernií, 
ktoré boli síce v porovnaní s  konvenčnými herniotómiami ekonomicky výrazne 
nevýhodnejšie, niektorí pacienti sa ich však rezolútne dožadovali a okrem ekonomickej 
nevýhodnosti nemali kontraindikácie k ich prevedeniu.   
Nakoľko do všeobecnej chirurgie patrí diagnostická aj terapeutická endoskopia 
gastrointestinálneho traktu túto činnosť v prípade nutnosti pre potreby nášho  oddelenia, ale aj 
iných oddelení nemocnice (nakoľko naše zariadenie má len jedného endoskopistu) vykonávali 
dvaja naši lekári – MUDr.Melicháč a MUDr. Šalgovič , ktorí obidvaja robia  dlhé roky 
endoskopické výkony. 
Na plnení celospoločenského programu boja proti onkologickým ochoreniam sme sa 
intenzívne zaoberali diagnostikou a liečbou nádorových ochorení predovšetkým orgánov 
dutiny brušnej. V popredí nášho záujmu boli predovšetkým operácie z oblasti kolorektálnej 
chirurgie. Len výnimočne sme operovali benígne novotvary prsníka. Prípady tumorov so 
suspektnou malignitou sme nemohli operovať, pretože nie je možné vykonať peroperačnú 
biopsiu, nakoľko nemocnica nemá pre patológa príslušné zariadenie – je to škoda, nakoľko 
podľa lekárky robiacej mamografické vyšetrenia jednalo by sa o desiatky pacientiek, ktoré by 
nemuseli odchádzať na zákrok do Trnavy, ale mohli by ho absolvovať u nás a nám by ho aj 
poisťovne preplatili.  
Od septembra 2010 má v našom zariadení úväzok na O,2 plastický chirurg – MUDr. Kováč, 
ktorý vykonáva zákroky  plastickej  chirurgie, nielen u ambulantných, ale aj 
hospitalizovaných pacientov .  Chirurgické oddelenie zabezpečovalo v spolupráci s vyššími 
špecializovanými pracoviskami starostlivosť o pacientov s urgentnými poraneniami nervovej 
sústavy. Tu spolupracujeme najmä s Neurochirurgickou klinikou Bratislava, 
Traumatologickým oddelením v Trnave, Traumatologickým oddelením v Bratislave 
(Kramáre), ojedinele aj s Neurochirurgickým odd. v Nitre.   
Uplatňovali sme zásady diferencovanej starostlivosti podľa závažnosti klinického stavu na 
oddelení  alebo JIS. Vykonávali sme konziliárnu, posudkovú a znaleckú činnosť. 
Pravidelne  sme vyhodnocovali ekonomické ukazovatele, ktoré boli zamerané na   
znižovanie nákladov na lieky a ŠZM s tým, že s opatreniami a výsledkami boli pravidelne 
oboznamovaní pracovníci chirurgického oddelenia so súčasným  hľadaním ďalších rezerv 
šetrenia. Ekonomické ukazovatele sme analyzovali na  prevádzkových poradách.  Náklady na 
lieky a ŠZM sme porovnávali s dosiahnutými výsledkami v predchádzajúcich rokoch.  
 
Zabezpečovali sme postgraduálnu výchovu našich lekárov a sestier.  Jeden náš lekár 
(MUDr. Masalkhi) absolvoval celú predatestačnú prípravu ukončenú úspešnou skúškou, 
ďalšia  lekárka je  v predatestačnej príprave z chirurgie a na budúci rok by mala absolvovať 
atestátu z chirurgie.  
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Na našom oddelení spolu s príjmovou  ambulanciou pracujú teraz okrem  primára 4 atestovaní 
lekári a jeden neatestovaný lekár, ktorý je v príprave na atestáciu. . Okrem  spomínaných 
lekárov, ktorí sú v predatestačnej príprave máme jedného lekára cudzinca s vyše 2O ročnou 
chirurgickou praxou a získanou najvyššou  odbornosťou v materskej krajine /ekvivalent  našej 
2.atestácie/.  V decembri 2013 sme ukončili spoluprácu s MUDr. Mendlom, ktorý odišiel na 
trvalý dôchodok. 
V r. 2013 začali špecializované štúdium OS (ošetrovateľská starostlivosť): 
v odbore Chirurgia 3 sestry 
v odbore Zdravotnícky managment a financovanie 1 sestra s ukončeným magisterským 
štúdiom 
v odbore Inštrumentovanie na operačnom sále 2 sestry 
v odbore  Zdravotnícky asistent 2  (sanitárky) začali štúdium 
Sanitársky kurz pre ošetrovateľov úspešne ukončili v r.20123 traja naši pracovníci 
  
.    
Ambulantnú chirurgickú starostlivosť počas roku 2013 zabezpečovala príjmová 
chirurgická ambulancia, ako aj poliklinická ambulancia pod vedením MUDr. Šalgoviča, ktorá 
dokázala aj bez personálneho navýšenia úplne nahradiť pôvodnú poliklinickú ambulanciu 
MUDr. Krála. V poliklinickej aj príjmovej ambulancii bolo vyšetrených spolu 6125 
pacientov, z toho 702 detí. Príjmová ambulancia vyšetrila a ošetrila  553 pacientov, z toho 
11detí. Ambulancia plastickej chirurgie vyšetrila 92 pacientov.  V ústavnej pohotovostnej 
službe bolo ošetrených a vyšetrených 6700 pacientov, z toho 1638 detí. 
Lôžkové oddelenie chirurgického oddelenia NAW v Piešťanoch vykazuje 55 lôžok, z toho 
jednu detskú izbu s posteľou pre prípadný doprovod rodiča a  4 nadštandardné izby 
dvojposteľové,  určené len pre jedného pacienta ale s prípadným doprovodom . Za rok 2013 
bolo hospitalizovaných na našom oddelení  2066 pacientov, z toho 218 detí, pritom 
jednodňovú chirurgickú starostlivosť sme poskytli 133 pacientom, z toho  bolo 6 detí 
Na II. poschodí NAW vykazujeme  22 lôžok, z čoho 6 je vyčlenených ako samostatná JIS. 
Nadštandardná izba č. 202 má dve postele pre doprovod postihnutého pacienta, reálne vo 
väčšine prípadov  obsadzujeme len jedno lôžko.  
Na IV. poschodí sa nachádzajú 2 ošetrovacie jednotky v počte  26 lôžok, pričom na septickej 
časti vykazujeme 13 lôžok a na poloseptickej časti 13. Okrem nich máme ešte jednu 
jednoposteľovú izbu, ktorá je využívaná ako izolátor pre  infekčných pacientov, ktorí zároveň 
vyžadujú aj chirurgickú liečbu.  Každá ošetrovacia jednotka má rozdelené izby zvlášť pre 
mužov a ženy a ich vzájomný pomer meníme podľa aktuálneho stavu a potrieb. Jedna izba je 
vybavená aj uzamykateľnou bezpečnostnou balkónovou mrežou. Podobne bezpečnostnou 
mrežou na okne je vybavená aj detská izba. 
Komplex centrálnych operačných sál pozostáva z 3 aseptických jednotiek, na ktorých sa                         
vykonávali chirurgické, plastické, gynekologické aj urologické operácie. 
V minulom roku bolo na našich sálach vykonaných 863 operačných zákrokov u chirurgických 
pacientov, ďalej bolo na našich operačných sálach operovaných 383 gynekologických 
pacientov, 74 uro1ogických pacientov, plastickým chirurgom bolo odoperovaných 92 
plastických operácií. Celkove bolo odoperovaných na týchto operačných sálach 1412 
pacientov.  
Na I. poschodí je zriadená operačná zákroková miestnosť, kde sú vykonávané všetky 
septické výkony včítane  preväzov pacientov z lôžkovej časti oddelenia. Miestnosť využívajú 
aj ostatné oddelenia nemocnice, ako aj endoskopisti na výkony GFS a kolonoskopických 
vyšetrení u pacientov interného a geriatrického  oddelenia, ortopédi na septické zákroky, 
OAIM na malé zákroky resp. preväzy u rozsiahlych popálenín.  
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Pravidelné kontroly RÚVZ na operačných sálach  boli a sú zamerané  na  dodržiavanie 
hygienicko-epidemiologického  režimu chirurgického oddelenia. Môžeme s uspokojením 
konštatovať, že  pravidelné kontroly RÚVZ boli doteraz vždy vyhovujúce.  
 
Personálne zloženie pracovníkov chirurgického oddelenia. 
 
Na chirurgickom oddelení  pracovalo ku dňu 31.12.2013  60 pracovníkov, z toho 7 lekárov 
(z toho dvaja boli dlhodobo neprítomní z dôvodu  predatestačnej prípravy a dlhodobej PN). 
Na O,2 úväzku sme mali na dohodu pracujúceho dôchodcu MUDr. Mendla. Tento lekár 
odišiel do trvalého dôchodku ku dňu 31.12.2013. Samostatne pracujúci plastický chirurg je 
vyhodnocovaný kvôli prehľadnosti jeho ekonomickej efektivity  samostatne , samozrejme 
využíva naše operačné sály aj našu ambulanciu s personálom.    
 
 
Sestry:   
V roku 2013 začali  špecializačné štúdium  OS (ošetrovateľská starostlivosť) :   
- v odbore chirurgie :   3 naše sestry, 
- v odbore Zdravotnícky managment a financovanie :  l sestra s ukončeným magister.   
            štúdiom  
- dvaja pracovníci /sestry/ v odbore Inštrumentovanie na operačnom sále. 
- dve naše pracovníčky /sanitárky/ začali štúdium v odbore zdravotnícky asistent  
-  traja  naši pracovníci  úspešne ukončili v r.2013  sanitársky kurz.                             
                                                                                                                                                                  
                        
                                                                                                                                              
 
Ortopedické oddelenie 
Primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD 
 
 
Personálne obsadenie oddelenia:  
Lekári: 7 
MUDr. Ľudovít Pravda, PhD  - primár oddelenia, I.,II. atestácia z ortopédie, externá 
ašpirantúra.  
MUDr. Peter Pikus – zástupca primára, I. a II. atestácia z ortopédie 
MUDr. Luboš Klement  I. a II. atestácia z ortopédie 
MUDr. Dušan Lasab  I. a.II. atestácia z ortopédie,ortopedická amabulancia poliklinika 
MUDr. Peter Ottinger I. a II. atestácia z ortopédie – ortopedická ambulancia nemocnica 
MUDr. Miroslav Vlkolinský - bez atestácie, zaradený do prípravy na atestáciu 
MUDr. Luciana Krupová - bez atestácie, zaradená do prípravy od septembra 2011 
 
Ambulantná časť oddelenia: 
Oddelenie disponovalo 2  ambulanciami. 
●Poliklinická ambulancia - : MUDr. Dušan Lasab, sestra Bc. Mária Pivolusková. 
                                                                          
Počet vyšetrení za rok 2013:  6246. 
Ambulancia vykonáva ortopedickú starostlivosť v regióne. Na túto ambulanciu by sa mala 
presunúť časť traumatológie drobnej, ale to nie je možné z dôvodu nevhodného rtg prístroja 
a z dôvodu, že na poliklinike nie je sádrovňa. 
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MUDr. Lasab 1 deň (utorok) vykonáva ambulantné služby v Novom Meste n/V, čo pre nás 
prináša profit v dodávaní pacientov k plánovaným operačným výkonom. 
●Ortopedická ambulancia v nemocnici:  počet vyšetrení za rok 2013: 15041 pacientov 
Personálne obsadenie: MUDr. Peter Ottinger 
                                     sestra   M. Mračnová, sanitár Igor Raušlo. 
                                     MUDr. Ľ.Pravda,PhD – utorok 13,00 – 15,30 
                                     MUDr. P. Pikus – streda 13,00 – 15,30 
                                     MUDr. Ľ. Klement – štvrtok 13,00 – 15,30  
Obe ambulancie spolu vyšetrili  za rok 2012:  15 909 pacientov  za rok 2013:  21 287 
pacientov  čo je +  5378 pacientov. 
Lôžková časť:  počet lôžok:  35 
Personálne obsadenie: 
Anna Poláková – vedúca  sestra, PŠŠ 
Sestry na lôžkovej časti:  9 ( 1 Bc., 1 Mgr., 6 PŠŠ) 
Sanitári: 4 
Pomocnice: 4  
Oddelenie je rozdelené na 2 jednotky –  

I. 230 (pooperačná izba)- 220 :  20 lôžok.  Táto časť oddelenia je vyhradená pre 
pacientov po veľkých operáciách, implantáciách TEP. 

II. 238 – 244:  19 lôžok 

Na lôžkovom oddelení sú 2 jednolôžkové nadštandardné izby: 
220 (s kompletným sociálnym vybavením, TV, chladnička   – poplatok 20€ / deň  
242 – bez sociálneho zariadenia, TV – poplatok  15€/deň  

       
Počet hospitalizovaných pacientov za rok 2013:   920 
Priemerná dĺžka hospitalizácie :   6,69 dňa 
Operačný trakt: 
2 operačné sály  -    sál č.1: pre implantácie TEP 
                                sál č. 2: pre ostatné operácie 

     
 Personálne zabezpečenie:            3 inštrumentárky(1 Mgr, 2dipl.sestry) 
                                                      2  sanitári, 1 asistent sestry, 1 upratovačka 
 
 Počet operačných výkonov:    880 

- Počet  TEP: bedrový kĺb: 99          koleno: 78 
- Traumatizmus:  170 
- Artroskopie:  102 
- Reumochirurgické operácie:        70                                                                                 

 Vedecká a pedagogická činnosť: 
     
    ● prednášková činnosť: 
 
        1. XVII.Národní kongres ČSOT Praha,15. – 17.5.2013 
             Our solution of rheumatoid forefoot ( Pravda) 

         
        2.  Česko-slovenský reumatologický kongres, Žilina, 26. – 28.9.2013  
              Ulnárna deviácia prstov ( Pravda ) 
    ● Oddelenie spolupracuje  s Univerzitou sv.Cyrila a Metoda v Trnave v rovine teoretickej –  
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        primár oddelenia prednáša Ortopédiu a Ortopedickú protetiku a v  rovine praktickej – 
        študenti praxujú na oddelení ako rehabilitační pracovníci a pomáhajú naším RHB 
        sestrám pri rehabilitácii pacientov. 
Záver: 
Ortopedické oddelenie NAW v roku 2013 v porovnaní z predchádzajúcim rokom 2012  
dosiahlo zlepšenie vo viacerých parametroch: 
1.  Zvýšil sa počet amb. výkonov  o vyše 5000 pac. 
2.  Zvýšil sa počet operačných výkonov takmer o 100. Zvýšil sa počet artroskopických 
     operácií o 100%. 
3.  Zvýšil sa počet veľkých operácií TEP coxy a kolena:  177 
4.  Podiel mimorajónnych pacientov vyhľadávajúcich operácie u nás je okolo 60%. 
5.  Naše operačné metódy a ich výsledky boli odprezentované v roku 2013 na 2 kongresoch  
     zo zahraničnou  účasťou (viď bod 6 – vedecká  a pedagogická činnosť). Týmto sme 
     zviditeľnili Ortopedické oddelenie NAW v Piešťanoch a dokázali, že s našimi výsledkami 
     sa môžeme porovnávať s akýmikoľvek  slovenskými, alebo zahraničnými ortopedickými 
     pracoviskami. Zvlášť  naša škála niektorých operačných  výkonov na rukách a nohách na 
     slovenských pracoviskách nemá konkurenciu. O tom svedčí aj počet mimorajónnych 
     pacientov  a  vyše 30 doteraz odprednášaných prednášok na medzinárodných 
     ortopedických fórach ( Európske, Izrael...) 
 
 
 
 
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 
Primár MUDr.Martin Riška 
 

Fyziatricko-rehabilitačné lôžkové oddelenie vzniklo v rámci budovy nemocnice Alexandra 
Wintera v Piešťanoch. Nachádza sa v zadnej časti hlavnej budovy na 1 poschodí. 
Pretransformovalo sa z bývalého Domu opatrovateľskej starostlivosti. K 31.12 2013 má 
oddelenie 20 lôžok.  Samozrejme prebehli dodatočné stavebné úpravy aby sa priestory 
prispôsobili nárokom oddelenia. Vybudovali sa dve telocvične a vybavili sa cvičebnými 
pomôckami. Aby sa mohla poskytovať primeraná starostlivosť bolo potrebné doplniť 
chýbajúce materiálne vybavenie ako valce, polohovacie podložky, stolčeky pod nohy,  kryo 
vrecká, madlá, hrazdičky, pieskové vrecká, pochôdzkový chodník. Na každú izbu sa 
nainštaloval televízor s diaľkovým ovládaním. 

Pri vzniku oddelenie zazmluvnila VšZP, od novembra 2013 aj poisťovňa UNION. 

Pacientom je poskytovaná odborná starostlivosť s individuálnym prístupom a uplatňovaním 
prvkov moderných rehabilitačných postupov. Za starostlivosť o nich zodpovedá multifunkčný 
tím pracovníkov. 

Primárom oddelenia je MUDr. Martin Riška. 
Lekárom - MUDr. Katarína Žitňanská 
Vrchná sestra – Mgr. Klaudia Treskoňová 

-         počet sestier  k 31.12. 2013 – 6 sestier 
-         počet sanitárov k 31.12. 2013 – 4 sanitári 
-         počet pomocníc k 31.12.2013 – 3 pomocnice 
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Dve sestry si zvyšujú odbornú špecializáciu. Všetci pracovníci navštevujú vzdelávacie akcie 
v rámci získavania kreditov. 

Od 1.10.2013 do 31.12.2013 bolo na našom oddelení 104  hospitalizovaných pacientov. 

Z toho: 

- 35 pacientov preložených z ortopedického oddelenia NAW PN 
- 8 pacientov z interného odd. NAW PN 
- 2 pacienti z chirurgického odd. NAW PN 
- 38 pacientov preložených z Traumatologicko – ortopedickej kliniky FN v Trnave 
- 21 od iných ošetrujúcich lekárov. 
Rok 2013 bol zameraný predovšetkým na  doplnenie  optimálneho materiálneho 
a personálneho obsadenia oddelenia. Rok 2014 zameriame na zviditeľnenie oddelenia tak, aby 
sa dostalo do povedomia ostatným ošetrujúcim lekárom, ale aj širšej verejnosti. 
 

 
         2.2 Liečebno-preventívna starostlivosť ambulantná 
 
K 31.12.2013 nemocnica mala zazmluvnených 31 ŠAS, LSPP dospelý , LSPP detská a 4 
UPS.V priebehu roka 2013 bolo na všetkých ambulanciách ošetrených 169.763  pacientov. Z 
toho ŠAS 150 541 pacientov, LSPP dospelý 7 325, LSPP detská 2 864 a ÚPS 9 033 
pacientov. 
 

2.3 Liečebno-preventívna starostlivosť SVaLZ  
 
K 31.12.2013 bolo v nemocnici zazmluvnených 6  SVaLZ. 
 
RDG oddelenie a CT pracovisko 
Hematologické a transfuziologické  oddelenie 
Klinická biochémia 
Klinická Mikrobiológia 
Patologická anatómia 
Fyziatricko -  rehabilitačné oddelenie 
 
Porovnanie počtu vykázaných bodov do zdravotných poisťovní 
 
 
 2010 2011 2012 2013 
Počet vykázaných 
bodov 

270 219 336 267 465 045             263 419 771 335 911 068 

 
 
RDG oddelenie a CT pracovisko 
Primárka MUDr.Drahomíra Mičová 
 
Počet lekárov na našom pracovisku ku dňu 01.01.2013 .....3 
z toho  
so špecializáciou II.st. ............................................................. 1  
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so špecializáciou I.st. – dôchodca.............................................1 
 v príprave na špecializáciu ......................................................1 
Počet lekárov na našom pracovisku ku dňu 31.12.2013......5 
z toho 
so špecializáciou II.st. ............................................................. 1 
so špecializáciou I.st.................................................................1 
 lekár – absolvent.............. .......................................................2 
v príprave na špecializáciu....................................................... 1 
Počet rádiologických asistentov ku dňu 01.01.2013............. 10 
 z toho 
vysokoškolsky vzdelaní ............................................................4 
pracujúci dôchodcovia...............................................................4 
Počet rádiologických asistentov ku dňu 31.12.2013............. 11 
 z toho 
vysokoškolsky vzdelaní ............................................................4 
pracujúci dôchodcovia...............................................................4 
Počet RA sa zvýšil, prišiel pracovať 1 RA asistent z archívu naspäť na RDG pracovisko 
zariadenia, 1 RA pracuje na skrátenú pracovnú dobu a 1 RA asistent pracuje len na 
20% úväzok. 
Počet zdravotných sestier ku dňu 01.01.2013.................... 3 
Počet zdravotných sestier ku dňu 31.12.2013.................... 6 
Počet archívnych pracovníkov ku dňu 01.01.2013 ............2,5 
Počet archívnych pracovníkov ku dňu 31.12.2013..............1,5 
 
 
Počet vyšetrení je rozdelený podľa typov: 
Skiagrafia bez MMG .....................................................37 512  
MMG .............................................................................. 2 137  
Skiaskopia ..................................................................... ....157  
Urografie a pyelografie ..................................................... 239  
Zubné vyšetrenie intraorálne ......................................... 3 975  
Zubné vyšetrenie panoramatické ....................................1 199  
Zubné vyšetrenie telerontgenografia .................................. 96  
USG vyšetrenia celkove .................................................9 945  
CT vyšetrenia celkove ....................................................3 064  

 
Pokles vyšetrení súvisí s poruchovosťou CT pracoviska a jeho dlhodobejšími 
odstávkami. 
 
USG pracoviská sa stali súčasťou RDG a CT oddelenia od 1.2.2013. 
Počet riešených sťažností ........................................... 1 
Zmena dosiahnutá v špecializačnej príprave lekárov ........ 0  
Zmena dosiahnutá v špecializačnej príprave rádiologických asistentov ...........0 
Zmena dosiahnutá v špecializačnej príprave sestier..............................................1 
Počet absolvovaných školiacich akcií  
lekári .............. 6  
asistenti .......... 4 
sestry......8 
Počet zorganizovaných odborných akcií pre nemocnicu .........................0 
Počet stanovených úloh v roku 2013 ............ 0 
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Hlavné ciele oddelenia na rok 2013 pri zohľadnení plnenia rozpočtu 

 Zakúpenie nového moderného CT prístroja 
 Dostatočný počet RA asistentov v produktívnom veku 
 Dostatočný počet lekárov v produktívnom veku 

Zvýšený počet pacientov odoslaných na vyšetrenie do nášho zariadenia bude závisieť od 
modernizácie prístrojového parku, čo umožní rozšíriť paletu vyšetrení, zvýšiť kvalitu 
a efektivitu práce a samozrejme zatraktívni naše pracovisko.  
 
 
Hematologické a transfuziologické  oddelenie 
Primárka MUDr.Daniela Klepancová 
 

HTO patrí medzi SVaLZ, delí sa na hematologické laboratórium,  transfuziologický úsek a 
hematologická ambulancia, ktorá patrí do ŠAS, ale bezprostredne svojou činnosťou súvisí s 
laboratórnou časťou HTO. 

Na HTO pracuje dlhodobo 1 lekárka MUDr. Daniela Klepancová s nadstavbovou atestáciou 
z hematológie a transfuziológie s úväzkom 0,5 na ambulancii a 0,5 v časti SVaLZ, ktorá je 
zároveň aj primárka celého oddelenia.  

Počet laborantov pracujúcich na HTO je 5: Helena Straková, Jana Kurucová, Daniela 
Rusnáková, Renáta Filová, Mária Ranková, z toho H. Straková je vedúca  laborantka pre 
laboratórium aj transfuziologický úsek. Všetky laborantky majú PŠŠ, R. Filová študuje na 
Trnavskej univerzite Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce odbor Laboratórne vyšetrovacie 
metódy.  

1 zdravotná sestra Valentína Markechová pracuje na hematologickej ambulancii 
a transfuziologickom úseku pri darcoch krvi, odberoch a spracovávaní krvi. Má PŠŠ na prácu 
sestry v hematológii a transfuziológii.  

Externe pracuje s úväzkom 0,2 na transfuziologickom úseku PharmDr. Pecháč ako manažér 
kvality na výrobu transfúznych liekov na základe noriem stanovených ŠÚKL-om.  

Iný vysokoškolský pracovník na HTO nepracuje. 

Na oddelení pracujú 2 sanitárky, z toho 1 má prácu rozdelenú na zástup na biochemické 
oddelenie.  

Počet všetkých zamestnancov k 1.1.2013 a 31.12.2013 sa nezmenil.  

Všetky laborantky vykonávajú ústavnú pohotovostnú službu/ÚPS/, s  povolením primárky aj 
zdravotná sestra.  

V hematologickom laboratóriu sa vykonalo v r. 2013:  

27530 vyšetrení krvného obrazu, Le,Tr,Ret a periférneho leukogramu + 1466 vyšetrení  

krvného obrazu pre darcov krvi/BDK/; 
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21320 imunohematologických vyšetrení + 1636 vyšetrení krvných skupín pre BDK; 

20143 vyšetrení hemokoagulácie; 

2798 vyšetrení BWR pre darcov krvi. 

Vyšetrenia krvného obrazu a hemokoagulácie sa vykonávajú na analyzátoroch, časť 
koagulácie, Le, Tr, Ret, periférny leukogram a celá imunohematológia sa robia manuálnym 
vyšetrením. Všetky vykonávané vyšetrenia majú certifikát externej kontroly kvality SEKK. 

V r. 2013 sa odobralo na transfuziologickom úseku 1399 transfúznych jednotiek/TU/ celej 
krvi, ktorá sa spracovala na 1397 TU erytrocyty resuspendované /ERM/a 139714U čerstvá 
zmrazená plazma/ČZP/. Pre oddelenia nemocnice sa vydalo 1339 TU ERM a 997 TU ČZP. 
Spracovanie krvi sa robí na veľkoobjemových centrifúgach, ktoré majú viac ako 30 rokov, z 
toho 1 centrifuga nebola zvalidovaná, na doporučenie ŠUKL-u bude nutné perspektívne 
počítať s nákupom novej. V prípade havárie funkčnej centrifugy sa bude musieť havarijný 
stav riešiť okamžite. 

Oproti predchádzajúcim rokom je počet odberov krvi rovnaký, spotreba ERM bola na 
rovnakej úrovni, spotreba ČZP poklesla. Z dôvodu nedostatku krvi sa žiadne operácie 
nemuseli odložiť, resp. nevykonali. 

Zdravotnícky personál sa pravidelne zúčastňuje vzdelávacích akcií,  laborantky na školiacich 
akciách v rámci sesterských seminárov v nemocnici, lekárka na lekárskych seminároch 
v nemocnici alebo organizovaných odbornou spoločnosťou. 

V r. 2013 HTO neorganizovalo pre nemocnicu odborné akcie. 
 
 
Oddelenie klinickej biochémie 
Primár MUDr.Daniela Klepancová 
 

OKB patrí medzi SVaLZ. 

Odborným garantom pre OKB je MUDr. Ivan Ondruš s úväzkom 0,2. 

Od 1. októbra 2011 bola menovaná do funkcie primára oddelenia MUDr. Daniela 
Klepancová.  

Na OKB pracuje 6 laborantiek : Jana Svetlíková – vedúca laborantka, Katarína Ábelová, Jana 
Bališová, Mária Lukačovičová, Anna Mišíková, Kristína Barteková.Všetky laborantky okrem 
Bartekovej majú PŠŠ, J. Svetlíková vedúca laborantka študuje na Trnavskej univerzite 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy. 

Počet SZP sa na začiatku a ku koncu roka 2013 nezmenil. V dôsledku dlhodobej PN počet 
vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov zostal nezmenený. Všetky laborantky vykonávajú 
ústavnú pohotovostnú službu. Počet personálu SZP vzhľadom k nutnosti zabezpečenia 24-
hodinovej nepretržitej prevádzke je minimálny, absencia aj 1 max. 2 pracovníkov SZP 
z dôvodu dovolenky alebo PN ohrozuje chod oddelenia.  
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V biochemickom laboratóriu sa vykonalo v r.2013 spolu počas 24 hodinovej prevádzky 
414411 vyšetrení, čo je vzostup oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu Výrazne stúpli 
hlavne vyšetrenia vykonávané počas ÚPS.  Na základe štandardných liečebných postupov 
v kardiológii sa významne zvýšil počet vyšetrení kardiálnych markerov (troponín) a taktiež sa 
významne zvýšil počet a spektrum vyšetrení pre hematologickú ambulanciu.  

Všetky vyšetrenia sa vykonávajú na prístrojoch: biochemický analyzátor, imunochemický 
analyzátor, acidobázický analyzátor, glukózový analyzátor. Vyšetrenie močového sedimentu 
sa robí mikroskopicky manuálne.  

OKB neorganizovalo v priebehu roka žiadne odborné akcie.  

Náplňou práce OKB je vykonávanie biochemických vyšetrení krvi pre jednotlivé medicínske 
odbory nepretržite počas 24-hodinovej prevádzky, čím je zabezpečený monitoring pacienta 
nielen v ten deň ale počas celého obdobia od záznamov cez PC a dostupný každému lekárovi 
na jednotlivých oddeleniach a ambulanciách NAW, čím sa znižuje duplicita vyšetrení. 
Vznikom konkurenčného súkromného laboratória ,ktoré pracuje iba 8 hodín denne od r.2009 , 
došlo nedostupnosti výsledkov vyšetrení hlavne u urgentných stavov , čím dochádza aj ku 
konfliktu medzi zdravotnými poisťovňami a NAW s neuznanými výsledkami vyšetrení počas 
UPS u pacientov vyžadujúcich ústavnú starostlivosť, ktoré považujú častokrát za duplicitné. 
Dôvody uprednostňovania súkromného laboratória už boli popísané v správe HTO. 
 
 
 
 
Oddelenie klinickej mikrobiológie 
Primárka RNDr.Silvia Jágerová 
 
Priestorové vybavenie OKM: 
Oddelenie sa nachádza v poliklinickej časti NAW na Rekreačnej ulici v Piešťanoch. 
Pozostáva z troch miestností bakteriologického úseku, dvoch miestností sérologického úseku, 
jednej miestnosti parazitologického úseku, dvoch miestností prípravovne živných pôd a 
médií, jednej miestnosti na deštrukciu materiálu a jednej sterilizovne. Súčastou oddelenia je 
pracovná miesnosť primára, vedúcej laborantky, dennej miestnosti personálu, šatne pre 
personál, skladu zdravotníckeho materiálu a hygnienického zariadenia. Priestory sú 
vyhovujúce. 
Personálne pomery OKM: 
primár oddelenia: RNDr. Silvia Jágerová 
vedúca laborantka: Jana Hudeková 
počet zdravotných laborantov:  4, z toho 1 so špecializáciou v odbore 
V roku 2013 boli prijaté dve zdravotnícke laborantky s VŠ vzdelaním, absolventky bez praxe.  
Na konci kalendárneho roka sa ukončil pracovný pomer s externým zamestnancom, prof. 
Mateičkom, ktorý na základe pracovnej dohody v prípade potreby zastupoval a obnovilo sa 
pracovné miesto pre IZP s VŠ vzdelaním na plný úväzok. Bola prijatá absolventka 
Prírodovedeckej fakulty UK. 
Činnosť OKM v roku 2013: 
OKM poskytovalo široké spektrum kultivačných, sérologických a parazitologických vyšetrení 
pre lôžkovú a ambulantnú časť nemocnice a pre ambulancie neštátnych lekárov a 
špecializovaných ambulancií v Piešťanoch a okolí.  



Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2013 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany                                                                       
21 

Oddelenie je zapojené do systému externých kontrol kvality a opakovane získava certifikáty o 
ich úspešnom absolvovaní. V roku 2013 získalo za externú kontrolu testovania citlivosti na 
ATB za každý štvrťrok štyri certifikáty, jeden certifikát za ročnú externú kontrolu 
sérotypizácie a testovania citlivosti Salmonella spp. a certifikát za celoročnú účasť v 
medzinárodnej externej kontrole kvality RIQAS Írsko pre sérologickú diagnostiku (Serology 
HIV Hepatitis Programme).  
V roku 2013 sme na OKM zaviedli nové vyšetrenia : 
1. priamy dôkaz Gardia intestinalis v stolici 
2. dôkaz clostridiového toxínu v stolici 
Zároveň bol v sérologickom laboratóriu uvedený do prevádzky chemiluminiscenčný 
analyzátor Liaison od fr. Biomedica Slovakia na vybrané vyšetrenia. 
V roku 2013 neboli evidované a riešené žiadne sťažnosti na pracovnú prevádzku a chod 
Oddelenia klinickej mikrobiológie.  
Sústavé vzdelávanie zdravotníckeho personálu OKM: 
V roku 2013 sa na oddelení usporiadalo 5 interných seminárov na odbornú tému vopred 
určenú, ktorých sa zúčastnil celý personál OKM.  
Všetci zdravotnícki pracovníci sú registrovaní v príslušných komorách a v rámci 
celoživotného vzdelávania sa zúčastňujú odborných akcií, za ktoré získavajú kredity.  
Stredný zdravotnícky personál sa v roku 2013 zúčastnil Trenčíne, konferencie usporiadanej 
komorou MTP, odborného seminára pre MTP v Trenčíne a odborného seminára SLK 
v NAW.  
Iný zdravotnícky pracovník s VŠ sa v roku 2013 pravidelne zúčastňoval odborných 
seminárov SLK na pôde NAW, jednej mikrobiologickej konferencie usporiadanej SKM SLK 
a SSKM SLS na Slovensku. Zároveň si zvyšuje kvalifikáciu špecializačným štúdiom na FVZ 
SZU v Bratislave. 
Hlavné ciele OKM na rok 2014: 
Hlavnou z úloh OKM na rok 2014 bude dodržanie určeného mesačného limitu realizovaných 
výkonov a v náväznosti na to, dosiahnutie naplánovaných výnosov a koncoročného 
hospodárského výsledku.  
V roku 2014 bude potrebné zabezpečiť nákup laboratórneho autoklávu na prípravovňu 
živných pôd a médií, z dôvodu veľmi častých porúch pôvodného, zastaralého zariadenia a 
tým vynakladania finančných prostriedkov na opakované opravy. 
V roku 2013 je potrebné urýchliť diagnostiku niektorých serologických vyšetrení zakúpením 
alebo zapožičaním analyzátora na sérologický úsek OKM. Skrátila by sa čakacia doba na 
výsledky, čo by mohli častejšie využívať nielen oddelenia našej nemocnice, ale aj neštátne 
ambulancie v PN a okolí.       

 
 
 
 
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie . 
Primár MUDr.Martin Riška 
 
-počet lekárov k 1.1.2013                       2 lekári 
-počet lekárov k 31.12.2013                   1 lekár 
-počet fyzioterapeutov k 1.1.2013          13 fyzioterapeutov        1 zdravotná sestra 
-počet fyzioterapeutov k 31.12.2013      13 fyzioterapeutov        1 zdravotná sestra   
-počet vyšetrených pacientov                 4223 
-výkony LTV                                          30027 
-výkony elektroliečba                             56385 
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-testy a iné výkony                                 6340 
  
  
Jeden fyzioterapeut pokračuje v magisterskom štúdiu . 
Dvaja fyzioterapeuti si zvyšujú odbornu špecializáciu . 
Dvaja fyzioterapeuti sú prihlásení na pomaturitné špecializačné štúdium . 
  
Zúčastnili sme sa celoslovenskej konferencie FBLR v Bojniciach a zjazdu FBLR v Nových 
Zámkoch . 
Všetci pracovníci pravidelne navštevujú vzdelávacie akcie v rámci získavania kreditov a v 
rámci  
postgraduálneho vzdelávania CME . 
  
Vzhľadom na technické, materiálne, priestorové aj personálne vybavenie oddelenia, boli za 
rok 2013 dosiahnuté maximálne možné výkony. 
 
 
 
 
 
3. Personálna a mzdová oblasť 
 

3.1 Vývoj stavu zamestnancov 
 
Evidenčný stav pracovníkov 
 

Kategória k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12. 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Lekári 59 62 60 62 70 
Farmaceuti 1 1 1 2 2 
Sestry 132 129 128 135 143 
Pôrodné asistentky 12 14 14 15 16 
Laboranti  18 18 17 17 18 
Asistenti  52 46 45 46 61 
 z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 24 19 19 21 28 

 z toho s SO vzd. (sanitári, sanitári-vodiči) 28 27 26 25 33 
Iní zdravotnícki zamestnanci  3 3 3 2 1 
Zdravotnícki pracovníci spolu 277 273 268 279 311 
THP 27 30 27 32 41 
 z toho THP-VŠ 4 8 5 5 7 
Robotnícke povol. a prevádz. zam. 105 112 114 109 111 
 z toho  a) pomocní zamestn. v zdravotníctve 26 31 32 30 22 

              b) vodiči sanitných vozidiel 9 8 10 10 9 

              c) vodiči nezdrav. 2 2 0 0 0 

              d) stravovacia prevádzka 12 13 14 13 13 

              e) ostatní roborníci a prevádz.zam. 56 58 58 56 67 
Nezdravotnícki pracovníci spolu 132 142 141 141 152 
Nemocnica spolu 409 415 409 420 463 
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3.2  Vývoj mzdových nákladov 
 

priemerná mzda v EUR 
bez náhrad za pracovnú pohotovosť Kategórie zamestnancov 

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 
Lekári 1 344,05  1 352,79  1321,99 1521,16 1556,80 
Farmaceuti 1 218,88  1 228,83  1308,77 1197,83 1192,49 
Sestry 611,59  641,88  661,54 855,22 902,91 
Pôrodné asistentky 601,34  623,62  613,15 824,70 891,31 
Laboranti 625,32  637,13  651,66 630,37 653,26 
Asistenti spolu 584,72  560,97  551,50 559,37 548,38 
  - z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 689,32  664,54  650,45  676,25  644,77  

  - z toho s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) 469,11  485,63  478,34  473,94  463,64  
Iní zdravotnícki zamestnanci 861,69  1 000,24  828,82 1371,81 1425,70 
Zdravotnícki pracovníci spolu 748,87  782,78  787,23 939,68 963,03 
THP spolu 623,35  687,60  740,20  773,94  823,35  
 - z toho THP-VŠ 1 054,84  1 169,01  1 289,45  1 448,30  1 521,43  

 - z toho THP ostatní 544,83  571,20  608,92  656,68  690,98  
Robotníci a prevádz.zam. 358,06  376,57  368,45  383,91  384,70  
Nezdravotnícki pracovníci spolu 411,55  441,17  439,92  468,12  492,60  
      
Nemocnica spolu 641,58  669,39  666,99  781,13  802,98  

 
 
 

priemerná mzda v EUR 
vrátane náhrad za pracovnú pohotovosť Kategórie zamestnancov 

r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 
Lekári 1 602,41 1 596,47 1 571,15 1 766,30 1 795,29 
Farmaceuti 1 218,88 1 228,83 1 308,77 1 197,83 1 192,49 
Sestry 635,81 669,04 696,12 887,73 935,39 
Pôrodné asistentky 604,37 624,32 613,15 824,70 891,31 
Laboranti 772,21 781,10 796,18 780,21 796,55 
Asistenti spolu 626,82 616,58 610,26 617,31 594,35 
  - z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 724,27 724,92 717,92 742,34 692,16 

  - z toho s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) 519,11 537,78 530,66 525,92 508,37 
Iní zdravotnícki zamestnanci 908,77 1 049,99 875,87 1 457,17 1 532,08 
Zdravotnícki pracovníci spolu 828,17 867,28 878,22 1 028,70 1 046,80 
THP spolu 623,35 687,60 740,20 773,94 823,35 
 - z toho THP-VŠ 1 054,84 1 169,01 1 289,45 1 448,30 1 521,43 

 - z toho THP ostatní 544,83 571,20 608,92 656,68 690,98 
Robotníci a prevádz.zam. 363,81 381,86 372,89 388,95 390,02 
Nezdravotnícki pracovníci spolu 416,06 445,36 443,50 472,07 496,60 
      
Nemocnica spolu 697,09 727,23 727,72 841,55 859,61 
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Zmluvy o LSPP a zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle Obchodného zákonníka bolo 
uzatvorených s 49 pracovníkmi , vo všetkých prípadoch na poskytovanie zdravotníckej 
starostlivosti. 
 
Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci 
študenta bola uzatvorená s 41 zamestnancami, z toho 27 zamestnancov na poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti a 14 zamestnancov na iné práce. 
 
V roku 2012 bola vykonaná 1-krát úprava miezd. V januári boli v zmysle platných zákonov 
upravené mzdy lekárov a bola vykonaná úprava miezd z dôvodu zvyšovania minimálnej 
mzdy. Na základe uvedených úprav bol nárast miezd v NAW ako celku v r. 2013 oproti r. 
2012 o 2,15%. 
 
 
K 31.12.2012 boli uzatvorené  zmluvy so 4 doplnkovými dôchodkovými poisťovňami. 
Zamestnávateľ prispieval na DDP 169 zamestnancom vo výške 3,32 
EUR/zamestnanec/mesiac. 
 
4. Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami 
 
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. mala v roku 2013 uzatvorené zmluvy o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti s troma zdravotnými poisťovňami Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. Ročné objemy objednávok nezahŕňajú 
zdravotnú starostlivosť za LSPP, Kapitáciu,“A“ lieky, preventívne lekárske výkony, lekárske 
výkony za pacientov EÚ a transfúzne lieky hradené podľa vykázanej skutočnosti a balíčkové 
ceny TEP operácií. 
 
Podiel poistencov v roku 2012 
 

 Rok 2012 Rok 2013 
Zdravotná poiťovňa Podiel poistencov Podiel poistencov 

VšZP a.s. 85 % 85 % 
Dôvera a.s. 11 % 11 % 
Union a.s. 4 % 4 % 

 
 
 
 
Výnosy od zdravotných poisťovní porovnanie rok 2011 a 2012 
 
 Mesačne 2012 Mesačne 2013 Ročne 2012 Ročne 2013 
VšZP a.s. 543 854 572 948 6 526 248 6 875 382 
Dôvera a.s.   82 977   84 689   995 724 1 016 274 
Union a.s.   19 797   26 570   237 570    318 845 
Spolu 646 628 684 207 7 759 543 8 210 501 
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Výnosy od jednotlivých zdravotných poisťovní v roku 2013 zaznamenali nárast oproti roku 
2012.Hlavným dôvodom rastu výnosov bola zvýšená objednávka zo strany zdravotných 
poisťovní a zmena štruktúry odmeňovania výkonov. 
 
5.  Prehľad investičných aktivít v roku 2013 
 

Investície v roku 2013 dosiahli výšku 66.994,90  EUR.V roku 2012 boli investície vo výške 
296.996,21 EUR z toho zakúpenie digitálneho RTG vo výške 249.000 EUR bolo riešené 
formou sponzorského daru. Obstaranie DHM bolo výhradne pre potreby lôžkových oddelení 
a ŠAS. 
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6. Plnenie rozpočtu a súvahové položky v rokoch 2010-2013  
 
v tis.EUR 
Položka: 2010     2011 2012 2013 
50 - Spotrebované nákupy: 2 375 2 363 2 386 2428 
z toho: 501 - Spotreba materiálu: 1 935 1 890 1 892 1980 

     = PHM 74 82 72 74 
     = Priamy materiál: 1 763 1 732 1612 1782 

      - Lieky 875 791 770 794 
      - Krv, krvné výrobky 111 129 123 109 
      - ŠZM 679 713 613 691 
      - Potraviny 97 98 104 188 
      - Bielizeň 1 1 2 0 

     = Režijný materiál: 98 76 208 124 
      - OOPP zamestnanci 7 2 4 4 
      - Čistiace a dezinfekčné prostriedky 19 18 17 16 
      - Kancelársky a všeobecný materiál  34 22 102 33 
      - Materiál na údržbu zdrav.techniky 8 8 15 7 
      - Materiál na opravy a údržbu 20 20 30 12 
      - Odborné knihy, časopisy, vestníky 5 3 4 4 
      - DHM 5 3 36 48 

502 - Spotreba energie: 440 473 494 448 
      = Elektrická energia 165 172 156 153 
      = Voda 69 68 69 74 
      = Plyn 206 233 269 221 

51 – Služby 380 442 514 497 
z toho: 511 - Opravy a udržiavanie: 68 106 242 177 
            512 - Cestovné: 5 4 6 7 
            513 - Náklady na reprezentáciu: 1 1 1 2 
            518 - Ostatné služby: 306 331 265 311 
      = Leasing, nájomné 23 27 25 24 
      = Pranie bielizne dodávateľsky 41 38 39 41 
      = Výkony výpočtovej techniky 14 21 36 36 
      = Výkony spojov 46 35 31 31 
      = Zdravotné služby neštátnych lekárov 49 50 49 47 
      = Vývoz odpadu, smetí 32 41 15 16 
      = Kominárske poplatky 1 1 1 1 
      = Audit, daňové poradenstvo 7 6 4 3 
      = Servis 32 29 39 42 
      = Revízie 12 13 9 12 
      = Ostatné služby dodávateľov 49 70 17 58 
52 - Osobné náklady 4 797 5 009 5 764 6 335 
z toho: 521 - Mzdové náklady: 3 641 3 685 4 244 4 629 
            524 - Zákonné sociálne poistenie: 1 156 1 324 1 404 1 589 
            527 - Zákonné sociálne náklady: 51 99 116 117 
53 - Dane a poplatky 27 18 45 50 
z toho: 532 - Daň z nehnuteľnosti: 24 17 16 18 
            538 - Ostatné dane a poplatky: 3 1 29 32 
      = Spotrebné dane 2 1 28 29 
      = Kolky, parkovanie 1 0 0 2 
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      = Daň z úrokov 0 0 1 1 
54 - Ostatné náklady 65 82 82 43 
z toho: 541 - Zmluvné pokuty a penále:      0 0 5 0 
            542 – Ostatné pokuty a penále: 1 10 4 2 
            543 - Odpis nevymožiteľ.pohľ. 0 1 1 5 
            544 - Úroky: 0 0 0 1 
            545 - Kurzové straty: 0 0 0 0 
            546 - Dary: 0 0 0 0 
            547 - Osobitné náklady  0 1 1 1 
            548 - Manká a škody: 0 28 22 0 
            549 - Iné ostatné náklady: 64 42 49 34 
       = Poistné 19 23 26 29 
       = Prídel do sociálneho fondu 43 0 0   
       = Bankové poplatky 2 2 2 2 
       = Ostatné 0 17 21 3 
55 - Odpisy, predaj majetku, čas. rozl., OP 1 050 734 637 665 
z toho: 551 – Odpisy dlhodobý NM a HM 1 010 692 634 653 
            552 - ZC predaného NM a HM 0 0 0 2 
            554 - Predaný materiál: 35 25 3 2 
       = Predaná krv a krvné deriváty 6 6 3 2 
       = Predané lieky a ŠZM 29 19 0 0 
       = Ostatný predaný materiál  0 0 0 0 
            556 - Tvorba zákonných rezerv 0 0 0   
            558 - Tvorba zákon. oprav.položiek 0 17 13 8 
59 - Daň z príjmov 0 0 0 6 
            591 - Daň z príjmov 0 0 0 6 
Náklady celkom: 8 694 8 648 9 428 10 024 
Tržby celkom: 8 122 7 998 8 659 9216 
z toho: 602 - Tržby z predaja služieb: 7 458 7 158 8 137 8595 
       = 602.10 Tržby z prevádzky  22 18 109 112 
       = 602.20 Tržby zdravotnícke 203 253 265 272 
       = 602.3-4 Tržby - zdrav. Poisťovne 7 233 6 887 7 763 8211 
           621 - Aktivácia materiálu 121 127 131 126 
           644 – Úroky 0 0 0 0 
           645 - Kurzové zisky 0 0 0 0 
           649, 662 - Iné ostatné výnosy(náj. dot.) 506 686 387 475 
           651 - Tržby z predaja DNM a HM 0 0 0 17 
           654 - Tržby z predaja materiálu 37 27 4 3 
Hospodársky výsledok: - 572 - 650 -769 -808 
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v EUR 
Aktíva  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Neobežný majetok súčet  6 675 845 5 212 171 4 874 784 4 294 145 

 

Dlhodobý nehmotný majetok  50 291 35 623 17 779 2 653 

Dlhodobý hmotný majetok 6 625 554 5 176 548 4 857 005 4 291492 

Dlhodobý finančný majetok      

Obežný majetok súčet 2 757 242 1 677 390 1 775 845 2 100 312 

Zásoby  91 246 414 499 434 537 480 037 

Dlhodobé pohľadávky      

Krátkodobé pohľadávky  2 543 630 1 220 141 1 303 740 1 450 741 

Finančný účty  122 366 42 750 37 568 169 534 

Prechodné účty aktív  171 889 160 550 173 019 131 540 

Aktíva súčet 9 604 976 7 050 111 6 823 647 6 525 997 

Pasíva  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 5 949 047 3 331 542 2 562 119 1 708 789 

Imanie a peňažné fondy  9 265 614 4 082 334 4 082 334 4 082 334 

Fondy tvorené zo zisku      

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov 

-2 744 117 -100 805 -750 792 -1 565 719 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -572 450 -649 987 -769 423 -807 826 

Cudzie zdroje spolu  2 159 525 2 425 381 2 820 780 3 508 175 

Rezervy   179 790 201 054 247 613 

Dlhodobé záväzky   12 775 9 961 45 210 

Krátkodobé záväzky  2 159 525 2 232 816 2 609 765 3 215 352 

Bankové výpomoci a pôžičky      

Časové rozlíšenie spolu  1 496 404 1 293 188 1 440 749 1 309 033 

Pasíva súčet 9 604 976 7 050 111 6 823 647 6 525 997 
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Stav záväzkov po 
lehote splatnosti ku 
koncu obdobia 

 

Veriteľ  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Dodávatelia 1 149 178 1 476 473 1 512 788 1 887 814 

Sociálna poisťovňa 0 0 0 387 958 

Zdravotné poisťovne 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 

Spolu 1 149 178 1 476 473 1 512 788 2 275 772 

     

Stav pohľadávok po 
lehote splatnosti ku 
koncu obdobia 

 

Dlžník  Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 

Zdravotné poisťovne 1 172 197 591 707 3 503 3 503 

Iní dlžníci spolu 91 042 38 736 18 005 26 044 

Spolu 1 263 239 630 443 21 508 29 547 

 
 
Náklady 
 
V oblasti nákladov bol najvýraznejší nárast v osobných nákladoch .V porovnaní s rokom 2012 
ide o nárast o 10 %.Zvýšenie miezd bolo v zmysle zákonných ustanovení /lekári a minimálna 
mzda/.Aj v roku 2013 boli najväčšou nákladovou položkou osobné náklady, ktoré tvoria 63 % 
z celkových nákladov. 
Druhou najvýznamnejšou nákladovou položkou boli spotrebované nákupy, ktoré tvoria 24 % 
z celkových nákladov. K navýšeniu nákladov došlo v oblasti liekov a ŠMZ, ktoré boli 
kompenzované zvýšením operačných výkonov a výkonov SVaLZ. 
V porovnaní s rokom 2012 bol nárast celkových nákladov o 6%. 
 
 
 
 
Výnosy 
 
Na strane výkonov bol podstatný nárast tržieb zo strany zdravotných poisťovni. Nárast bol 
zaznamenaný u všetkých poisťovni. V porovnaní s rokom 2012 došlo k navýšeniu výkonov 
o 458 tis.EUR čo nebolo postačujúce na krytie nákladov a z toho dôvodu bola vykázaná strata 
vo výške 808 tis.EUR. Nemocnica vykazuje stratu od roku 2008.  
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Strana aktív 
 
Na strane aktív došlo k navýšeniu zásob hlavne v oblasti liekov a ŠZM, čo negatívne vplýva 
na finančný tok. Nárast pohľadávok možno hodnotiť pozitívne, vzhľadom na to, že sa jedná 
o nárast pohľadávok voči zdravotným poisťovniam čo vyplýva zo zvýšenia výkonov. 
 
Strana Pasív 
 
V časovom slede posledných piatich rokoch dochádza k znižovaniu majetku a zároveň k 
znižovaniu podielu vlastných zdrojov na aktívach.V roku 2013 krátkodobé záväzky vzrástli 
o 605.586 EUR. 

7. Prehľad peňažných tokov (cash flow statement) 
 

 
                                             
    
Označenie Názov položky   Skutočnosť v tis. Sk 

    

bežné 
účtovné 
obdobie 

minulé 
účtovné 
obdobie 

A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti     

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z 
príjmov (+/-) -793 832 -769 423 

A.1. 

Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej 
činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-
) 1 811 712 1 251 120 

A.1.1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku (+) (551) 652 930 634 384 

A.1.2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov 
na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) 0 0 

A.1.3.  Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) (+557/-657) 0 0 

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 0 0 

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-) (559,579,659,679)  0 0 

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (-/+)   -90 238 135 092 

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)  0 0 

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 0 92 

A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -32 -221 

A.1.10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) -34 -12 

A.1.11. 
Kurozová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným 
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) 0 6 

A.1.12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý 
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) (641,541) 0 0 
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A.1.13. 

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok 
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú 
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) 1 249 086 481 779 

A.2. 

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto 
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými 
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú 
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na 
výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.) 448335,54 -20038 

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) -147 001 0 

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 640 837 0 

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -45 500 -20 038 

A.2.4. 

Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, 
ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov     
(-/+)  0 0 

A* 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a 
výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu 
peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.) 1 466 216 461 659 

A.3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností (+) 32 221 

A.4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
finančných činností (-) -631 -92 

A.5. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do investičných činností (+) 0 0 

A.6. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) 0 0 

A** 
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S +  A.1. až 
A.6.) 1 465 617 461 788 

A.7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) -451 696 -418 968 

A.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (+) 0 0 

A.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú 
činnosť (-) 0 0 

A*** 
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S +  
A.1. až A.9.)  1 013 921 42 820 

B. Peňažné toky z investičnej činnosti     

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) 0 0 

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -66 995 -47 996 

B.3. 

Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v 
iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na 
predaj alebo na obchodovanie (-) 0 0 

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) 0 0 

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) 0 0 

B.6. 

Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných 
účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa 
považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na 
predaj alebo na obchodovanie (+) 0 0 
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B.7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej 
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidačného celku (-) 0 0 

B.8. 

Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného 
celku (+) 0 0 

B.9. 

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím 
osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej 
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidavaného celku (-) 0 0 

B.10. 

Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím 
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá 
je súčasťou konsolidovaného celku (+) 0 0 

B.11. 
Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a nehnuteľného 
majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+) 0 0 

B.12. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (+) 0 0 

B.13. 
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa 
začleňujú do prevádzkových činností (+) 0 0 

B.14. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
peňažné toky z finančnej činnosti (-) 0 0 

B.15. 

Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za 
peňažné toky z finančných činnosti (+) 0 0 

B.16. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť 
do investičných činností (-) 0 0 

B.17. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť 
(+) 0 0 

B.18. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú 
činnosť (-) 0 0 

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) 0 0 

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) 0 0 

B* Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)  -66995 -47996 

C. Peňažné toky z finančnej činnosti     

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) -814926 0 

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) 0 0 

C.1.2. 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo 
fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) 0 0 

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+) 0 0 

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) -814 926 0 

C.1.5. 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a 
vlastných obchodných podielov (-) 0 0 

C.1.6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou 
jednotkou    (-) 0 0 

C.1.7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi 
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) 0 0 

C.1.8. 
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania   
(-) 0 0 
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C.2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých 
záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.) 0 0 

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 0 0 

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) 0 0 

C.2.3. 

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo 
pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté 
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) 0 0 

C.2.4. 

Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka 
alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli 
poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) 0 0 

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 0 0 

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 0 0 

C.2.7. 
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je 
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) 0 0 

C.2.8. 

Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného 
majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného 
nájomcom (-) 0 0 

C.2.9. 

Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov 
vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, 
ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) 0 0 

C.2.10. 

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a 
krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej 
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 
prehľadu peňažných tokov (-)  0 0 

C.3. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností (-) 0 0 

C.4. 
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou 
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) 0 0 

C.5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 
investičnej činnosti (-) 0 0 

C.6. 

Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj 
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z 
investičnej činnosti (+) 0 0 

C.7. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť 
do finančných činností (-) 0 0 

C.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť 
(+) 0 0 

C.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú 
činnosť   (-) 0 0 

C* Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) -814926 0 

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov        
(+/-)(súčet A*** + B* + C*) 132 000 -5 176 

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na 
začiatku účtovného obdobia (+/-) 37 568 42 750 

F. 

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci 
účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov 
vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka     
(+/-) 169 568 37 574 












































































