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Úvodné slovo riaditeľa VšNsP, n. o., Veľký Krtíš 

Prešiel ďalší rok života našej nemocnice. Môžeme konštatova Ľ že  aj rok 2012 bol ve mi 

zložitýĽ ažký a hektický ale myslíme si Ľ že bol úspešný. Nemocnica nevyhnutne potrebovala  

ďalšie oživovacie kroky a procesyĽ aby mohla poskytova  ešte  kvalitnejšiu  zdravotnú 

starostlivos   ako doteraz.  Našim základným poslaním  bolo  naďalej poskytova   nepretržitú 

liečebno – preventívnu ošetrovate skú starostlivos  pacientom na úrovni súčasných poznatkov 

lekárskych vied s cie om dosiahnu  vyliečenie a spokojnos  pacienta.   

S ve kou zodpovednos ou sme sa usilovali naďalej upevni   nezastupite né miesto našej 

nemocnice v sieti poskytovate ov zdravotnej starostlivostiĽ ako jedinej nemocnice v našom 

okrese.      

 V procese neustáleho zdokona ovania sa a tiež v snahe o poskytovanie  čím kvalitnejšej 

zdravotnej starostlivosti sme urobili množstvo  rozhodnutí Ľ krokov aj opatrení a to 

v spolupráci s celým menežmentom nemocnice. Ve mi podrobne sme analyzovali všetky 

zmluvné vz ahyĽ všetky prevádzky – zdravotnícke aj nezdravotnícke. 

 

Na základe týchto analýz sme realizovali početné ekonomickéĽ personálne a materiálno - 

technické opatrenia s cie om optimalizácie všetkých úsekov.  Najvýznamnejšie opatrenia sme 

prijali na nasledovných úsekoch: 

 

Chirurgické oddelenie :  tu boli najzávažnejšie personálne problémy a taktiež kvalita 

a kvantita výkonnosti nebola na úrovni doby. Preto sme museli optimalizova  prevádzku 

celého úseku  chirurgického oddelenia a to personálne aj materiálno -  technicky. 

Odišli nám z oddelenia 3 lekári špecialisti k 01.12.2011 a a prišli k nám 5 lekári (z toho 4 

špecialisti v odboroch chirurgie a traumatológie). Následné výrazné materiálno – technické 

zabezpečenie úseku tzn. nákup laparoskopicko – artroskopickej vežeĽ početné laparoskopické 

a artroskopické inštrumentáriumĽ RTG C-ramena na operačnú  sáluĽ nákup rozsiahleho 

osteosyntetického  inštrumentáriaĽ anestéziologického prístroja Ľ harmonického skalpelaĽ  

rekonštrukcia  operačnej sály na brušnú chirurgiu s LED osvetlenímĽ vybudovanie 

nadštandardnej izbyĽ kompletná rekonštrukcia 2 izieb pre pacientovĽ 2 lekárskych iziebĽ nové 

sociálne zariadenia pre pacientov a personál. Výsledkom  uvedených opatrení je nárast 

hospitalizovaných  pacientov na chirurgickom oddelení v roku 2012  verzus 2011  o viac ako 

60% a operatíva nárast o viac ako 146%. Došlo nielen ku kvantitatívnym zmenámĽ ale aj ku 

výrazným kvalitatívnym zmenám. 
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OAIM: V rámci revitalizačných opatrení sme navýšili  lekárske miesta  o 1Ľ5 úväzku 

(špecialisti)Ľ tiež nákup nového servoventilátoraĽ rekonštrukcia sociálnych miestností. 

Výsledkom je  nárast hospitalizácií o 89% v roku 2012 verzus 2011. 

 

Interné oddelenie – odchod 1Ľ6 lekára príchod 3 lekárov. Nákup EKG prístroja a EKG 

Holtera. 

 

RTG oddelenie a SONO pracovisko: výrazná inovácia a oprava CT prístroja ( nová lampaĽ 

generátor a PC doska). Evidujeme  22% nárast CT výkonov v roku 2012 verzus 2011. Tiež 

testovanie rôznych celotelových ultrazvukových prístrojov s nákupom prístroja v doh adnej 

dobe. V roku 2012 sme tiež zakúpili vysokokapacitný server pre ukladanie digitálnych 

snímkov z CT prístroja. 

 

Oddelenie centrálnej sterilizácie: nákup nového prekladového autoklávu z dôvodu 

zastareného a nevyhovujúceho prístrojového vybavenia oddelenia. 

 

Rozsiahla rekonštrukcia sociálnych miestností v lôžkovej časti našej nemocniceĽ a tiež 

rozsiahla rekonštrukcia priestorov riadite stva nemocniceĽ včítane malej  zasadacej miestnosti 

a taktiež kompletná prestavba ve kej zasadacej miestnostiĽ ktoré sú určené na rokovania aj 

vzdelávanie našich zamestnancov. 

 

A taktiež  množstvo ďalších opatreníĽ ktoré sme realizovali na rôznych ďalších úsekoch našej 

nemocnice. 

 

V roku 2012 sme rozšírili našu činnos  o poskytovanie starostlivosti o sociálne služby 

v Domove sociálnych služieb (DSS – Rados )  s kapacitou 12 lôžok ako neverejný 

poskytovate  – na novomĽ kompletne zrekonštruovanom oddelení v našej nemocnici. 

Táto činnos  sa ukazuje ako ve mi perspektívna a to hlavne v budúcnostiĽ nako ko v našom  

okrese žije ve a staršíchĽ chorých občanovĽ ktorí sú odkázaní na sociálne služby. 

 

V procese o optimalizáciu zmluvných vz ahov so zdravotnými pois ovňami sme v roku 2012 

ve mi intenzívne usilovali vyrieši  problém nadlimitovĽ tzn. výkonov uznaných ale 

nezaplatených zdravotnými pois ovňami Ľ  nako ko boli nad dohodnutý zmluvný objem.   
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Celková výška nadlimitov za rok 2012 činila 238 753 Eur. 

Po opakovaných jednaniach a pri kvantitatívne stabilnej  výkonnosti a pri kvalitatívne vysokej 

úrovni zdravotnej starostlivosti nášho zdravotníckeho zariadenia postupne navýšenie limitov 

tzn. navýšenie zmluvných objemov vedie k tomuĽ že do konca roka 2012  sa nám podarilo 

zmluvné objemy VšZP dosta  pod kontrolu.   

V zdravotnej pois ovni Dôvera sa nám čiastočne podarilo zníži  nadlimit . 

V zdravotnej pois ovni UNION tiež významné zníženie nadlimitov . 

 

Výsledkom týchto opatrení bol nárast počtu hospitalizácii v našej nemocnici o 25% v roku 

2012 verzus 2011, a taktiež nárast počtu ambulantných vyšetrení o 17% 2012 verzus 2011. 

Toto maximálne úsilie sa ukázalo aj vo významnom náraste výnosov za zdravotnú 

starostlivos  a to o 28% rok 2012 verzus rok 2011. 

 

Na základe platných zákonov, memoranda a kolektívnej zmluvy sme v roku 2012 navýšili 

všetkým zamestnancom v našej organizácie mzdy , a to predovšetkým lekárom a zdravotným 

sestrám. Napriek tomuĽ že boli mzdové náklady navýšené o 12% 2012 verzus 2011 sa nám 

podarilo udrža  celkové náklady v našej organizácii na podobnej úrovni ako v roku 2010, 

2011. 

Výsledkom všetkých týchto hore uvedených opatrení je podstatne lepší hospodársky výsledok 

v roku 2012 ako v roku 2011 a 2010. 

 

Sme si toho vedomíĽ že každý zamestnanec v našej organizácii sa musí systematicky 

vzdeláva Ľ húževnato pracova  a neustále sa zdokona ova Ľ aby sme mohli ďalej napredova Ľ 

zvyšova  úroveň našej zdravotnej starostlivosti a zlepšova  hospodársky výsledok aj 

v budúcnosti. 

Sme si vedomí aj toho Ľ že len pri vysoko profesionálnom prístupe k práci ako jednotlivca tak 

aj celého kolektívu Ľ sme schopní dosiahnu  vyššie uvedené ciele. 

 

Na záver vyslovujeme úprimné  želanieĽ aby sme o rok mohli konštatova  ďalší rozvoj a 

zlepšenie kvality na všetkých úsekoch našej nemocnice. 

 

Všetkým VámĽ ktorí so svojou cennou prácou prispievate k zvyšovaniu dobrého mena našej 

organizácie aj touto cestou ďakujem. 
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1 Profil organizácie 

 

Všeobecná   nemocnica  s   poliklinikouĽ  n. o. Ve ký Krtíš pôsobí na trhu už 10 rokov.  

30. decembra   2002   sa   organizácia   transformovala   na   neziskovú   organizáciu. Od  

01. 01. 2003 pôsobí pod súčasným názvom – Všeobecná nemocnica s poliklinikouĽ n. o. 

Ve ký Krtíš. 

 

Zdravotnícke zariadenie VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš zabezpečuje a poskytuje odbornú 

ambulantnú starostlivos Ľ ústavnú liečebno-preventívnu starostlivos  a dopravnú zdravotnú 

službu hlavne vo svojom spádovom území okresu Ve ký Krtíš a poskytujeme sociálnu pomoc 

a humanitárnu starostlivos  v Domove sociálnych služieb – RADOS  v zmysle § 38 zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 

Súčas ou poskytovania zdravotníckej starostlivosti sú zdravotné výkony ako i poskytovanie 

liečivĽ zdravotníckych pomôcok a potrieb. 

 

VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš poskytuje zdravotnícku starostlivos  pre klientov – pacientov, 

poistencov všetkých zdravotných pois ovní. 

 

Naša organizácia zabezpečuje údržbu a opravy budov a strojového zariadenia takĽ aby bol 

zabezpečený nepretržitý a bezporuchový chod prevádzok a zdravotníckych prístrojov. 

Uvedené činnosti sa vykonávajú vo vlastnej réžii cez pracovníkov údržby a väčšie opravy cez 

servisné firmyĽ resp. dodávate sky. 

 

Svoje príjmy VšNsPĽ n. o. používa na financovanie vlastnej činnosti. Organizácia hospodári 

pod a svojho rozpočtu výnosov a nákladov. 

 

VšNsPĽ n. o. financuje obstarávanie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov.   
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2 Identifikácia organizácie 

2.1 Základné údaje 

 

Názov organizácie: Všeobecná nemocnica s poliklinikouĽ n. o. 

Skratka organizácie: VšNsPĽ n. o. 

Sídlo organizácie: 990 01  Ve ký KrtíšĽ ul. Nemocničná č. 1 

Zápis do registra: 30. decembra 2002 s právoplatnos ou od 1. januára 2003 

IČO:   31908977 

DIČ:   2021701582 

SK DIČ:  SK2021701583 

VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš je právnická osoba založená pod a zákona č. 213/1997 Z. z. 

2.2 Orgány organizácie 

 

Správna rada do 30.11.2012 

 Predseda správnej rady:  Ing. udmila Kiššová                                    

 Člen správnej rady:   Ing. Blanka Bosá 

 Člen správnej rady:   Ing. Mária Balková 

 Člen správnej rady:   Ing. Tobias Orth 

 Člen správnej rady:   MUDr. Norbert Kučerka 

 Člen správnej rady:   MUDr. Drahomíra Šaranková  

 

Správna rada od 01.12.2012 

 

 Predseda správnej rady        MUDr. Kamil Száz 

 Člen správnej rady    MUDr. Mirko Trojčák  

 Člen správnej rady    Eva Paučová 

 Člen správnej rady   MUDr. Drahomíra Šaranková 

 Člen správnej rady   MUDr. Norbert Kučerka 
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Riaditeľ – štatutárny orgán: 

 16. 8. 2011 – súčasnos  MUDr. Jozef Kanyó - riadite    

    

Dozorná rada- do 31.12.2012 

 Predseda dozornej rady: Ing. Eva Hricová 

 Člen dozornej rady:  Pavel Snopko 

 Člen dozornej rady:  Ing. Mária Bednárová 

 

2.3 Zmeny v orgánoch spoločnosti v roku 2012 

 

Novými členmi správnej rady sa stali vyššie menovaní. Menoslov správnej radyĽ dozornej 

rady a riadite  – tak ako je uvedené vyššie.  

2.4 Predmet činnosti 

 

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb za vopred určených a pre všetkých používate ov 

rovnakých podmienok v súlade so zákonom  213 / 1997 Z. z. 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pod a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivostiĽ službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a súvisiacich predpisov v rozsahu 

povolenia vydaného v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovate och zdravotnej starostlivostiĽ zdravotníckych pracovníkochĽ stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

a súvisiacich predpisov. 

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivos  – domov sociálnych služieb 

v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
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2.5 Druh všeobecne prospešných služieb 

VšNsPĽ n. o.Ľ Ve ký Krtíš poskytuje nasledujúce druhy všeobecne prospešných služieb: 

 

 poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

 poskytovanie sociálnych služieb a starostlivosti 

 poskytovanie humanitárnej pomoci 

2.6 Kontrolná činnosť 

 

Kontrolnú činnos  vo VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš vykonávajú vedúci pracovníci v zmysle 

Zákonníka práce. Prácu riadiaceho manažmentu kontroluje dozorná rada. Pri zistených 

nedostatkoch predkladá návrhy na ich odstránenie Správnej rade. 

Vonkajšou kontrolou bolo v roku 2012 vykonaných v objektoch VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš 

spolu 45 a to nasledovne: 

 

Zoznam vykonaných vonkajších kontrol: 

Kontrolný orgán Počet vykonaných kontrol 

Všeobecná zdravotná pois ovňaĽ a. s. 15 

Dôvera ZPĽ a. s. 5 

Union ZP, a. s. 4 

Inšpektorát práce 3 

Okresné riadite stvo HaZZ Ve ký Krtíš 1 

RÚVZ Ve ký Krtíš 8 

Úrad pre doh ad nad zdravotnou 

starostlivos ou 

3 

SIAĽ Špitálska 6Ľ Bratislava 1 

Štátny archív v B. BystriciĽ pobočka V. Krtíš 1 

MZ SRĽ Limbová 2Ľ Bratislava 1 

Daňový úradĽ Banská Bystrica 2 

Preventa – . Lenhardtová (na DSS) 1 

 

Vybavovanie s ažností sa vykonáva v zmysle zákona NR  SR  č. 9/2010 Z. z. zo 

Dňa 04.12.2009 účinný od 01.02.2010.  
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3 Prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku 
2012 s uvedením vzťahu k účelu založenia organizácie 

 

Nezisková organizácia je založená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivostiĽ sociálnej 

starostlivosti a služieb a humanitárnej pomoci. 

Na zabezpečenie riadneho chodu organizácie súvisiaceho s predmetom činnosti máme 

pomocnéĽ servisnéĽ zásobovacie a doplnkové prevádzky (kotolňaĽ práčovňaĽ údržbaĽ ústredňaĽ 

PaMĽ NISĽ RaSAĽ učtáreňĽ atď). 

 

Sociálnu starostlivos  a služby sme v roku 2012 poskytovali na novom oddelení DSS Rados . 

Humanitárnu pomoc sme v roku 2012 neposkytovali. 

 

3.1 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

 

VšNsPĽ n. o.Ľ Ve ký Krtíš poskytuje zdravotnú starostlivos  v súlade s platnými zákonmi a 

predpismiĽ najmä zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivostiĽ službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovĽ 577/2004 

Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného 

poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivostiĽ 578/2004 

Z.z. o poskytovate och zdravotnej starostlivostiĽ zdravotníckych pracovníkochĽ stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovĽ 579/2004 Z.z. o 

záchrannej zdravotnej službe a doplnení niektorých zákonovĽ 580/2004 Z.z. o zdravotnom 

poistení a o zmene doplnení zákonov č. 95/2002 Z.z. o pois ovníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonovĽ126/2006 Z.o verejnom zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Od 01.09-2007  účinný zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dna 30.11.2011 bol zrušený 

zákon č 140/1998 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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3.2 Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti 

Ústavná zdravotná starostlivosť - ÚZS poskytujeme na 122 lôžkach v nasledovnom 

členení: 

 

Počty hospitalizovaných pacientov na jednotlivých lôžkových oddeleniach 

 

Oddelenie Počet ošetrených pacientov 

Interné oddelenie 2042 

JIS interná 257 

Detské oddelenie 1086 (z toho 355 matiek) 

Chirurgické oddelenie 1598 

Úrazová chirurgia 20 

JIS chirurgická 254 

JIS UPV 77 

OAIM 57 

ODCH 329 

Spolu 5720 

 

Lôžkové oddelenie Počet lôžok  

Interné oddelenie 51 

Interné oddelenie  - JIS  3 

Pediatrické oddelenie 12 

Chirurgické oddelenie 26 

Traumatologické oddelenie 3 

Chirurgické oddelenie - JIS 4 

OAIM   2 

Oddelenie dlhodobo chorých 21 

Spolu 122 
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Z toho: 

- Matky 355 na detskom oddeleníĽ 

- JAS 513. 

 

 

Ambulantná starostlivosť na ambulanciách: 

Interná ambulancia (2-krát) JAS v odbore chirurgia 

Kardiologická ambulancia JAS v odbore úrazová chirurgia 

Ambulancia funkčnej diagnostiky JAS v odbore ortopédia 

Gastroenterologická ambulancia JAS v odbore gastroenterológia 

APLPD (do 29. 2. 2012) + závodná 

preventívna starostlivos  

 

Anestéziologická ambulancia ÚPS v odbore interná medicína 

Pediatrická ambulancia ÚPS v odbore chirurgia 

Chirurgická ambulancia (3-krát) ÚPS v odbore pediatria 

Traumatologická ambulancia  

Fyziatricko – rehabilitačná ambulancia  

 

VšNsP, n. o. poskytovala v roku 2012 zdravotnú starostlivosť na spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložkách v zložení: 

Oddelenie klinickej mikrobiológie Oddelenie klinickej biochémie  

s hematologicko – transfúznym úsekom 

Radiodiagnostické oddelenie Oddelenie centrálnej sterilizácie 
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VšNsPĽ n. o.Ľ Ve ký Krtíš ďalej v roku 2012 prevádzkovala dopravnú zdravotnú službuĽ 

poskytovala lekárenskú starostlivos  v nemocničnej lekárni a dietetické služby poskytovala na 

oddelení liečebnej výživy a stravovania. 

 

Oddelenie Počet ošetrených pacientov a výkonov 

Lôžkové oddelenia 5 720 

- z toho JAS 513 

- z toho matky 355 

SVaLZ 145 164 

Ambulancie 26 293 

UPS 4 973 

JAS 513 

Detský stacionár 16 

PLPD 248 
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4 Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných 
údajov v nej obsiahnutých 

Na základe uvedených cenových opatrení sa dohodovali so zdravotnými pois ovňami 

zmluvné objemy a uzatvárali hospodárske zmluvy. Zdravotné pois ovne si objednávali 

zdravotné výkony pod a svojich štatistík a nezhodovali sa s reálnou potrebou pre 

obyvate stvo nášho regiónu. Potreba zdravotných služieb pre obyvate stvo bola vyššia ako 

objednané výkony. Navyše zdravotné pois ovne pri platbách za hospitalizáciu uplatňovali 

výlučne minimálnu cenu. 

4.1 Náklady 

 

V  roku 2012  VšNsPĽ n. o.Ľ vynaložila celkové náklady   5 266 tisíc € 

bez dane z príjmov Ľ a to v členení 

mzdy a sociálne zabezpečenie zamestnancov    2 957 tisíc € 

spotreba materiálu         1 117 tisíc € 

odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku    0 393 tisíc € 

zostatková cena predaného majetku      0 049 tisíc € 

opravná položka k poh adávkam      0 076 tisíc € 

spotreba energie         0 226 tisíc € 

služby vrátane opráv         0 306 tisíc € 

ostatné náklady        0 142 tisíc € 

4.2 Výnosy 

VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš  v roku 2012 dosiahla výnosy vo výške  4 686 tisíc € 

V členení: 

výnosy z hlavnej činnosti ( 90% )      4 209 tisíc € 

 

výnosy z podnikateľskej činnosti celkom (10%)    0 477 tisíc € 

Z toho: 

výnosy z prenájmu  (3%)      0 153 tisíc € 

predaj majetku (7%)        0 312 tisíc € 

iné výnosy (0,2%)       0 013 tisíc € 
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4.3 Porovnanie výnosov z hlavnej činnosti za posledné obdobie. 

Obdobie 2010 2011 2012 

Výnos z hlavnej 

činnosti v tisícoch 
2 844 398,33 3 047 792,63 3 894 524,39 

 

 

Na výnosoch z hlavnej činnosti sa najvýznamnejším dielom podie ajú výnosy od zdravotných 

pois ovní vo výške € 3 894 524,39  v nasledujúcej štruktúre: 

Poisťovňa Výnos v € % z celkového výnosu 

Všeobecná zdravotná pois ovňaĽ a. s. 2117988,18 45% 

Dôvera zdravotná pois ovňaĽ a. s. 1443510,49 31% 

Union zdravotná pois ovňaĽ a. s. 333115,72 7% 

 

4.4 Výkony VšNsP, n. o., Veľký Krtíš podľa zdravotných poisťovní 
za posledné 3 roky 

V uvedených sumách sú zahrnuté celkové uznané výkony nemocnice zdravotnými 

pois ovňami vrátanie výkonov nezaplatených a výkonov nadlimitných. 

Uznané výkony za posledné 
obdobie podľa ZP 

2010 2011 2012 

VšZP, a. s. 2 153 787Ľ17 €  1 860 323Ľ52 €  2 172 175Ľ76 € 

Union ZP, a. s. 267 850Ľ71 €  236 344Ľ86 €  333 115,72  € 

Dôvera ZP, a. s. 1 293 332Ľ21 €  1 147 697Ľ63 €  1 522 856Ľ00 € 

Spolu za VšNsP, n. o. 3 714 970Ľ09 €  3 244 366Ľ01 €  4 028 147,48 € 
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Na grafe môžeme bada  nárast a oživenie uznaných zdravotníckych výkonov oproti roku 

2011. 

 

 

4.5 Pomer splatenia uznaných výkonov podľa obdobia 
a zdravotných poisťovní 

Pomer splatenia 

uznaných výkonov 
podľa obdobia a 
poisťovní 

2010 2011 2012 

Union ZP, a. s. 94,95% 93,32% 92,47% 

Dôvera ZP, a. s. 93,50% 98,15% 86,17% 

VšZP, a. s. 83,47% 91,73% 93,63% 
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Z grafu je zrejmý pokles platieb od pois ovne DôveraĽ a. s.Ľ ktorý v roku 2012 začala 

uplatňova  limity na výkony cez plánovací systém Hospicom. VšZPĽ a. s. po viacerých 

úspešných rokovaniach  pokračuje v stúpajúcom trende preplácania zdravotných výkonov. 
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5 Tabuľková časť Výročnej správy o činnosti 
a hospodárení VšNsP, n. o., Veľký Krtíš za rok 2012 

V tabu kovej časti sú  zobrazené : 

    čerpania rozpočtu za rok 2012, 

    súvahaĽ 

    výkaz ziskov a strátĽ 

    poznámky k účtovnej závierkeĽ 

    cash flow, 

    výrok audítoraĽ 

    vyhlásenie účtovnej jednotky. 
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5.1 Čerpanie rozpočtu za rok 2012 

VšNSP n.o. Velký Krtíš 

Rozpočet 2012 

   Položka plán skutočnosť 

=== Náklady === 
50 - spotrebované nákupy 937 955,00 € 1 403 503,00 € 

Z toho 501- Spotreba materiálu 734 570,00 € 1 116 845,00 € 

PHM 47 500,00 € 50 822,00 € 

Priamy materiál: 660 570,00 € 982 864,00 € 

Lieky 462 920,00 € 665 016,00 € 

Krv 75 000,00 € 73 044,00 € 

Zdravotnícky DHM 8 500,00 € 42 750,00 € 

Potraviny 77 500,00 € 75 813,00 € 

Čistiace prostriedky 14 150,00 € 16 150,00 € 

Pracie prostriedky 9 000,00 € 12 750,00 € 

iny rez.materila 13 500,00 € 97 341,00 € 

Režijný materiál 26 500,00 € 83 159,00 € 

kancelársky materiál 11 000,00 € 12 723,00 € 

Materiál na údržbu ostat. 13 500,00 € 38 721,00 € 

DHM výpočtovej techniky 2 000,00 € 31 715,00 € 

502- Spotreba energie 203 385,00 € 225 937,00 € 

Elektrická energia 49 750,00 € 58 325,00 € 

Voda 35 000,00 € 38 568,00 € 

Plyn 118 635,00 € 129 044,00 € 

504- PREDAJ LAPAROSKOP   60 721,00 € 

51 - Služby 118 130,00 € 306 406,00 € 

Z toho 511- Opravy a udržiavanie 12 000,00 € 10 718,00 € 

512- Cestovné 3 000,00 € 9 227,00 € 

513- Náklady na reprezentáciu 250,00 € 1 167,00 € 

518- Ostatné služby: 102 880,00 € 285 294,00 € 

servis ct 2 000,00 € 9 072,00 € 

najom sl.darmoty 0,00 € 42,00 € 

inter.služby 840,00 € 652,00 € 

výkony spojov 16 000,00 € 18 150,00 € 

bozp 2 100,00 € 1 566,00 € 

právna pomoc 6 000,00 € 9 709,00 € 

spracovanie uct.dokladov  33 000,00 € 24 983,00 € 

testovanie streril. 0,00 € 1 719,00 € 

ostatné služby 13 000,00 € 76 474,00 € 

opravy zdrav.techniky 20 000,00 € 38 794,00 € 

zneškodnenie odpadu 6 000,00 € 8 192,00 € 

zdrav.starosl.prev.prehl. 0,00 € 33 644,00 € 

metrologia 700,00 € 6 672,00 € 

tech.plyny najomne 1 240,00 € 3 025,00 € 

skolenie prac. 2 000,00 € 2 326,00 € 

Náklady na podnikateľskú činnosť   50 274,00 € 

52 - Osobné náklady 2 510 800,00 € 2 956 734,00 € 

Z toho: 521- Mzdové náklady 1 900 000,00 € 2 217 999,00 € 
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524- Zákonné odvody 608 000,00 € 726 704,00 € 

525- DDP 1 300,00 € 0,00 € 

527- Sociálne náklady 1 500,00 € 12 031,00 € 

53 - Dane a poplatky 26 500,00 € 30 602,00 € 

54 - Ostatné náklady 0,00 € 50 285,00 € 

pokuty a penále 0,00 € 31 502,00 € 

úroky   17 049,00 € 

kurzové straty   300,00 € 

iné ostatné náklady   1 434,00 € 

547 - Opravná položka k pohľadávkam   76 504,00 € 

55- Odpisy, predaný majetok, rezervy 560 100,00 € 441 479,00 € 

        odpisy,ZC pred.majetku 560 100,00 € 392 616,00 € 

predaj pozemku ZS    48 863,00 € 

59- Daň z príjmu 0,00 € 53 495,00 € 

NÁKLADY SPOLU 4 153 485,00 € 5 319 008,00 € 

   

   

   

   

   

   === Výnosy === 

60 - Tržby za vlastné výkony 3 346 510,00 € 4 017 179,00 € 

602 - Tržby z predaja služieb:   4 017 179,00 € 

tržby z prevádzky 30 000,00 € 29 719,00 € 

tržby za platené služby 100 000,00 € 56 768,00 € 

tržby od zdrav.poistovni 3 161 910,00 € 3 894 614,00 € 

DSS 54 600,00 € 36 078,00 € 

64 - Ostatné výnosy 7 080,00 € 3 446,00 € 

úroky 80,00 €   

iné ostatné výnosy 7 000,00 € 3 446,00 € 

64-PREDAJ LAP.VEZA 0,00 € 60 721,00 € 

65 - Tržby z predaja majetku, rezervy 250 215,00 € 605 018,00 € 

651- tržby z predaja majetku 100 000,00 € 311 963,00 € 

652- finančné výnosy   139 411,00 € 

658- výnosy z prenájmu majetku 150 215,00 € 153 644,00 € 

VÝNOSY SPOLU 3 603 805,00 € 4 686 364,00 € 

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK -549 680,00 € -632 644,00 € 
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5.2 Súvaha 
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5.3 Výkaz ziskov a strát 
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5.4 Poznámky k účtovnej závierke 
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5.5 Cash flow 

 

Prehľad o peňažných tokoch 
   

 

za rok končiaci: 31.12.2012 
   

 

(v EUR) 
   

 

VŠNSP, n. o.  
   Označe-

nie 
Text   Účtovné obdobie 

      bežné 
predchádzajú

ce a b c 

          

          

Z/S 
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred 
zdanením daňou z príjmov 

  -502 630 -1 066 632 

          

A.1. 
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky 
výsledok z bežnej činnosti   

46 467 301 893 

A.1.1. 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku   392 617 499 486 

A.1.2. 

Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou 
predaja)       

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobutnutému majetku       

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv     7 415 

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek       

A.1.6. 
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a 
výnosov   -85 050 -83 203 

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov       

A.1.8. Úroky účtované do nákladov       

A.1.9. Úroky účtované do výnosov     -74 

A.1.10. 
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky     36 

A.1.11. 
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a 
peňažným ekvivalentom ku dňu účt. závierky       

A.1.12. 
Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou 
majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent   -263 100   

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru   2 000 -121 767 

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu   474 485 548 074 

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti   -152 519 157 418 

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti   642 573 397 977 

A.2.3. Zmena stavu zásob   -15 569 -7 321 

A.2.4. 
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s 
výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov       

A.3. 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
investičných činností       

A.4. 
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré 
sa začleňujú do finančných činností       

A.5. 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s 
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných 
činností       

A.6. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na 
zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
fin.činností       

A.7. 

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s 
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv.alebo 
fin.činností   -1 447 8 612 
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A.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
prevádzkovú činnosť     83 409 

A.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
prevádzkovú činnosť       

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti   16 875 -124 644 

B.1. 
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného 
majetku       

B.2. 
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku   -294 874 -14 054 

B.3. 
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov 
a podielov v iných účtovných jednotkách       

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku       

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku   311 964 132 836 

B.6. 
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a 
podielov v iných účtovných jednotkách       

B.7. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine       

B.8.  
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine       

B.9. 
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou 
jednotkou tretím osobám       

B.10. 
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých 
účtovnou jednotkou tretím osobám       

B.11 
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prevádzkových činností       

B.12. 

Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s 
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností       

B.13. 
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie       

B.14. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie       

B.15. 
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju 
možné začleniť do investičných činností       

B.16. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť       

B.17. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
investičnú činnosť       

B.18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť       

B.19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť       
B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti   17 090 118 782 

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní       

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov       

C.1.2. 
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania 
spoločníkmi alebo fyzickou osobou   

    

C.1.3. Prijaté peňažné dary       

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi       

C.1.5 
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie 
vlastných akcií a vlastných podielov   

    

C.1.6. 
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených 
účtovnou jednotkou   

    

C.1.7. 
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní 
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou   

    

C.1.8. 
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením 
vlastného imania   

    

C.2. 
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a 
krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti   

    

C.2.1. Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov       
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C.2.2. 
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných 
papierov   

    

C.2.3. 

Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla 
banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú 
činnosť   

    

C.2.4. 
Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov 
poskytnutých na hlavnú činnosť   

    

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek       

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek       

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

    

C.2.8. 
Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých 
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti   

    

C.2.9. 
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a 
krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti   

    

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

    

C.4. 

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na 
zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do 
prev.činností   

    

C.5. 

Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú 
určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na 
inv.činnosť   

    

C.6. 
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené 
na predaj alebo na obchodovanie alebo na inv.činnosť   

    

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

    

C.8. 
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
finančnú činnosť   

    

C.9. 
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na 
finančnú činnosť   

    

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti       

D. 
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných 
prostriedkov 

  33 965 -5 862 

E. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 

  18 748 24 610 

F. 
Stav peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

  52 713 18 748 

G. 
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným 
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu 
účtovnej závierke 

      

H. 
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných 
ekvivalentov na konci účtovného obdobia 

  52 713 18 748 
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5.6 Výrok audítora 
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5.7 Vyhlásenie účtovnej jednotky 
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5.8 Štruktúra priemerného počtu zamestnancov 2011-2012 

 

Personálne 

obsadenie 

Počet zamestnancov Priemerná hrubá mzda 

2011 2012 +/- 2011            2012       

                       

         +/-        

                  

Lekári 29,86 30,05 + 0,19 2 849,69 2 687,42 - 162,27 

Farmaceuti 1,00 1,00 0,00 884,20 846,43 - 37,77 

Sestry 76,76 79,70 + 2,94 698,77 760,99 + 62,22 

Pôr. asistentky 0 0 0 0 0 0 

Laboranti 16,83 16,00 - 0,83 692,75 766,74 + 73,99 

Asistenti 36,28 39,75 + 3,47 618,01 680,65 + 62,64 

Iní zdrav. 
pracovníci 

1,00 0 - 1,00 1 401,88 0,00 -1 401,88 

Iní odbor. 
pracovníci 

0 0 0 0 0 0 

THP 13,79 12,50 - 1,29 854,99 820,54 - 34,45 

Robotníci 70,67 72,73 - 2,06 443,64 476,44 + 32,80 

SPOLU 246,19 251,73 + 5,54 825,78 905,92 + 80,14 

       

 

DOVP 25 42 + 17 81 702,81 55 881,84    - 25 820,97 
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5.9 Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie 

Ukazovateľ Počiatočný stav k 01.01 Skutočnosť k 31.12. 

Majetok spolu 3716 3570 

Z toho – softvér 20 20 

             pozemky 124 109 

Stavby 2591 2327 

Stroje – prístroje 917 1037 

Dopravné prostriedky 41 41 

Obstaranie DHM 23 36 

Obežný majetok 836 962 

Z toho: Zásoby + preddavky 129 145 

Pohľadávky, iné pohľ. 689 765 

Finančný majetok 19 53 

Časové rozlíšenie 5 7 

Záväzky 1649 2296 

Krátkodobé záväzky v členení 1366 1972 

Záväzky z obch. Styku 962 1308 

Záväzky voči zamestnancom 128 150 

Záväzky zo soc. zabezpečenia 155 189 

Daňové záväzky 62 275 

Ostatné záväzky 59 50 

Dlhodobé záväzky v členení 283 324 

Záväzky zo soc. fondu 0 6 

Záväzky z nájmu 283 318 
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Čestné  prehlásenie 

 

 Svojím podpisom  potvrdzujem  pravdivos   údajov  uvedených vo Výročnej správe o  

činnosti a hospodárení VšNsPĽ n. o. Ve ký Krtíš za rok 2012. 

 

 

 

 

      --------------------------------------------- 

       MUDr .Jozef Kanyó 

              riadite  VšNsPĽ n. o.Ľ Ve ký Krtíš 

  

 

  vo Ve kom KrtíšiĽ dňa 31. 3. 2013  

 

 Rozde ovník : 

    5 - krát   Správna rada 

    3 - krát   Dozorná rada 

    1- krát    Registrový úrad B. Bystrica 

    1- krát   MZ  SR Bratislava 

    1- krát    Riadite  

    1- krát    Sekretariát (verejne prístupný) 

    1 - krát   Archív  

    5 - krát   Rezerva  
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