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1. Všeobecná charakteristika nemocnice 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce je nemocnica 
pavilónového typu s viac ako 50 ročnými budovami osadenými v peknom prostredí 
lesoparku. Nemocnica je od 1. 1. 2003 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. 
Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami 
okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /3 1. 7. 
2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová 
Baňa. 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce poskytuje zdravotnú 
starostlivosť pre poistencov zdravotných poisťovní VšZP a.s., Union ZP a.s., Dôvera ZP a.s. 
v nasledujúcej štruktúre. 

Ambulantná starostlivosť špeciálnych ambulanciách (ŠAS): 
• traumatologická amb. 
• infektologická amb. 
• anestéziologická amb. 
• hematologická amb. 
• interná ambulancia príjmová 
• interná ÚPS amb. 
• chirurgická ambulancia príjmová 
• chirurgická ÚPS amb. 
• sono ambulancia 
• fyziatricko - rehabilitačná amb. 

V nemocnici pôsobia 3 lôžkové oddelenia: 
• Interné oddelenie s JIS 
• Chirurgické oddelenie 
• Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ): 
• Rádiologické oddelenie 
• Oddelenie laboratórnej medicíny 
• FBLR 

Zdravotná starostlivosť je v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach. 
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/tabuľka č. 1 - počet lôžok/ 

Oddelenie Počet lôžok 

Interné oddelenie rozšírené 50 
JIS int. oddelenia 5 

Chirurgické oddelenie 36 

Oddelenie anestézie a int. medicíny 4 

ODCH dočasne pozastavené 

Zdravotná poisťovňa VšZP a Union od 1. 7.2011 nezazmluvnila oddelenie ODCH a OAIM. 
Vzhľadom k prevádzkovaniu chirurgického oddelenia a zabezpečeniu akútnej starostlivosti 
pre občanov zlatomoraveckého regiónu sme aj napriek nezazmluvneniu vyššie uvedených 
oddelení ponechali v prevádzke oddelenie OAIM v počte lôžok 4. 

V roku 2013 bolo opätovne potvrdené dočasné pozastavenie činnosti ODCH, čo v praxi 
znamená, že Mestská nemocnica má stále platnú licenciu na prevádzku tohto oddelenia. 
Začiatkom roku 2013 prejavila VšZP na základe návrhu MNZM ochotu rokovať 
o znovuotvorení ODCH, pričom by toto oddelenie malo slúžiť pre celý Ntriansky kraj. 
Z dôvodu prechodu na unitárny poisťovací systém sú toho času rokovania pozastavené, VšZP 
však deklarovala, že záujem o otvorenie ODCH v Zlatých Moravciach naďalej pretrváva. 

/tabuľka č. 2 - Zdravotné poisťovne/ 

Zdravotná Platnosť zmluvy Finančný zmluvný limit Skladba 
poisťovňa / poistencov v%, 

na rok 2013 v re2ióne ZM 
1272403 ,40 

VšZP do 30.6.014 88 

DôveraZP od 1.1.2014 252 000,00 8 

UNION ZP do 1.11.2014 113 000,00 4 

Priemerná ošetrovacia doba s tendenciou jej neustáleho znižovania tým, že po uzatvorení 
prevádzky dominantného oddelenia ODCH jet. č. priemerná ošetrovacia doba 6,48 dní. 
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Obložnosť kolíše sezónne medzi 68% - 70% s rozdielmi medzi jednotlivými oddeleniami. 
• počet ukončených hospitalizácií: 3 746 
• počet operácii: 900 
• počet úmrtí: 174 
• počet pacientov vyšetrených ambulantne: 26 948 
• počet ošetrených pacientov SVaLZ: 120 863 

V roku 2013 boli na ÚDZS podané 2 opodstatnené sťažnosti na naše zdravotné zariadenie. 

Dôležitým faktom je skutočnosť, že Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce je v rámci krízového riadenia zaradená ako subjekt hospodárskej mobilizácie 
na príkaz Rady obrany Slovenskej republiky a má špecifické úlohy v čase brannej pohotovosti 
štátu ako i stave ohrozenia. 

Snahou vedenia nemocnice je zachovanie jej činnosti v doterajšom plnom rozsahu, rozšírenia 
činnosti o vyššie uvedené progresívne metódy poskytovania zdravotnej starostlivosti v úzkej 
nadväznosti a spolupráci s FN Nitra ako koncovou nemocnicou v Nitrianskom samosprávnom 
kraji. 

INTERNÉ ODDELENIE 
Oddelenie od 1.7.2013 pracuje na 55 lôžkach (z čoho 50 lôžok INT odd. a 5 lôžok interné 
JIS INT odd.). 

Na internom oddelení pracuje 8 lekárov, vrátane primárky oddelenia. Primárka oddelenia 
pracuje zároveň v hematologickej ambulancii. 

Na oddelení, pod vedením vrchnej sestry a staničnej sestry, pracuje 24 sestier z toho 1 
dokumentačná sestra, 1 sestra v príjmovej a 1 sestra v sono ambulancii, 2 zdravotnícki 
asistenti, 9 sanitárov a 8 pomocníc. 

• počet ukončených hospitalizácií na internom odd. zar. 2013 bol 1 581 
• počet ukončených hospitalizácií na JIS interného odd. 327 
• počet ukončených hospitalizácií mimo rajónnych klientov ZP 111 
• počet ošetrených pacientov na príjmovej ambulancii 1 439 
• počet ošetrených pacientov na ÚPS ambulancii 1 814 
• počet ošetrených mimo rajónnych pacientov v príjmovej a ÚPS amb. 165 

Priemerná doba hospitalizácie je 7,4 dňa, úmrtnosť 4,45%. Obložnosť na internom oddelení 
za rok 2013 bola 70,77%, na JIS interného oddelenia 53,53%. Úmrtnosť na internom oddelení 
- 97 pacientov. 

Prístrojové vybavenie oddelenia: Ekg prístroje 4, defiblirátory 2, infúzne dávkovače 2, 
infúzna pumpa, 5 monitorov, 1 tlakový holter, 4 odsávačky. Kódovanie výkonov podľa DRG 
systému. 

CHIRURGICKÉ ODDELENIE 
Chirurgické oddelenie pracuje na 36 základných lôžkach, z toho sú 4 lôžka JIS a na 2 lôžka na 
nadštandardných izbách. 
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Na oddelení pracujú 3 lekári s dvomi atestáciami, jeden lekár na čiastočný úväzok, jeden lekár 
v pred atestačnej príprave, 1 lekár na ambulancii. Jeden lekár vykonáva operačné výkony 
prsníkov. 

Za rok 2012 bola na chirurgickom oddelení priemerná obložnosť 78,50%, pri priemernej 
dÍžke hospitalizácie 6,06 dňa z celkového počtu hospitalizovaných pacientov. Úmrtnosť 18 
pacientov. 

Oddelenie disponuje ambulanciami. 

• príjmová ambulancia - celkový počet ošetrených pacientov 
• traumatologická amb. - počet ošetrených pacientov 
• ÚPS ambulancia - počet ošetrených pacientov 
• celkový počet hospitalizovaných pacientov 
• celkový počet UH 
• od operovaných pacientov 
• počet OHV z celkových UH 

3 826 
5 551 
4 414 
1 650 
1 641 

900 
280 

Rozšírili sme spektrum operácií o operácie prsníkov, laparoskopické hernie, CKP pri 
zlomeninách krčka stehennej kosti. Robíme aj niektoré urologické a ortopedické operácie. 

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE 
Rádiodiagnostické oddelenie má v našom zdravotnom zariadení pracoviská v chirurgickom 
pavilóne a v internom pavilóne. Súčasťou oddelenia je aj sono ambulancia v chir. pavilóne 

RDG pracovisko v chir. pavilóne slúži pre potreby lôžkových pacientov, pacientom 
traumatologickej a príjmovej ambulancie a pacientov prichádzajúcich do pohotovostnej 
služby. V tomto pavilóne sa prevádza aj skiagrafia na operačnej sále a oddeleniach 
pojazdnými rdg prístrojmi. Na oper. sále sa navyše prevádzajú operácie kostí pod kontrolou 
RDG monitorom, ktorý obsluhuje personál nášho oddelenia. Súčasťou tohto pracoviska je aj 
sono ambulancia, kde sa prevádzajú rôzne sono vyšetrenia u lôžkových aj ambulantných 
pacientov. V internom pav. sa vykonávajú základné skiagrafické vyšetrenia u lôžkových 
pacientov a špeciálne vyšetrenia u lôžkových aj ambulantných pacientov. Súčasťou 
pracoviska je aj mamografické pracovisko, kde sa vykonávajú rdg mamografické vyšetrenia. 

Tieto vyšetrenia vykonáva 5 rdg asistentov na plný úväzok a 2 lekári - rádiodiagnostici, 
pričom 1 lekár je vedúci lekár oddelenia, ďalší lekár na skrátený pracovný úväzok. Všetci 
majú zodpovedajúce vzdelanie na výkon tejto práce. 

V roku 2013 sme vykonali celkom 15 900 rdg a sono vyšetrení. Z toho: 
• celkový počet sono vyšetrení 3 556 

celkový počet mamografických vyšetrení 1 221 

Sono vyšetrenia sa tiež objednávajú, čakacie doma u prsníkov najviac 2 mesiace, u ostatných 
1 mesiac. Akútne stavy sa vyšetrujú bez čakania. 

Prístrojové vybavenie oddelenia je priemerné. Rdg prístroje okrem jedného pojazdného sú 
staršie ako 1 O rokov - opotrebované. V internom pavilóne je mamografický automat značne 
opotrebovaný. U rdg prístrojov odborná firma pravidelne prevádza skúšky dlhodobej stability 
/podľa zákona/ neboli vážnejšie nedostatky. 
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Zdravotná poisťovňa Dôvera a.s. nezazmluvnila platbu za filmový materiál. 

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE 
FRO zabezpečuje základnú fyzatricko-rehabilitačnú starostlivosť ambulantným pacientom 
a pacientom lôžkových oddelení interného, chirurgického oddelenia a oddelenia OAIM. 
Prevádzka je jednosmenná. FRO má úsek pre individuálne a skupinovú liečebnú telesnú 
výchovu, fyzikálnu terapiu a teploliečbu. 

Pracovisko vedie lekár so špecializáciou v odbore FBLR + certifikátom SM systému v r. 
2013 a 1 lekár so špecializáciou v odbore, ktorý lx do týždňa predpisuje zdravotné pomôcky. 
Ďalej činnosť oddelenia zabezpečuje 9 fyzioterapeutiek, 1 zdravotná sestra a 1 pomocnica. 

V roku 2013 bol FRO oddelenie zakúpený 1 multifunkčný elektroliečebný prístroj, 1 
špeciálne lôžko Bobáth, 1 vyšetrovacie lôžko do ambulancie. Pracovisko bolo v decembri 
2013 presťahované zo starého gynekologického pavilónu do budovy interného. 

Na našom oddelení boli v uplynulý rok zavedené nové liečebné postupy: SM systému na 
priamu platbu pacienta. 

Vyškolenie fyzioterapeutiek v certifikovaných prac. činnostiach: 
• kurz v mäkkých a mobilizačných technikách 
• kurz reflexnej terapii 
• kurz elektrostimulácii a elektrodiagnostike 
• kurz facilizačných technikách podľa Kabáta 
• reflexné cvičenia podľa Dr. Vojtu 
• vyškolenie v SM systéme 

V roku 2013 bolo: 
• ambulantne vyšetrených pacientov 5 150 
• pacientov na lôžkových odd. 206 
• ambulantne rehabilitovaných pacientov 2 701 

Pre zdravotné poisťovne sa v ambulancii urobili celkovo 1 418 165 bodov a v SVaLZ 
19 597 180 bodov. 

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY 
Oddelenie v rámci svojej liečebno-preventívnej činnosti zabezpečovalo anestéziologickú 
a intenzívnu starostlivosť: 

• počet hospitalizovaných pacientov 197 

• z toho privezených RLP, RZP 83 

• počet pacientov preložených z iného odd. 108 

• počet pacientov prevzatých z iných ZZ 

• počet pacientov prevzatých bez doporučenia 4 

• pacient doporučený od iného oš. lekára 1 

• počet pacientov s ventiláciou nad 24 hod. 76 

• tracheostómia 8 

• centrálny venózny katéter zavedený u 28 

• dialyzačný katéter zavedený u 9 

• epidurálny katéter zavedený u 2 

• ambulantne ošetrených pacientov 12 
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V roku 2013 bolo: 
• ambulantne vyšetrených pacientov 1 271 
• celkovo vykonaných anestézií 749 
• anestézie vykonané na op. sále 716 
• z toho neplánovaných 56 
• ambulantné anestézie 26 
• predanestéziologické vizity 123 
• počet anestéziologických konzílií 1 

• konzílium na iných oddeleniach 27 
• KPR na chirurgickom a internom odd. 14 
• počet elektrických kardioverzií 7 

Obložnosť oddelenia OAIM bola 57,12%, priemerná doba hospitalizácie 4,3 dňa. Celková 
úmrtnosť pacientov na OAIM 30,2%. 

Nozokorniálne nákazy boli hlásené u15 pacientov. 

V rámci anestetického úseku srne začali používať nové lokálne antiseptikum Chirocain. Na 
oddelenie srne zakúpili nový servoventiláto Harnilton. 

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY 
Oddelenie laboratórnej medicíny sa podieľa na laboratórnej diagnostike nemocničných 
a ambulantných klientov. V roku 2013 pokračujeme v našej pracovnej činnosti -vykonávame 
okrem laboratórnej diagnostiky ambulantných a nemocničných pacientov aj preventívne 
vyšetrenia klientov a vyšetrenia pre pracovnú zdravotnú službu. Zabezpečujeme aj dodanie 
laboratórnych výsledkov pre ambulantných lekárov a ich klientov v snahe zvýšiť množstvo 
našich výkonov. 

Nakoľko v laboratórnej medicíne pribúdajú nové poznatky, priebežným vzdelávaním sa 
približujeme k týmto trendom. Nové poznatky, pracovné postupy a informácie o nových 
laboratórnych technológiách získavame pravidelným vzdelávaním. V roku 2013 sa pracovníci 
oddelenia zúčastnili mnohých vzdelávacích akcií na SZU, SSKB, SEKMTL. 

Personálne obsadenie O.KB: celkový počet pracovníkov 12, z toho: 
• 1 vedúci lekár v špecializácii klinická biochémia a laboratórna medicína, 
• 8 laborantiek 
• 1 sanitárka 
• 1 pomocnica na úv. 0,5 
• 1 laborantka na úv. 0,2 úv. 

Personálne obsadenie HTO: celkový počet pracovníkov 9, z toho: 
• 1 vedúci lekár 
• 6 laborantiek 
• 1 sanitárka 
• 1 pomocnica na úv. 0,5 

V roku 2013 priemerne na: 
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• OKB za jeden mesiac pripadalo 7 521 397 bodov a 43 455 výkonov, počet výkonov za rok 
521 462 

• HTO za jeden mesiac pripadalo 1 047 725 bodov a 9 924 výkonov, počet výkonov za rok 
119 088 

V roku 2013 sme pravidelne vykonávali vnútornú kontrolu kvality presnosti a správnosti 
jednotlivých metodík. 

V externej kontrole prostredníctvom firmy SEKK Pardubice boli vykonané 3 kontrolné cykly 
- AKS. 

Kontrolné cykly sú potrebné pre účely zdokladovania vydaného certifikátu pre zdravotné 
poisťovne. 

Boli zavedené na našom oddelení nové vyšetrovacie metódy: Troponín T, CYFRA 21-1, Ca 
72-4, Proklacitonín. 

2. Pracovníci a odmeňovanie 

K 31.12.2013 pracovalo v nemocnici 203 fyzických osôb, z toho žien 172 s pnemernou 
mzdou vo výške 710,25€. 
Nárast mzdy bolo podmienené zvýšením platových podmienok v zmysle platnej legislatívy. 

Na porovnanie napr.: 
v roku 2008 pracovalo v nemocnici 277 fyzických osôb s priemernou mzdou vo 
výške 612,87€ 
v roku 2011 pracovalo v nemocnici 194 fyzických osôb s priemernou mzdou vo 
výške 636,51€ 
v roku 2012 pracovalo v nemocnici 199 fyzických osôb s priemernou mzdou vo výške 
706,75€ 

Súčasný počet pracovníkov je hraničný na zabezpečenie činnosti jednotlivých oddelení. 
Zdravotnícku starostlivosť zabezpečovalo 144 zdravotníckych pracovníkov z celkového počtu 
203. Z toho lekárov 24 (18 na plný úväzok, 6 na čiastočný úväzok, 1 na dohodu a 4 lekári na 
príkaznú zmluvu), sestier 62, ostatný zdravotný personál 60. Zdravotnícki pracovníci sa 
zúčastňovali odborných vzdelávacích akcií v rámci ďalšie vzdelávania. V roku 2013 atestácia 
1 lekára v odbore vnútorného lekárstva II. stupňa. V príprave na euroatestáciu sú 4 lekári. 

/tabuľka č. 3 - odbornosť lekárov/ 

s atestáciou II. 7 
S atestáciou I. so špecializáciou v odbore 8 
euro atestácia 1 
kmeň v odbore 4 
absolvent 4 
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/tabuľka č.4 - Pracovníci po jednotlivých kategórií/ 

Kategória pracovníkov Plán Priemerný evidenčný Skutočný stav k 
počet pracovníkov poslednému 

dňu 

prepočítaný fyzické prepočítaný fyzické 
počet osoby počet osoby 

lekári 19,53 23,03 20,50 24,00 
farmaceuti 0,25 1,00 0,25 1,00 
ostatní pracovníci s vysokoškolským 
vzdelaním 
sestry 61,20 62,00 61,20 62,00 
dietne sestry 1,50 2,00 1,50 2,00 
fyzioterapeuti 8,88 9,00 8,88 9,00 
zdravotnícki laboranti 15,00 15,00 15,00 15,00 
rdg asistenti 5,00 5,00 5,00 5,00 
lekárenskí laboranti 1,00 1,00 1,00 1,00 
zdravotnícki asistenti 5,00 5,00 5,00 5,00 
SZP spolu 97,58 99,00 97,58 99,00 

sanitár s kurzom 14,00 14,00 14,00 14,00 
laboratórni pracovníci 0,00 0,00 0,00 0,00 
NZP spolu 14,00 14,00 14,00 14,00 

sanitár bez kurzu 8,00 8,00 8,00 8,00 
PZP spolu 8,00 8,00 8,00 8,00 

odborní zdravotnícky pracovníci 139,36 145,03 140,33 146,00 
spolu 

technicko - hospodársky pracovníci 10,00 10,00 10,00 10,00 
prevádzkoví pracovníci 40,63 41,00 40,63 41,00 
vodiči 0,00 0,00 0,00 0,00 
stravovacia prevádzka 7,00 7,00 7,00 7,00 
ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 
nezdravotní pracovníci spolu 57,63 58,00 57,63 58,00 

pracovníci spolu 196,99 203,03 197,96 204,00 

ženy 165,59 171,00 166,56 172,00 
neplatené voľno 3,00 0,00 
ženy na materskej dovolenke 0,00 0,00 
ženy na materskej dovolenke 
·predÍženei 

3,00 3,00 
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3. Ekonomika za rok 2013 

Oproti rokom 2011 a 2012 sa v roku 2013 prejavil v hospodárení Mestskej nemocnice rapídny 
nárast mzdových nákladov, spôsobený prijatím zákonov o platových nárokoch lekárov, ktorý 
vstúpil do platnosti od 1.12.2011. O tejto skutočnosti už v minulosti informovala Hodnotiaca 
správa Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. a to konkrétne v hodnotiacej 
správe v roku 2013 za rok 2012. Platy lekárov v tomto období boli upravované v dvoch 
etapách. V prvej etape sa podarilo udržať náklady na platy lekárov nezmenené, nakoľko boli 
zákonom stanovené navýšenia platov riešené preklasifikovaním osobných príplatkov do 
tarifnej mzdy. Tento krok bol vtedy prerokovaný vedením nemocnice s lekármi, aby sa 
zamedzilo prípadnej nespokojnosti a eliminovala sa možnosť prípadných výpovedí a štrajku, 
ako to bolo v iných nemocniciach. V druhej etape boli už platy lekárov reálne navýšené na 
zákonom stanovenú minimálnu hranicu. 

V roku 2013 sa v ekonomike nemocnice prejavilo aj prijatie zákona o minimálnych mzdových 
platových nárokoch zdravotných sestier a pôrodných asisteniek, ktorý nadobudol účinnosť od 
1.4.2012. Prijatie tohto zákona malo negatívny dopad na ekonomiku nemocnice najmä 
z dôvodu veľmi výrazného nárastu mzdových nákladov. Oproti roku 2012 zaznamenala 
nemocnica nárast mzdových nákladov v celkovej výške 129-tisíc Eur. 

/graf č. l/ - Medziročný rast mzdových nákladov 
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Poznámka ku grafu: 
Rozdiel medzi rokom 2011 a 2012 predstavuje sumu: 204 228 Eur (nárast) 
Rozdiel medzi rokom 2012 a 2013 predstavuje sumu: 129 144 Eur (nárast) 

V septembri 2013 Mestská nemocnica začala riadne platiť odvody do Sociálnej poisťovne ako 
aj zdravotných poisťovní v plnej výške a taktiež sa znížil jestvujúci záväzok z roku 2012. 
Výška celkového záväzku voči Sociálnej poisťovni je však aj naďalej nezanedbateľnou 

čiastkou a preto Sociálna poisťovňa poskytla na roky 2014 až 2015 Mestskej nemocnici 
splátkový kalendár, ktorý sa momentálne Mestská nemocnica snaží hradiť v rámci svojich 
finančných možností. Výška jednej mesačnej splátky predstavuje 20-tisíc Eur. Po uhradení 
nevyhrmtných nákladov na chod nemocnice sa zaraďuje tento záväzok medzi prioritné platby. 
Predpokladaný termín vyrovnania záväzku je 10.8.2015. 

Ďalšou významnou položkou, ktorá negatívne ovplyvnila výsledok hospodárenia je zákonná 
rezerva na nevyčerpané dovolenky, vytvorenie rezervy na príslušenstvo k neuhradeným 
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Vzhľadom na reálne finančné možnosti mesta Zlaté Moravce, ako aj nemocnice ako 
samostatného subjektu je potrebné zvážiť aj otázku prevádzkovateľa nemocnice, ktorý by 
zabezpečil zachovanie zdravotnej starostlivosti, zamestnanosti ako aj prílevu investícií 
a obnovy nemocnice z hľadiska technického, ako aj stavebného. Na základe momentálne 
platnej legislatívy hovoriacej o príspevkových organizáciách miest a obcí (termín 31.12.2014) 
vedenie nemocnice v súčinnosti s vedením mesta hľadá potencionálneho 
prevádzkovateľa/spoluprevádzkovateľa nemocnice, ktorý by za mestom stanovených 
podmienok zabezpečil prevádzku nemocnice a najmä odľahčenie mestského rozpočtu. 
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