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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 /31. 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. 
od 1.7.2012 v nasledujúcej štruktúre. 

Ambulantná starostlivosť špeciálnych ambulanciách (ŠAS): 
• traumatologická amb. 
• infektologická amb. 
• anestéziologická amb. 
• hematologická amb. 
• interná ambulancia príjmová 
• chirurgická ambulancia príjmová 

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 

Od 1. 7.2012 nemocnica vzhľadom k novým zmluvným podmienkam so zdravotnými 
poisťovňami VšZP a.s., Union ZP a.s., Dôvera ZP a.s. pristúpila k redukcii lôžkovej kapacity 
z pôvodných 120 lôžok na súčasných 95 lôžok. 



/tabuľka č. 1/ 

Oddelenie Počet lôžok 

Interné oddelenie rozšírené 40 
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 2012 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/ 

Zdravotná Platnosť zmluvy Finančný zmluvný limit Skladba 
poisťovňa / poistencov v 0/o, 

na rok2012 v re~ióne ZM 
201 796,88 € 

VšZP do 31.12.013 89 

mesačne cca 18 000€ : 
DôveraZP do 30.6.2013 ambulancie cca 3 300€ 8 

SVLZ 4 500€ 
UH - podľa skutočnosti 
limity polročné: 

UNIONZP do 30.6.2014 ambulancie 3 500€ 3 
SVLZ 14 257€ 
UH 20 000€ 

Priemerná ošetrovacia doba s tendenciou jej neustáleho znižovania tým, že po uzatvorení 
prevádzky dominantného oddelenia ODCH je t. č. priemerná ošetrovacia doba 6, 7 dní. 



Obložnosť kolíše sezónne medzi 66% - 75% s rozdielmi medzi jednotlivými oddeleniami. 
• počet ukončených hospitalizácií: 3 744 
• počet operácii: 874 (t.j. 54 %) 
• počet úmrtí: 15 3 
• počet pacientov vyšetrených ambulantne: 27 817 
• počet ošetrených pacientov SVaLZ : 11 O 779 

V roku 2012 nebola na ÚDZS podaná žiadna opodstatnená sťažnosť 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 1.7.2012 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 25 sestier, z toho 2 sestry 
v príjmovej a 1 sestra v sono ambulancii. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

počet ukončených hospitalizácií na internom odd. 
počet ukončených hospitalizácií na JlS 
počet ukončených hospitalizácií mimo rajónnych klientov ZP 
počet ošetrených pacientov na príjmovej ambulancii 
počet ošetrených pacientov na ÚPS ambulancii 1 
počet ošetrených mimo rajónnych pacientov v príjmovej a ÚPS amb. 

510 
423 
49 

1 691 
841 
165 

Priemerná doba hospitalizácie je 6,7 dní, úmrtnosť 4,45% . Obložnosť na internom oddelení 
za rok 2012 bola 83,50%, na JIS interného oddelenia 73,80%. Počet úmrtí na JIS a internom 
odd. bol 86 pacientov. 

Na JIS interného odd. boli zakúpené 2 EKG monitory na sledovanie vitálnych funkcií 
pacientov. 

CHIRURGICKÉ ODDELENIE 
Chirurgické oddelenie pracuje na 36 základných lôžkach, z toho sú 4 lôžka JIS a na 2 lôžka na 
nadštandardných izbách. 
Na oddelení pracuje 6 lekárov, z toho 4 na hlavný pracovný pomer, jeden lekár na dohodu na 
chirurgickej príjmovej ambulancii, jeden lekár na čiastočný pracovný úväzok a 2 lekári na 
príkaznú zmluvu. 



Priemerná obložnosť za rok bola 78,50%, pri priemernej dÍžke hospitalizácie 6,5 dňa 
z celkového počtu hospitalizovaných pacientov. Úmrtnosť predstavuje 3%. 

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 

3 996 
5 146 
4 691 
l 616 
1 599 

874 
212 

Rozšírili sme spektrum traumatologických operácií o koncové endoprotézy stehennej kosti 
a intramedulámu osteosyntézu stehna, robíme aj niektoré urologické a ortopedické operácie 
a operácie prsníkov. 

Za rok 2012 nebola na prácu chirurgického oddelenia podaná žiadna opodstatnená sťažnosť. 

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 2012 sme vykonali celkom 15 884 rdg a sono vyšetrení. Z toho: 

• celkový počet sono vyšetrení 3 567 
• celkový počet mamografických vyšetrení 1 288 

Prístrojové vybavenie oddelenia je priemerné. Rdg prístroje okrem jedného pojazdného sú 
staršie ako 1 O rokov - opotrebované. 

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



Pracovisko vedie lekár so špecializáciou v odbore a 1 lekár so špecializáciou v odbore, ktorý 
lx do týždňa predpisuje zdravotné pomôcky. Ďalej činnosť oddelenia zabezpečuje 8 
fyzioterapeutiek, 2 zdravotné sestry a 1 pomocnica. 

V roku 2012 nebol na oddelenie zakúpený žiaden nový elektroliečebný prístroj . Vybavenie 
je zastarané a nevyhovujúce súčasným potrebám. V budúcnosti je potrebné obnoviť 

vybavenosť pracoviska novšími a kvalitnejšími pomôckami a prístrojmi. 

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 

V roku 2012 bolo: 
• ambulantne vyšetrených pacientov 4 941 

• pacientov na lôžkových odd . 188 

• ambulantne rehabilitovaných pacientov 2 262 

• počet podanej elektroliečby 539 

• počet výkonov na úseku telesnej výchovy 48 578 

• počet podanej fyzikálnej terapie 24 840 

• počet podanej teploliečby 3 695 

V roku 2012 sme na FRO nemali písomnú sťažnosť na kvalitu poskytovanej zdravotníckej 
starostlivosti. Spokojnosť bola zisťovaná prostredníctvom dotazníkov spokojnosti. Pacienti sa 
v týchto dotazníkoch vyjadrovali ako veľmi spokojní. Spolu bolo odovzdaných 95 dotazníkov 
spokojnosti. 

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

• počet hospitalizovaných pacientov 188 

• z toho privezených RLP, RZP 93 

• počet pacientov preložených z iného odd. 75 

• počet pacientov prevzatých z iných ZZ 1 
• počet pacientov prevzatých bez doporučenia 3 

• pacient doporučený od iného oš. lekára 
• počet pacientov s ventiláciou nad 24 hod. 67 

• tracheostómia 7 

• centrálny venózny katéter zavedený u 31 

• dialyzačný katéter zavedený u 5 

• epidurálny katéter zavedený u 5 

• ambulantne ošetrených pacientov 12 

V roku 2012 bolo: 
• ambulantne vyšetrených pacientov 1 236 

• celkovo vykonaných anestézií 762 

• anestézie vykonané na op. sále 716 
• z toho neplánovaných 64 

• ambulantné anestézie 46 



• predanestéziologické vizity 110 

• počet anestéziologických konzílií 1 

• konzílium na iných oddeleniach 27 

• KPR na chirurgickom a internom odd. 13 

• počet elektrických kardioverzií 7 

Obložnosť oddelenia OAIM bola 57,90%, priemerná doba hospitalizácie 4,5 dňa. Celková 
úmrtnosť pacientov na OAIM 23,9%. 

Nozokomiálne nákazy boli hlásené u pacientov, MRSA u 7. Ambulantne sme ošetrili 12 
pacientov. 

V rámci anestetického úseku sme nezaviedli žiadnu novú metodiku. Na oddelení sme začali 
spolupracovať s dialyzačným centrom GENEA realizovať dialýzy u akútnych intoxikácií 
a akútnych renálnych zlyhaní. Na oddelenie bol zakúpený 1 ks monitora na sledovanie 
vitálnych funkcií. 

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY 
Oddelenie laboratórnej medicíny sa podieľa na laboratórnej diagnostike nemocničných 
a ambulantných klientov. V roku 2012 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 2012 sa pracovníci 
oddelenia zúčastnili mnohých vzdelávacích akcií na SZU, SSKB, SEKMTL. 

Personálne obsadenie OKB: celkový počet pracovníkov 11 , z toho: 
• l vedúci lekár v špecializácii klinická biochémia a laboratórna medicína, 
• 7 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 2012 priemerne na: 
• OKB za jeden mesiac pripadalo 5 9 17 760 bodov a 39 008 výkonov 
• HTO za jeden mesiac pripadalo 898 350 bodov a 8 730 výkonov. 

V roku 2012 sme pravidelne vykonávali vnútornú kontrolu kvality prostredníctvom firmy 
SEKK Pardubice. Kontrolné cykly sú potrebné pre účely zdokladovania vydaného certifikátu 
pre zdravotné poisťovne. 



Boli zavedené na našom oddelení biochémie nové vyšetrovacie metódy: Lipáza a ff3 a na 
transfúziologickom úseku sme zaviedli vyšetrovanie krížových pokusov a protilátok gélovým 
systémom. 

2. Pracovníci a odmeňovanie 

K 31.12.2012 pracovalo v nemocnici 199 fyzických osôb, z toho žien 166 s priemernou 
mzdou vo výške 706,75€. 
Prudký nárast mzdy bolo podmienené dodržiavaním zákona č. 62/2012 Z.z. a Memoranda 
lekárov z decembra 2011. 

Na porovnanie: 
v roku 2011 pracovalo v nemocmc1 194 fyzických osôb s priemernou mzdou vo výške 
636,51 € a napr. v roku 2008 pracovalo v nemocnici 277 fyzických osôb s priemernou mzdou 
vo výške 612,87€ . 

Súčasný počet pracovníkov je hraničný na zabezpečenie činnosti jednotlivých oddelení. 
Zdravotnícku starostlivosť zabezpečovalo 140 zdravotníckych pracovníkov z celkového počtu 
199. Z toho lekárov 23 ( 17 na plný úväzok, 4 na čiastočný úväzok, 2 na dohodu), sestier 62, 
ostatný zdravotný personál 57. Zdravotnícky pracovníci sa zúčastňovali odborných 
vzdelávacích akcií v rámci ďalšie vzdelávania. V roku 2012 úspešne absolvoval kmeň 
v odbore chirurgia 1 lekár. V príprave na euroatestáciu sú 4 lekári. 

/tabuľka č. 3 ~ odbornosť lekárov/ 

s atestáciou II. 6 
S atestáciou I. so špecializáciou v odbore 8 
euroatestácia 1 
kmeň v odbore 4 
absolvent 4 



Pracovníci po jednotlivých kategóriách. 

/tabuľka č.4/ 

Kategória pracovníkov Skutočný stav k 31.12.2012 
Lekár 23 
Zdravotná sestra 60 
Diétna sestra 2 
Rehabilitačný pracovník 8 
Zdravotný laborant 14 
Rdg laborant 5 
Lekárenský laborant 1 
Zdravotnícky asistent 5 
Sanitár s kurzom 15 
Sanitár bez kurzu 9 
Technicko - hospodársky pracovník 11 
Prevádzkoví pracovníci 49 
z toho: 

skladník 1 
pomocnica 20 
vrátnica 6 
údržba 4 
kotolňa 4 
práčovňa + šíj áreň 5 
vodič o 
stravovacia prevádzka 8 

CELKOVÝ POČET 199 

3. Ekonomika za rok 2012 

Oproti roku 2011 sa prejavil v hospodárení Mestskej nemocnice rapídny nárast mzdvých 
nákladov, spôsobený prijatím zákonov o platových nárokov lekárov, ktorý vstúpil do platnosti 
od 1.12.2011. Platy lekárov 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 
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 stanovanú minimálnu 
hranicu. 
Druhým a zároveň najvýraznejším nárastom mzdových nákladov bolo prijatie zákona 
o minimálnych platových nárokoch zdravotných sestier a pôrodných asistentiek, ktorý 
nadobudol účinnosť od 1.4.2012. Na základe tohto zákona vzrástli mzdové náklady od 
1.4.2012 o približne 35 tis. Eur mesačne. Vzhľadom na skutočnosť, že vláda prostredníctvom 
zdravotných poisťovní navýšila platby za vykonané úkony od 1.7.2012, vznikol v cashflow 
MNZM nedostatok finančných prostriedkov, ktorý bol riešený dočasným pozastavením 
platieb šasti poistného do Sociálnej poisťovne. Tento krok bol vopred oznámený 
a prerokovaný na Sociálnej poisťovni v Nitre. Od marca 2013 Mestská nemocnica riadne platí 



odvody do Sociálnej poisťovne ako aj zdravotných poisťovní v plnej výške a taktiež znížil 
jestvujúci záväzok z roku 2012. Predpokladaný termín vyrovnania záväzku voči SP je 
30.6.2013. 
Celkové hospodárenie bolo ďalej ovplyvnené najmä vysokými nákladmi na vykurovanie, 
ktoré sú dôsledkom zlého technického stavu kotolne ako aj celého vykurovacieho systému 
nemocnice. V tejto veci bola preložená ponuka na rekonštrukciu tepelného hospodárstva, 
ktorá by garantovala úspory vo výške cca. 50% nákladov (približne 100.000 Eur) ročne. 
Z tejto sumy by sa 70% použilo na splátku uvedenej rekonštrukcie a 30% by ostávalo 
v nemocnici ako priama úspora. 
Ďalšou významnou položkou, ktorá negatívne ovplyvnila výsledok hospodárenia je zákonná 
rezerva na nevyčerpané dovolenky, ktorá v roku 2012 predstavovala čiastku takmer 93 tisíc 
Eur. 
Celkovo je hospodárenie nemocnice zdravé, pohľadávky voči zdravotným poisťovniam 
výrazne prevyšujú priebežné záväzky nemocnice. Záväzky sú uhrádzané priebežne. 
V súčasnosti je nemocnica zavislá aj na príspevku od mesta. Vzhľadom na skutočnosť, že 
suma 240 tisíc Eur, ktorá bola schválená v roku 2012 a opätovne aj v roku 2013 zaťažuje 
mestský rozpočet vo výraznej miere, vedenie nemocnice robí všetky kroky smerujúce 
k možnosti postupne znižovať tento príspevok. 

4. Prenájom priestorov 

Nemocnica so súhlasom mesta prenajíma nevyužité priestory a má uzatvorené nájomné 
zmluvy s nasledovnými subjektmi: 

• NTS Bratislava 
• Záchranná a dopravná zdravotná služba Bratislava 
• MUDr. Ján Kováč Jelenec 
• Peter Čemý - ChristBook Zlaté Moravce 
• Petval ZDNR s.r.o. Topoľčany 
• Viera Dubcová - Valery Zlaté Moravce 
• Ministerstvo zdravotníctva SR 
• MUDr. Bátovský - Vox Lauri s.r.o. Levice 

Nemocnica má prenajaté priestory v budove polikliniky pre infekčnú ambulanciu 
a nemocničnú lekáreň. 

5. Zámer do budúcnosti 

Primárnym zámerom nemocnice je kontinuálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre 
obyvateľov Zlatomoraveckého regiónu. Vzhľadom na zaťaženie mestského rozpočtu sú 
hľadané alternatívne možnosti prevádzkovania nemocnice, ktoré by odľahčili rozpočet mesta. 
V roku 2013 je jedným z hlavných cieľov rokovať so zdravotnou poisťovňou o možnostiach 
znovuotvorenia ODCH. 
Z hľadiska technického vybavenia je potrebná obnova medicínskych zariadení, ktoré sú 
zastaralé a náklady na ich údržbu predstavujú taktiež výrazné zaťaženie hospodárenia. 



Náklady na energie je možné výrazne znížiť len rekonštrukciou tepelného hospodárstva, ktoré 
by zabezpečilo nielen úsporu na nákladoch za plyn, ale aj za vodu. 

Z celkového pohľadu na objekt nemocnice by bolo otrebné vyriešiť otázku asanácie budovy 
tzv. Nultého skladu. Jedná sa o budovu, ktorá nespÍňa technické a bezpečnostné kritériá ajej 
asanácia bola schválená aj Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, nakoľko celý areál 
nemocnice je pamiatkovo chránenou zónou. 

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 požiadavky 
niektorých členov poslaneckého zboru, ako aj na základe momentálne platnej legislatívy 
hovoriacej o príspevkových organizáciách miest a obcí (termín do 31.12.2104) vedenie 
nemocnice v súčinnosti s vedenim mesta hľadá aj potencionálneho 
prevádzkovateľa/spoluprevádzkovateľa nemocnice, ktorý by za mestom stanovených 
podmienok zabezpečil prevádzku nemocnice a najmä odľahčenie mestského rozpočtu. 



Plnenie plánu hlavnej činnosti k 31.12.2012 

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. 

Stredisko: 

IČ0:17336015 

Ukazovateľ Plán na rok 2012 
Skutočnosť k 
31.12.2012 

Výnosy z HČ celkom 3 228 200 3 239 767 

Tržby za tovary a služby, z toho: 2 988 200 2 999 767 

=predaja s!u=ieb (602) 2 988 200 2999767 

z toho: - tržby z prenájmu 

tržby za tovar (604) 

ostatné prevádzkové výnosy: 240 OOO 240 OOO 

transfer= ro=počtu =riaďovateľa 240 OOO 240 OOO 

Náklady na RČ celkom 3 181 128 3 459 285 

spotrebovaný materiál, z toho: 921 719 1 054 l04 

spotreba materiálu (501) 496 100 672 654 

spotreba energie (502) 425 619 381 450 

spotreba ostatných dodávok (503) 

predaný tovar (504) 

služby, z toho: 245 507 180 347 

opravy a údr.lba (5 1 1) 97 040 55 309 

cestovné (5 12) 500 40 

náklady na reprezentáciu (5 13) 800 998 

ostatné služby (518) 147 167 124 OOO 

osobné náklady, z toho: 2 222 720 

mzdové (52 1) 1 372 154 1 637 911 

z toho dohody o vykonaní práce 

zákonné sociálne poistenie (524 + 525) 639 548 584 809 

zákonné sociálne náklady (527 + 528) 

z toho: príspevok na stravovanie 

dane a poplatky, z toho: 

daň z motorových vozidiel (531) 

ostatné dane a poplatky (538) 

ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54) 2 200 2 114 

odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho: 72990 

odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (SS 1) 

rezervy 72 990 

finančné náklady (56) 

Hospodársky výsledok 47 072 -292 508 

o/o plnenia k 

31.12.2012 

100,36 

100,39 

100,39 

100,00 

100,00 

108,74 

114,36 

135,59 

89,62 

73,46 

57,00 

8,00 

124,75 

84,26 

119,3 7 

9 1,44 

96,09 



Plnenie plánu podnikateľskej činnosti k 31.12.2012 

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. 

Stredisko: MsN spolu 

IČ0:17336015 

Ukazovateľ Plán na rok 2012 
Skutočnosť k 
31.12.20 12 

Výnosy z PČ celkom 27 388 37 456 

Tržby za tovary a služby, z toho: 27388 37 456 

z predaja služieb (602) 27 388 37 456 

z toho: - tržby z prenájmu 

tržby za tovar (604) 

ostatné prevádzkové výnosy: 

Náklady na PČ celkom 26 573 36 928 

spotrebovaný materiál, z toho: 24 084 36 298 

spotreba materiálu (501) 10 7 10 23 328 

spotreba energie (502) 13 374 12 970 

spotreba ostatných dodávok (503) 

predaný tovar (504) 

služby, z toho: 

opravy a údržba (51 1) 

cestovné (5 12) 

náklady na reprezentáciu (5 13) 

ostatné služby (5 18) 

osobné náklady, z toho: 2662 630 

mzdové (52 1) 484 440 

z toho dohody o vykonani práce 

zákonné sociálne poistenie (524 + 525) 166 190 

zákonné sociálne náklady (527 + 528) 2 0 12 

z toho: príspevok na stravovanie 

dane a poplatky, z toho: 

daň z motorových vozidiel (53 1) 

ostatné dane a poplatky (538) 

ostatné náklady na prevádzkovú č i nnosť (54) 

odpisy, predaný majetok a rezervy, z toho: 7 

odpisy nehmotného a hmotného dlhodobého majetku (55 1) 7 

finančné náklady (56) 

Hospodársky výsledok 815 528 

%plnenia 

136,76 

136,76 

136,76 

138,97 

150,7 1 

2 17,82 

96,98 

23,67 

90,91 

114,46 

64,86 



Hodnotenie rozpočtu príjmov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie k 31.12.2012 

Názov podniku : Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. 
strediko: Hlavná činnosť celkom 
IČO : 17336015 

kód funkčná ekonomická Schválený 

zdroja klasifikácia Názov rozpočet 

2012 

Spolu: 3 091 386 

07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť 

Bežné príjmy 

41 22300 1 Za predaj výrobkov a služieb 2 802 263 

4 1 223003 Stravné 14 867 

4 1 243 Z účtov finančného hospodárenia 256 

41 3 14 Transfer od poskytovateľa 274 OOO 

4 1 324 Kapitálové príjmy 

324 

v EUR 

Zmeny 

rozpočtu čerpanie % čerpania 

2012 k 31.12. 2012 k 31 .12.2012 

3 057 386 3 041 616 99,48 

2 802 263 2 785 443 99,40 

14 867 16 110 108,36 

256 63,38 24,76 

240 OOO 240 OOO 100,00 



Hodnotenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2012 

Názov PO : MNZM IČO: 17336015 

kód funkčná ekonomická Schválený Upravený Čerpanie Čerpanie 

zdroja klasifikácia Názov rozpočet rozpočet k 3 LI 2.2012 v%k upr.R 

20 12 2012 k 3 1.12.2012 

Spolu: 3 091 386 3 181128 2 961 779 93,10% 

41 07.3.1 Názov funkčnej klasifikácie 

600 Bežné výdavky 3 091 386 3181128 2 961 779 93,10% 

610 Mzdy 1430645 1372154 1342137 97,81% 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 639 548 639548 718 635 112,37% 

630 Tovary a služby 1 021193 1169425 901 007 77,05% 

631 cestovné výdavky 20 500 40 8,00% 

632 energie,voda a komunikácia 357 448 425619 343 263 80,65% -
632001 elektrická energia 97 297 90297 67 938 75,24% 

632001 tepelná energia 

632001 plyn 284 151 280151 219 331 78,29% 

632002 vodné, stočné 50 565 50565 50 215 99,31% 

632003 poštové a telekomunikačné služby 5 435 4035 5 779 143,22% 

633 materiál 547 875 496900 411 485 82,81% 

633006 všeobecný materiál 545 247 480247 262 144 54,59% 

634 dopravné 2 293 2200 1 701 77,32% 

634001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 

634002 servis, údržba, opravy 

634003 poistenie (zmluvné, havarijné) 2 293 2200 1 701 77,32% 

635 rutinná a štandardná údržba 20 676 97040 48 667 50,15% 

636 prenájom kyslíkových fliaš 33100 15 012 45,35% 

637 služby 92 881 114067 80 839 70,87% 

-..... 637001 školenia, kurzy, semináre 406 600 817 136,17% 

637004 všeobecné služby 92 475 113467 62 576 55,15% 

637005 špeciálne služby 

637007 cestovné náhrady 

637035 dane 

700 Kapitálové výdavky 

710 obstaranie kapitálových aktív 



Záväzky Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. Zlaté Moravce k 31.12.2012 

do 30 am po 
lehote nad 30 dni po Celkom 

v lehote splatnosti lehote 

Dodávatelia 55 389,28 39 664,75 73 607,63 168 661,66 
Soc. poisťovňa 36 204,03 211 857,08 248 061 ,11 
Zdravot. poisťovne 
Daňový úrad 
Zamestnanci 119 878 119 878 

SPOLU 175 267,28 75 868,78 285 464,71 536 600,77 

Poznamka: 
Splatnosti po lehote predstavuju faktury za dodavku liekov, kde je standartna doba splatnosti 30 dni , 
ale platobne podmienky su dohodnute s dodavatelmi do 90 dni. 
Nejde teda o faktury, ktore by neboli platene z dovodu financnej neschopnosti. 

Pohľadávky Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. Zlaté Moravce k 31.12.2012 

do 30 dní po 30-60 dní po viac ako 60 dní 
Odberateľ v lehote lehote lehote po lehote Celkom 

snlatnosti solatnosti solatnosti 

VSZP 214 163,22 214163,22 
UNION 6 985,05 6 985,05 
NsP Nová Baňa 4 684,22 4 684,22 
DANECO 1 925,32 1 925,32 
NADEJ l 300,00 63,00 1 363,00 
EUROPSKAZP 1 284,00 1 284,00 
Mestské podniky Záhradnícke 
služby 35,00 669,28 704,28 
Ostatni 553,04 1 247,15 1 800,19 
Spolu 221 736,31 1 300,00 0,00 9 872,97 232 909,28 


