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1. ÚVOD 
 
1.1 Účel vydania a rozsah platnosti 
Výročná správa za rok 2010 je spracovaná v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 213/1997 
Z. z. v znení neskorších predpisov o neziskových organizáciách a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zakladacej listiny a Štatútu VITALITA n.o. LEHNICE. Výročná správa sa po schválení Správnou radou 
organizácie,  predkladá Krajskému úradu v Trnave najneskôr do 15.7.2011. 
 
2. ZODPOVEDNOSTI 
 
Za vypracovanie Výročnej správy za rok 2010 zodpovedá riaditeľ VITALITA n.o. LEHNICE. Za 
zabezpečenie jej distribúcie a uchovávanie originálu zodpovedá manaţér kvality vo VITALITA n.o. 
LEHNICE. Za oboznámenie vedúcich pracovníkov organizácie s Výročnou správou za rok 2010 
zodpovedá riaditeľ organizácie. 

 
3. VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010 
 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2010 

 
1. Základné údaje 
 
Názov:     VITALITA n.o. LEHNICE 
 
Registračné číslo:   VVS/NNO - 24/2004 
 
Sídlo:     930 37 Lehnice č. 113 
 
Zakladateľ:    1. Slovenská republika, Ministerstvo zdravotníctva SR 
         Limbova 2, 837 52 Bratislava 
 
     2. ZDRAVIE n.o. LEHNICE, 930 37 Lehnice č. 89 
 
Deň vzniku:     1.1.2004 
 
Výška vkladu:     Ministerstvo zdravotníctva SR: 1 317 068,31 € 
      ZDRAVIE n.o. LEHNICE:      33 230,43 €    
 
Základné činnosti (v zmysle zakladacej listiny): 
 

A. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti, a to: 
  

 doliečovanie dlhodobo chorých občanov v lôţkovom zariadení 

 ambulantná starostlivosť 

 ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia 

 ústavná starostlivosť v lôţkovom zariadení 
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B. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci, 
a to: 
  

 opatrovateľské sluţby 

 organizovanie spoločného stravovania 

 prepravná sluţba 

 starostlivosť v zariadeniach sociálnych sluţieb. 

  
Základné organizačné útvary: 
 

ZDRAVOTNÍCKE 
ORGANIZAČNÉ 
ÚTVARY 

LÔŢKOVÉ ODDELENIA 

Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) 

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie (OFBLR) 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) 

AMBULANCIE PRI 
ODDELENIACH 

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie (AFBLR) 

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 
(AVL) 

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A 
LIEČEBNÉ ZLOŢKY  (SVaLZ) 

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
(FBLR) 

 

ORGANIZAČNÉ 
ÚTVARY SOCIÁLNEJ 
STAROSTLIVOSTI 

Zariadenie opatrovateľskej sluţby (ZOS) 

 

ORGANIZAČNÉ 
ÚTVARY 
MANAŽMENTU 
A PODPORNÝCH 
SLUŽIEB 

 
Riadenie a administratíva 

 
Podporné sluţby 

 
Liečebná výţiva 

 
2. Popis útvarov 
 
2.1 Zdravotnícke organizačné útvary 
 
A. Lôžkové oddelenia  
 

 Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) 
 
Primár:      MUDr. Viera Šapijevská 
Počet lôţok:     90 
Počet hospitalizovaných pacientov: 884 
Obloţnosť:    53,49% 
Počet ošetrovacích dní:   17571 
Priemerná dĺţka hospitalizácie:  19,88 dňa 
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Personálne zabezpečenie:  4 lekári 
     1 vedúca sestra 
     12 zdravotných sestier 
     1 zdravotnícka asistentka 
     6 ošetrovateliek 
     2 servírky 
 
Oddelenie dlhodobo chorých poskytuje komplexnú starostlivosť pre pacientov v stavoch:  

 po náhlych cievnych mozgových príhodách 

 po kardiálnej dekompenzácii - pokračovanie v kardiologickej terapii  

 po ťaţkých úrazoch a fraktúrach  

 s malígnymi ochoreniami orgánových systémov  

 s dekubitmi  

 s diabetes mellitus a jeho orgánovými a neurologicko - angiopatickými komplikáciami  

 s algickými syndrómami  
 

 Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) 
 
Primár:      MUDr. Jozef Koloň 
Počet lôţok:     55 
Počet hospitalizovaných pacientov: 36 
Obloţnosť:    3,41 % 
Počet ošetrovacích dní:   347 
Priemerná dĺţka hospitalizácie:  9,64 dňa 
Personálne zabezpečenie:  1 lekár 
     1 vedúca sestra 
     3 zdravotné sestry 
     1 ošetrovateľky 
     1 servírka 
 
Oddelenie poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť pre:  

 poúrazové stavy  

 pooperačné stavy pohybového aparátu  

 stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách  

 stavy pri léziách a poruchách nervového systému (parézy, obrny), poruchách  
pohybového aparátu pri vertebrogénnych a degeneratívnych ochoreniach  
coxartrózy, gonartrózy, vertebrogénne algické syndrómy  

 poruchy pohybového systému pri reumatických ochoreniach  

 rehabilitácia po akútnych štádiách kardiopulmonálnych ochorení  
 
Ďalšie sluţby: infúzna terapia, injekčná terapia, medikamentózna liečba, fyzikálne procedúry, 
vodoliečebné procedúry, individuálny telocvik, skupinový telocvik, masáţe, akupunktúra, banky, moxa, 
ušné sviece, Bemer terápia, rašelinové a parafínové zábaly. 
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 Dom ošetrovateľskej starostlivosti 
 
Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo zriadené v roku 2008. Poskytuje 
nepretrţitú ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a sluţby s nimi súvisiace osobám, ktorých 
zdravotný stav vyţaduje nepretrţité poskytovanie starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si 
nevyţaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je moţné ju poskytovať 
v prirodzenom sociálnom prostredí. 
 
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v dome je poskytnúť osobe so zdravotným problémom 
komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na: 
a) Udrţanie a zlepšenie kvality ţivota 
b) Pooperačné a post hospitalizačné obdobie 
c) Predchádzanie zdravotným komplikáciám 

 
Lekársky dohľad:    MUDr. Viera Šapijevská 
Počet lôţok:    20 
Počet hospitalizovaných pacientov: 113 
Obloţnosť:    26,08 % 
Počet ošetrovacích dní:   1904 
Priemerná dĺţka hospitalizácie:  17,47 dňa 
Personálne zabezpečenie:  1 vedúca sestra 
     3 zdravotné sestry 
     4 ošetrovateľky 
      
 
Oddelenie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pre: 

 Osoby so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom 

 S chronickým dekompenzovaným ochorením 

 Po operačnom výkone 

 Po úraze s obmedzenou hybnosťou 

 S narušenou integritou koţe 

 Alebo s iným zdravotným problémom, na základe odporúčanie lekára ústavnej 
zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

 
B. Ambulancie pri oddeleniach 
 

 Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (AFBLR) 
 
Odborný garant:   MUDr. Jozef Koloň 
Počet ošetrených pacientov: 1503 
 
Ambulancia poskytuje odbornú ambulantnú starostlivosť v oblasti rehabilitácie ako pre pacientov 
hospitalizovaných v zariadení, ako aj pre externých ambulantných pacientov a klientov. Sluţby 
poskytované rehabilitáciou sú hradené zdravotnými poisťovňami. Nadštandardné sluţby ako 
akupunktúra, moxa, ušné sviece, banky, aromaterapia a pod. si hradia pacienti a klienti individuálne.    
 
V rámci ambulancie sa poskytujú aj ďalšie sluţby podľa poţiadaviek klientov a pacientov, ktoré sú 
hradené v súlade s platným cenníkom platených sluţieb. 
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 Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (AVL) 
 
Ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť všeobecného  lekára najmä pre klientov ZOS, ale aj pre 
externých ambulantných pacientov.  
 
Odborný garant:   MUDr. Pavel Polóny 
Počet kapitovaných pacientov: 656 
Počet ošetrených pacientov: 2493 
 
C. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  (SVaLZ) 
 

 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (FBLR) 
 
Odborný garant: MUDr. Jozef Koloň 
Sluţby: 

 fyzikálne procedúry  

 vodoliečebné procedúry  

 individuálny telocvik  

 skupinový telocvik  

 masáţe  

 akupunktúra  

 bankovanie 

 moxa  

 ušné sviece 
 
Počet ošetrených pacientov na pracovisku: 2331 
Počet výkonov: 19557 
 
2.2  Organizačné útvary sociálnej starostlivosti 
 

 Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 
 
V rámci sociálnej pomoci zariadenie poskytuje nevyhnutnú starostlivosť, ktorá zahŕňa: 

- bývanie, 
- stravovanie, 
- zaopatrenie. 

 
Ďalej zabezpečuje sluţby súvisiace so zaopatrením: 

- upratovanie, 
- poskytovanie posteľnej bielizne, 
- pranie, čistenie a ţehlenie osobného šatstva, 
- poskytnutie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných ţivotných úkonov. 

 
Bývanie 
Zariadenie opatrovateľskej sluţby je zriadené na I. a II.  poschodí pavilónu A. 
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Na I. poschodí sa nachádza 12 izieb klientov, na II. poschodí je 22 izieb. Ku kaţdej izbe patrí sociálne 
zariadenie. 
Na 1. poschodí je umiestnená čajová kuchynka, denná miestnosť pre personál, kancelária vedúcej 
sestry, kúpeľňa pre klientov. Na 2. Poschodí sa nachádza jedáleň pre klientov, spoločenská miestnosť, 
ambulancia, denná miestnosť pre personál. V budove je aj osobný výťah.  
 
Obyvatelia majú moţnosť priniesť si z domu obľúbené predmety, či drobné kusy nábytku. Dôstojné 
bývanie poskytuje obyvateľom primerané pohodlie a rešpektuje ich právo na súkromie. 
 
Stravovanie 
Obyvatelia sa stravujú v jedálni, imobilným klientom je stravovanie zabezpečené priamo v obytnej 
miestnosti. Strava je jednotná, nie je moţnosť výberu z viacerých jedál. Pre obyvateľov je však moţné 
zabezpečiť diétu, ak to vyţaduje ich zdravotný stav.  
V kuchynkách na poschodiach majú obyvatelia k dispozícii mikrovlnné rúry na prípadné zohriatie jedla. 
 
Zdravotná starostlivosť  
Do zariadenia opatrovateľskej sluţby pravidelne dochádza všeobecný lekár pre dospelých 
Podľa potrieb obyvateľov zabezpečujeme odborné vyšetrenia  aj u  iných špecialistov: interného, 
koţného lekára, chirurga a pod., kedy zabezpečujeme klientom dopravu do iného zdravotníckeho 
zariadenia v doprovode sprievodcu.  
V zariadení sa na predpis lekára poskytujú rehabilitačné sluţby. 
 
Ostatné služby a aktivity 
Zariadenie participuje aj na zabezpečení ďalších sluţieb ako je pedikérka a zubný technik, pričom sa 
usiluje zladiť moţnosti s poţiadavkami obyvateľov. Venuje sa pozornosť aj duchovným potrebám 
obyvateľov, zabezpečujú sa katolícke aj evanjelické obrady v zariadení. 
Voľno časové aktivity vychádzajú zo záujmov a potrieb obyvateľov. Organizujú sa besedy, vystúpenia 
detí z materskej školy a ţiakov základných škôl, spoločné oslavy narodenín a prechádzky v parku, 
alebo návštevy rôznych podujatí organizovaných v obci. Na zabezpečenie aktívneho vyuţívania 
voľného času klientov sa vyuţíva pracovná- a arteterapia 
 
Zariadenie spolupracuje s príbuznými obyvateľov, v prípade potreby ich informuje o zdravotnom aj 
celkovom stave klientov a o  jeho zmenách. Zariadenie má vyhradené návštevné hodiny a to denne 
v čase od 09,30 do 11,00  a  od 13,30 do 19,00 hodín. Kaţdý kontakt obyvateľov s príbuznými 
a priateľmi je vítaný. Návštevy môţu obyvatelia prijímať priamo v obytných miestnostiach, alebo 
v spoločenských miestnostiach.  
 
Počet a štruktúra klientov 
Klienti sú prijímaní do zariadenia na základe vlastnej ţiadosti a na odporučenie ošetrujúceho lekára. 
 
Počet klientov k 01.01.2010:   60  
Počet klientov k 31.12.2010:   41 
Počet ţien k 31.12.2010:   31 
Počet muţov k 31.12.2009:   10  
Priemerný vek obyvateľov:   80 rokov 
Priemerný vek ţien:    80 rokov  
Priemerný vek muţov:    79 rokov 
Vek najstaršieho obyvateľa:   92 rokov 
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Počet klientov trvalo pripútaných k lôţku: 10 
Počet klientov málo a ťaţko pohyblivých: 9 
 
V priebehu roka 2010 bolo prijatých do zariadenia opatrovateľskej sluţby 21  klientov, prepustení boli 14 
a 23 klientov zomrelo. 
 
V starostlivosti diabetológa máme   10  obyvateľov. 
 
 
Počet a štruktúra zamestnancov 
V Zariadení opatrovateľskej sluţby v roku 2010 pracovali  : 
 vedúca sestra ZOS - so stredoškolským vzdelaním a PŠŠ - odbor starostlivosť o dospelých 
 7 zdravotných sestier /z toho 1 zdravotná sestra disponuje PŠŠ a dipl.sestra/ 
 13 opatrovateliek, z toho 13 má kurz opatrovateliek 
 1 pracovníčka na pranie osobného prádla.  

 
 
2.3 Nezdravotnícke organizačné útvary 
 

 Riadenie a administratíva (RaA) 
Hlavné činnosti: 

 štatutárne zastupovanie organizácie 
 personalistika a mzdy 
 vzťahy s hlavnými dodávateľmi 
 vzťahy s orgánmi štátnej správy a samosprávy 

 

 Podporné služby (PS) 
Hlavné činnosti: 

 účtovníctvo 
 vzťahy so zdravotnými poisťovňami 
 údrţba a správa budov a parku 
 obsluha a údrţba zariadení a prístrojov 

 

 Liečebná výživa (LV) 
Hlavné činnosti:  

 príprava stravy pre pacientov, klientov a zamestnancov organizácie 
 príprava stravy pre iné organizácie 
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3. Ostatné činnosti  
 
3.1 Investičné aktivity VITALITA n.o. LEHNICE 
Projekt „Rekonštrukcia slobodárne pre účely zariadenia opatrovateľskej služby“ 
Pre účely rozšírenia poskytovania sluţieb v zariadení ZOS sa dokončila rekonštrukcia pavilónu C 
(pôvodná slobodáreň) a rozšírili sa kapacity o 32 miest pre klientov. Koaludácia prebehla v januári 2009. 
 
3.2. Aktivity v oblasti zlepšenia kvality poskytovaných služieb v oblasti ľudských zdrojov 
Projekt „Ľudské zdroje – základný pilier úspechu organizácie“ 
V rámci aktivít zameraných na zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb organizácia získala finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Tieto finančné prostriedky majú charakter 
nenávratného finančného príspevku (NFP).  
Na základe ţiadosti o NFP z Európskeho sociálneho fondu v rámci výzvy na predkladanie ţiadostí 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, organizácia uzatvorila Zmluvu 
o poskytnutí NFP so Sociálnou implementačnou agentúrou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.  
Celková výška schválených finančných prostriedkov bola 179 230,13, čo sa v roku 2009 zníţilo na 153 
906,65. Obsahom projektu ja uskutočnenie vzdelávacích aktivít v témach: riadenie ľudských zdrojov, 
personalistika a motivačný systém, manaţment organizácie, marketing, efektívna komunikácia, tímová 
práca, výučba cudzích jazykov, počítačových zručností. V roku 2010 bolo ukončené školenie riadenie 
ľudských zdrojov, personalistika a motivačný systém, manaţment organizácie, marketing, efektívna 
komunikácia, tímová práca a počítačových zručností.  

Realizácia projektu sa začala v januári 2009 s prípravou verejného obstarávania, vytvorením podmienok 
pre vzdelávacie aktivity. Obstaranie zariadení školiacich miestností a technického vybavenia vrátane 
výpočtovej techniky sa navýšil majetok organizácie. 
 
3.3 Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka  
2010 
 V roku 2010 došlo k  zmenám v zloţení orgánov neziskovej organizácie. 
 
Zmena bola v zloţení správnej rady. Odvolanie :Ing.Karol Vinš predseda správnej rady- odvolaný 
             MUDr.Ľudovít Csala člen správnej rady-  odvolaný 
 

    Menovanie do správnej rady: Ing. Blanka Bosá – predsedníčka správnej rady 
          MUDr. Eva Vivodová – členka správnej rady 
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Po vytlačení zo siete je to neriadená kópia dokumentu! 

II. Hlavné ekonomické ukazovatele  

 
V prílohe Výročnej správy za rok 2010 sa nachádzajú nasledovné dokumenty: 

1. Súvaha k 31.12.2010 
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 
3. Poznámky k účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2010 
4. Stav majetku VITALITA n.o. LEHNICE k 31.12.2010 v EUR 
5. Výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke za rok 2010 

 
4. PRÍLOHY 
 

Číslo Názov Označenie 

1 Súvaha k 31.12.2010 Príloha č. 1 k VS-6 

2 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 Príloha č. 2 k VS-6 

3 Poznámky k účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2010 Príloha č. 3 k VS-6 

4 Stav majetku VITALITA n.o. LEHNICE k 31.12.2010 Príloha č. 4 k VS-6 

5 Výrok audítora Príloha č. 5 k VS-6 

 
 


