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1. ÚVOD 
 
1.1 Účel vydania a rozsah platnosti 
Výročná správa za rok 2018 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 elektronicky. 
 
2. ZODPOVEDNOSTI 
 
Za vypracovanie Výročnej správy za rok 2018 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 2018 
zodpovedá riaditeľ organizácie. 

 
3. VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018 
 

I. Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 

 
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 €    
 
 
 
Správna rada:    JUDr. Silvia Bernáthová, predsedníčka Správnej rady 
     Darina Lyţicová, členka 
     Ing. Jana Kováčová, členka 
     Ing. Andrea Borosová, členka 
     Ing. František Szitási, člen 
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V roku 2018 nenastalazmena v zloţení správnej rady. 
 
 
 
Dozorná rada:    Beáta Kvardová, predsedníčka Dozornej rady 

Regina Koszorúsová, členka 
Mgr. Renáta Hanuliaková, členka 
 

V roku 2018 nenastala zmena v zloţení dozornej rady. 
 

 
Riaditeľ:                                                  Ing. Július Slovák, MBA 
 
V roku 2018 nenastala zmena. 
 

 
 

Druh všeobecne prospešnej služieb, ktoré nezisková organizácia poskytuje: 
 

A. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle § 7 zákona č. 578/2004 Z .z. 
o zdravotnej starostlivosti, a to: 

  
1. Zariadenie ambulantnej starostlivosti: 

a) ambulancie 
b) zariadeniespoločných vyšetrovacích a liečebnýchzloţiek(SVaLZ)- fyziatria,balneológia 

a liečebná rehabilitácia (FBLR) 
 
2.Zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

a) liečebňa - Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) 
b) domošetrovateľskejstarostlivosti (DOS) 

 
  

B. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákonao sociálnychslužbách a o zmene 
a doplnenízákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskompodnikaní 
(živnostenskýzákon)v zneníneskoršíchpredpisov 

 

1. Poskytovaniesociálnychslužiebneziskovouorganizáciou. 
a) Zariadenieopatrovatelskejsluţby (ZOS) 
b) ZariadeniepreSeniorov (ZPS) 

 
 

2. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
Projekt „Memoryofnature“, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká 
republika 2017-2013, financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 
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Základné organizačné útvary: 
 

ZDRAVOTNÍCKE 
ORGANIZAČNÉ 
ÚTVARY 

LÔŢKOVÉ ODDELENIA 
Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) 

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) 

AMBULANCIE  

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) 
Zariadenie pre seniorov (ZPS) 

 

ORGANIZAČNÉ 
ÚTVARY 
MANAŽMENTU 
A ÚSEKY 

Riadenie a administratíva: sekretariát, oddelenie riadenia kvality, 
ekonomické oddelenie, oddelenie personalistiky a mzdového účtovníctva 

Úseky: úsek ošetrovateľských sluţieb, úsek sociálnych sluţieb, úsek 
technických sluţieb, úsek liečebno-preventívnej starostlivosti, úsek 
liečebnej výţivy 

 
II. Popis útvarov 
 
II.1 Zdravotnícke organizačné útvary 
 
A. Lôžkové oddelenia  
 

 Oddelenie dlhodobo chorých (ODCH) 
(§ 7 zákona č. 578/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti Odst. (3) Zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, bod a) liečebňa, kód odbornosti 205 podľa MU UDZS č.4/2013 ) 

 
Primár:      MUDr. Viera Šapijevská 
Počet lôţok:       124 
Počet hospitalizovaných pacientov: 1 594 
Obloţnosť:         77,6 % 
Počet ošetrovacích dní:              35124 
Priemerná dĺţka hospitalizácie:       22,04 dní 
Personálne zabezpečenie:         8 lekárov + primárka 
            1 vedúca sestra 
          25zdravotných sestier 
                        4 zdravotníckych asistentiek 
                      10 ošetrovateliek 
                                                                        5 servírky 
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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  
 
 
Ďalšie sluţby: infúzna terapia, injekčná terapia, medikamentózna liečba, fyzikálne procedúry, 
vodoliečebné procedúry, individuálny telocvik, skupinový telocvik, masáţe, akupunktúra, banky, moxa, 
ušné sviece, Bemerterapia, rašelinové a parafínové zábaly. 
 
 
 

 Dom ošetrovateľskej starostlivosti 
(§ 7 zákona č. 578/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, Odst. (3)Zariadenie ústavnej zdravotnej 
starostlivosti, bod d) 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:       6 
Počet hospitalizovaných pacientov:  14 
Obloţnosť:       8,45  % 
Počet ošetrovacích dní:              185 
Priemerná dĺţka hospitalizácie:               13,21 dní 
Personálne zabezpečenie:     1 vedúca sestra 
        3 zdravotné sestry 
        3 ošetrovateľky 
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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 fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (AFBLR) 
      (§ 7 zákona č. 578/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, odst. (2) Zariadenie ambulantnej   
        starostlivosti, bod a) ambulancia ) 

 
 

 
Odborný garant:   MUDr. Jozef Koloň 
Počet ošetrených pacientov: 2 178 
 
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. 
 
 

 Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (AVL) 
(§ 7 zákona č. 578/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti, odst. (2) Zariadenie ambulantnej   
        starostlivosti, bod a) ambulancia ) 
 
Ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť všeobecného  lekára najmä pre klientov ZOS, ale aj pre 
externých ambulantných pacientov.  
 
Odborný garant:   MUDr. Pavel Polóny 
Počet kapitovaných pacientov:    792 
Počet ošetrených pacientov: 5 520 
 
 
C. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  (SVaLZ) 
( § 7 zákona č. 578/2004 Z .z. o zdravotnej starostlivosti,odst. (2) Zariadenie ambulantnej starostlivosti, 
bod f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek ) 
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 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: 2 178 (amb.: 763, ODCH: 1 415) 
Počet výkonov: 79 677 (amb.: 14 859, ODCH: 64 819) 
 
 
II.2  Zariadenie sociálnych služieb 
 

 Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 
 
V Zariadení opatrovateľskej sluţby sa poskytuje sociálna sluţba  na riešenie nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu ťaţkého zdravotného stavu pre  fyzické osoby, ktoré  sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych sluţbách, ak im nemoţno poskytnúť terénnu 
opatrovateľskú sluţbu. 
 

1. Sociálna sluţba sa poskytuje celoročnou pobytovouformou na určitý čas v Zariadení 
opatrovateľskej sluţby, kde sa poskytujú a zabezpečujú nasledovné činnosti: 

 
Odborné činnosti 
Obsluţné činnosti 
ďalšie činnosti 

 

 
Bývanie 
Zariadenie opatrovateľskej sluţby je zriadené v pavilóneA.Prijímatelia sociálnej sluţby ZOS majú 
moţnosť si spríjemniť izbu svojimi obľúbenými predmetmi z domáceho prostredia prípadne vlastným 
domácim nábytkom. Dôstojné bývanie poskytuje prijímateľomsocialnej sluţby primerané pohodlie 
a rešpektujeme ich právo na súkromie. 
 
Stravovanie 
Prijímatelia sociálnej sluţby sa stravujú v jedálni, imobilným klientom je stravovanie zabezpečené 
priamo v obytnej miestnosti. Strava je jednotná. Pre obyvateľov je však moţné zabezpečiť diétu, ak si to 
vyţaduje ich zdravotný stav (najmä u diabetických klientov).  
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V kuchynkách na poschodiach majú obyvatelia k dispozícii mikrovlnné rúry na prípadné zohriatie jedla. 
 
 
 
Zdravotná starostlivosť  
 V zariadení pre seniorov sa zdravotná starostlivosť poskytuje za prítomnosti všeobecného lekára pre 
dospelých, u ktorého je prijímateľ sociálnej sluţby kapitovaný. Všeobecný lekár prichádza na podnet 
vrchnej sestry a raz mesačne sa realizuje vizita, na ktorej prijímateľ sociálnej sluţby má priestor 
odkonzultovať svoj zdravotný stav s vrchnou sestrou oddelenia a všeobecným lekárom pre dospelých.  
Podľa potrieb prijímateľa sociálnej sluţby zabezpečujeme odborné vyšetrenia  aj u špecialistov:  
kardiológia, neurológia, diabetológia, interné oddelenie a pod. Do tejto sluţby zahrňujeme prijímateľovi 
sociálnej sluţby dopravu do iného zdravotníckeho zariadenia spolu s doprovodom (opatrovateľ/ka). 
V zariadení opatrovateľskej sluţby je moţné poskytnúť aj rehabilitačné sluţby, ktoré musia byť 
odporúčané všeobecným lekárom. 
 
 
Ostatné služby a aktivity 
Zariadenie participuje aj na zabezpečení ďalších sluţieb ako je pedikúra, kaderníctvo,  zubné lekárstvo, 
pričom sa usiluje zladiť moţnosti s poţiadavkami prijímateľa sociálnej sluţby. Venuje sa pozornosť aj 
duchovným potrebám vţdy za prítomnosti miestneho, duchového otca, ktorý  zabezpečuje duchovné 
rozhovory, spoveď na izbe prijímateľa sociálnej sluţby a v neposlednom rade sv. omše, ktoré sú 
realizované pravidelne 1 x týţdenne priamo v ZSS Vitalita n. o Lehnice. Voľnočasové aktivity 
vychádzajú zo záujmov a potrieb prijímateľov sociálnej sluţby. Individuálne, skupinové a kultúrne 
aktivity zabezpečujú sociálny pracovník, ergo terapeut  s pomocou opatrovateliek a zdravotných sestier. 
Zariadenie spolupracuje s príbuznými prijímateľa sociálnej sluţby, ktorým je poskytované sociálnej 
poradenstvo najmä počas adaptačného procesu prijímateľa sociálnej sluţby. Podľa záujmu a potreby 
rodinných príbuzných informujeme o zdravotnom aj celkovom stave prijímateľa sociálnej sluţby a o 
 jeho zmenách. Kaţdý kontakt prijímateľa sociálnej sluţby s príbuznými a priateľmi je vítaný. Návštevy 
môţu prijímatelia sociálnej sluţby prijímať priamo v obytných miestnostiach alebo v spoločenskej 
miestnosti, ktorá je situovaná na II. a III poschodí ZSS. 
 
Počet a štruktúra klientov 
Prijímatelia sociálnej sluţby pri nástupe majú predloţiť ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
sociálnej sluţby, k ţiadosti prikladajú aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu sluţbu do 
 zariadenia opatrovateľskej sluţby. 
 
Počet prijímateľov sociálnej sluţby  k 01.01.2018:  47   
Počet prijímateľov sociálnej sluţby  k 31.12.2018:  48   
    
Priemerný vek:                                 80,41 
Priemerný vek ţien:      84,96   
Priemerný vek muţov:      70,04 
Vek najstaršieho prijímateľa:     95  
Počet prijímateľov  trvalo pripútaných k lôţku:                    14  
Počet prijímateľov  málo a ťaţko pohyblivých:                         13  
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V priebehu roka 2018 bolo prijatých do zariadenia opatrovateľskej sluţby 29  prijímateľov sociálnej 
sluţby, zomrelo 22 prijímateľov. Odišlo 7  prijímateľov, preradených do ZPS 1. 
 
Počet  zamestnancov 
V Zariadení opatrovateľskej sluţby v  roku 2018  počet zamestnancov :    6 sanitárov 

2 asistenti 
2,5zdravotné sestry 
1,5 sociálna pracovníčka 

   2 servírka 

 Zariadenie pre seniorov (ZpS) 
 

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby a dovŕšili dôchodkový vek. 
 
1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovouformou v Zariadení pre seniorov, kde sa poskytujú 

nasledovné činnosti: 

Odborné činnosti 
Obslužné činnosti 
ďalšie činnosti 
 
V zariadení pre seniorov každý prijímateľ sociálnej služby má priebežne vypracovaný individuálny 
plán, ktorý je súčasťou osobného spisu. Tento individuálny plán vypracováva sociálny pracovník. 
 

Bývanie 
Zariadenie pre seniorov  je zriadené na II. III. a V. poschodí pavilónu A. 
Na I. poschodí sa nachádza 12 izieb, na II. poschodí je20 izieb, na III. poschodí je 11 izieb a na V. 
poschodí sa nachádza 10 izieb. Kaţdá izba disponuje sociálnym zariadením. 
Na II. poschodí sa nachádza kancelária vrchnej sestry. Na III. poschodí sa nachádza denná  miestnosť 
pre personál a zároveň V. poschodie je vybavené aj kanceláriou pre vedúcu zariadenia. Na 2. poschodí 
sa nachádza jedáleň pre klientov, spoločenská miestnosť, ambulancia. V budove je 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. Pre obyvateľov je však moţné zabezpečiť diétu, ak to vyţaduje ich 
zdravotný stav zvlášť pre diabetických pacientov. 
V kuchynkách na poschodiach majú obyvatelia k dispozícii mikrovlnné rúry na prípadné zohriatie jedla. 
 
Zdravotná starostlivosť  
V zariadení pre seniorov sa zdravotná starostlivosť poskytuje za prítomnosti všeobecného lekára pre 
dospelých, u ktorého je prijímateľ sociálnej sluţby kapitovaný. Všeobecný lekár prichádza na podnet 
vrchnej sestry a raz mesačne sa realizuje vizita, na ktorej prijímateľ sociálnej sluţby má priestor 
odkonzultovať svoj zdravotný stav s vrchnou sestrou oddelenia a všeobecným lekárom pre dospelých.  
Podľa potrieb prijímateľa sociálnej sluţby zabezpečujeme odborné vyšetrenia  aj u špecialistov:  
kardiológia, neurológia, diabetológia, interné oddelenie a pod.Do tejto sluţby zahrňujeme 
prijímateľovisociaálnej sluţby dopravu do iného zdravotníckeho zariadenia spolu s doprovodom 
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(opatrovateľ/ka).V zariadení opatrovateľskej sluţby je moţné poskytnúť aj rehabilitačné sluţby, ktoré 
musia byť odporúčané všeobecným lekárom. 
 
Ostatné služby a aktivity 
Zariadenie participuje aj na zabezpečení ďalších sluţieb ako je pedikúra, kaderníctvo,  zubné lekárstvo, 
pričom sa usiluje zladiť moţnosti s poţiadavkami prijímateľa sociálnej sluţby. Venuje sa pozornosť aj 
duchovným potrebám vţdy za prítomnosti miestneho, duchového otca, ktorý  zabezpečuje duchovné 
rozhovory, spoveď na izbe prijímateľa sociálnej sluţby a v neposlednom rade sv. omše, ktoré sú 
realizované pravidelne 1 x týţdenne priamo v ZSS Vitalita n. o Lehnice.Voľnočasové aktivity vychádzajú 
zo záujmov a potrieb prijímateľov sociálnej sluţby na základe individuálnych plánov. Individuálne, 
skupinové a kultúrne aktivity zabezpečujú sociálny pracovník, ergo terapeut  s pomocou opatrovateliek 
a zdravotných sestier. Zariadenie spolupracuje s príbuznými prijímateľa sociálnej sluţby, ktorým je 
poskytované sociálnej poradenstvo najmä počas adaptačného procesu prijímateľa sociálnej sluţby. 
Podľa záujmu a potreby rodinných príbuzných informujeme o zdravotnom aj celkovom staveprijímateľa 
sociálnej sluţby a o jeho zmenách.Kaţdý kontakt prijímateľa sociálnej sluţby s príbuznými a priateľmi je 
vítaný. Návštevy môţu prijímatelia sociálnej sluţby prijímať priamo v obytných miestnostiach alebo 
v spoločenskej miestnosti, ktorá je situovaná na II. a III poschodí ZSS. 
 
Počet a štruktúra klientov 
Prijímatelia sociálnej sluţby v zariadení pre seniorov sú prijatí na základe podanej ţiadosti 
o umiestnenie do ZPS a na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu sluţbu. 
 

 
 Počet klientov k 01.01.2018:   44   
 Počet klientov k 31.12.2018:   43   
 Počet ţien k 31.12.2018:   36   
 Počet muţov k 31.12.2018:     7 
 Priemerný vek obyvateľov:   81,32 
 Priemerný vek ţien:    81,72 
 Priemerný vek muţov:    79,28 
 Vek najstaršieho obyvateľa:   97 
 Počet klientovtrvalo pripútaných k lôţku:    7  
 Počet klientov málo a ťaţko pohyblivých:  15  
 

V priebehu roka 2018 bolo prijatých do Zariadenia pre seniorov 20 prijímateľov, prepustení boli 4  a 17 
prijímatelia zomreli. 
 
 
Počet  zamestnancov 
V zariadení pre seniorov v roku 2016 bol počet zamestnancov :    6 sanitárov 

 2 zdravotní asistenti 
                                                                                                        2,5 zdravotné sestry 

 2 sociálny pracovníci 
 3 servírky 
1 zamestnanec pre údrţbu šatstva 
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II.3 Nezdravotnícke organizačné útvary 
 
Riadenie a administratíva: 

 sekretariát,  

 oddelenie riadenia kvality,  

 ekonomické oddelenie,  

 oddelenie personalistiky a mzdového účtovníctva 
 
Úseky:  

 úsek sociálnych sluţieb,  
 úsek ošetrovateľských sluţieb, 
 úsek technických sluţieb,  
 úsek liečebnej výţivy 

 
 

III. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 
 
Pokračovanie v  projekte „Memoryofnature“ , Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika -
Česká republika 2017-2013, financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. 
 

Dosiahnuté ukazovatele v rámci monitorovacieho obdobia 2018: 
 
VP:   Počet obyvateľov vyuţívajúcich revitalizovaný prírodný projekt: 10 000 
VP:   Celková rozloha zdokumentovaného územia historických pamiatok TTSK: 900 000m2 
HCP: Počet ţiakov a študentov oboznámených s prírodnými pamiatkami JMK: 2 000 
HCP: Celková rozloha zdokumentovaného územia historických parkov v JMK: 600 000m2 
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Príjmy 
     

Účet Položka 

Skutočnosť  k   

 

31.12.2018 31.12.2017 
Zmena oproti 

roku 2017 

Index 
2018/2017 

v % 

 602 Tržby z predaja služieb 3 141 179,50 € 3 243 375,31 € -102 195,81 € 96,85 
      - Zo zdravotných poisťovní 2 373 996,80 € 2 506 388,82 € -132 392,02 € 94,72 
         - VšZP 2 188 653,72 € 2 201 902,42 € -13 248,70 € 99,40 
         - Union 49 886,02 € 40 566,97 € 9 319,05 € 122,97 
         - Dôvera 135 457,06 € 263 919,43 € -128 462,37 € 51,33 
      - Z iných zdrojov 767 182,70 € 736 986,49 € 30 196,21 € 104,10 
   - Pacienti (samoplatci) 588 376,95 € 553 432,76 € 34 944,19 € 106,31 
         - Stravovanie od FO     0,00 € 0,00 
         - Ostatné 178 805,75 € 183 553,73 € -4 747,98 € 97,41 
 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 29 935,65 € 31 286,34 € -1 350,69 € 95,68 
 644 Úroky 0,00 € 9,81 € -9,81 € 0,00 
    -   Úroky z bežných účtov 0,00 € 9,81 € -9,81 € 0,00 
 646 Prijaté dary 401,00 € 3 003,56 € -2 602,56 € 13,35 
 649 Iné ostatné výnosy 34 143,46 € 41 795,27 € -7 651,81 € 81,69 
 

651 
Tržby z predaja dl.nehnot.a 
hmot.majetku 0,00 € 700,00 €     

 665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 682,92 € 3 666,18 € -1 983,26 € 45,90 
 691 Dotácie  468 373,16 € 390 760,05 € 77 613,11 € 119,86 
   Výnosy spolu 3 675 715,69 € 3 714 596,52 € -38 880,83 € 98,95 
 

  
Výsledok hospodárenia pred 
zdanením 343 524,76 € 598 568,40 € -255 043,64 € 57,39 

   Výsledok hospodárenie po zdanení 340 126,96 € 594 785,97 € -254 659,01 € 57,18 
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       Výdavky 
     

Účet Položka 

Skutočnosť  k   

 
31.12.2018 31.12.2017 

Zmena oproti 
roku  2017 

Index 
2018/2017 

v % 

 501 Spotreba materiálu 463 446,95 € 486 670,94 € -23 223,99 € 95,23   
      - Pohonné látky 1 281,86 € 623,69 € 658,17 € 205,53   
      - Lieky 83 856,63 € 98 221,27 € -14 364,64 € 85,38   
      - ŠZM (špeciálny zdravotnícky materiál) 41 297,44 € 39 225,72 € 2 071,72 € 105,28   
      - Potraviny 306 962,39 € 313 004,81 € -6 042,42 € 98,07   
      - Všeobecný materiál 28 474,96 € 33 057,76 € -4 582,80 € 86,14   
      - Drobný hmotný majetok 1 573,67 € 2 537,69 € -964,02 € 62,01   
 502 Spotreba energie 122 478,34 € 138 834,38 € -16 356,04 € 88,22   
      - Elektrická energia 33 052,90 € 38 599,71 € -5 546,81 € 85,63   
      - Voda 22 975,37 € 30 883,56 € -7 908,19 € 74,39   
      - Plyn 66 450,07 € 69 351,11 € -2 901,04 € 95,82   
 511 Opravy a udržiavanie 42 351,06 € 38 886,00 € 3 465,06 € 108,91   
      - Ostatná údržba 42 351,06 € 38 886,00 € 3 465,06 € 108,91   
 512 Cestovné  5 769,81 € 5 597,47 € 172,34 € 103,08   
 513 Náklady na reprezentáciu 1 272,77 € 1 031,87 € 240,90 € 123,35   
 518 Ostatné služby 287 529,77 € 275 212,46 € 12 317,31 € 104,48   
      - Prepravné 1 748,27 € 1 701,61 € 46,66 € 102,74   
      - Nájomné, leasing 4 968,66 € 5 648,91 € -680,25 € 87,96   
      - Telekomunikačné a poštové služby 1 343,96 € 1 132,73 € 211,23 € 118,65   
      - Pranie prádla 17 137,81 € 18 222,16 € -1 084,35 € 94,05   
      - Výkony výpočtovej techniky 4 168,64 € 3 444,82 € 723,82 € 121,01   
      - Výkony spojov 8 432,43 € 8 578,30 € -145,87 € 98,30   
      - Upratovanie 116 615,03 € 112 640,49 € 3 974,54 € 103,53   
      - Účtovnícke, audítorské služby 24 920,00 € 26 020,00 € -1 100,00 € 95,77   
      - Ostatné služby 108 194,97 € 97 823,44 € 10 371,53 € 110,60   
 521 Mzdové náklady 1 582 959,84 € 1 442 096,65 € 140 863,19 € 109,77   
 524 Zákonné sociálne poistenie 532 583,73 € 491 750,28 € 40 833,45 € 108,30   
 527 Zákonné sociálne náklady 40 777,47 € 52 987,94 € -12 210,47 € 76,96   
 532 Daň z nehnuteľnosti 5 551,71 € 5 141,82 € 409,89 € 107,97   
 538 Ostatné dane a poplatky 837,30 € 606,32 € 230,98 € 138,10   
 541 Zmluvné pokuty a penále 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   
 542 Ostatné pokuty a penále 1 310,68 € 31,75 € 1 278,93 € 4 128,13   
 544 Úroky 541,75 € 964,53 € -422,78 € 56,17   
 546 Dary 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   
 549 Iné ostatné náklady 9 002,64 € 8 095,93 € 906,71 € 111,20   
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551 Odpisy DNM a DHM 208 597,63 € 168 110,33 € 40 487,30 € 124,08   
      - Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   
      - Stavby 123 715,61 € 123 665,88 € 49,73 € 100,04   
      - Stroje, prístroje a zariadenie 41 518,57 € 38 332,60 € 3 185,97 € 108,31   
      - Iné  43 363,45 € 6 111,85 € 37 251,60 € 709,50   
 

552 
Zost.cena predaného 
dl.nehm.ahmot.majet. 0,00 € 9,45 €     

 558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 27 179,48 € 0,00 € 27 179,48 € 0,00   
 

  

Náklady spolu (okrem dane z príjmov 
(591) a Dodatočných odvodov dane z 
príjmov (595)) 3 332 190,93 € 3 116 028,12 € 216 162,81 € 106,94   

 591 Daň z príjmov 3 397,80 € 3 782,43 € -384,63 € 89,83   
 595 Dodatočné odvody dane z príjmov 0,00 € 0,00 € 0,00 €   
 

       

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PRÍLOHY 
 
 

Číslo Názov Označenie 

1 Účtovná závierka k 31.12.2018 Príloha č. 1 k VS-9 

2 Poznámky k účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2018 Príloha č. 2 k VS-9 

3 Správa audítora k  účtovnej uzávierke za rok 2018 Príloha č. 3 k VS-9 

4 Cashflow Príloha č. 4 k VS-9 

5 Stav majetku Príloha č. 5 k VS-9 
 
 
 
 


