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I. Stručná charakteristika organizácie 
 

Fakultná nemocnica (ďalej len „FN“) Trnava bola zriadená Ministerstvom 

zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou listinou zo dňa 14. 6. 1991, číslo 1970/1991-

A/IV-1, v znení neskorších zmien a dodatkov,  ako štátna príspevková organizácia podľa 

ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Posledné rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR je 

Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny FN Trnava č. S08102-2020-OYYAP-1 zo dňa  31. 8. 

2020, ktorým sa mení a dopĺňa s účinnosťou od 3. 9. 2020 zriaďovacia listina Fakultnej 

nemocnice Trnava zo dňa 14. 6. 1991, číslo 1970/1991-A/IV-1 v znení neskorších zmien 

a dodatkov.  

   FN Trnava hospodári v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Najvyšší podiel finančných zdrojov bol poskytnutý za výkony za zdravotnú starostlivosť od 

zdravotných poisťovní, rešpektujúc opatrenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003-

OAP z 30. 12. 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení 

neskorších predpisov, Vyhlášky MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne 

zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení, 

zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 

zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti, zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Základné identifikačné údaje FN Trnava 

 
Názov Fakultná nemocnica Trnava 

Sídlo Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava 

IČO 610381 

DIČ 2021191084 

IČ DPH SK2021191084 

Telefón 033/55 13 925 

Fax 033/55 36 224 

E-mail fntt@fntt.sk 

Internetová adresa www.fntt.sk 

 

FN Trnava poskytuje široké spektrum zdravotníckych výkonov v rámci komplexnej 

zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná na lôžkovej časti, v ambulantnej 

časti, jednodňovej ambulantnej starostlivosti, na pracoviskách spoločných vyšetrovacích a 

liečebných zložiek. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj 

pracovisko urgentného príjmu 1. typu, nemocničná lekáreň s výdajom pre verejnosť 

a ambulantná pohotovostná služba pre dospelých. Nemocnica tiež  poskytuje zdravotnú 

starostlivosť v detskom stacionári v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, 

balneológia a liečebná rehabilitácia, pediatrická pneumológia a ftizeológia.  

Nemocnicu reprezentuje rozsiahla spádová oblasť, do ktorej prislúcha približne 564 tis. 

obyvateľov (stav k 31. 12. 2019), ale zároveň sa vyznačuje výbornou dostupnosťou. 

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený počet prepustených pacientov podľa jednotlivých krajov 

a odborností za roky 2018 - 2020: 

 

 

 

 

mailto:fntt@fntt.sk
http://www.fntt.sk/
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Počet prepustených pacientov podľa krajov a kliník 

Kraj     rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Trnavský Spolu   21.859 21.889 18.515 

Trnavský Gynekologicko - pôrodnícka klinika 2.945 2.912 2.610 

Trnavský Klinika vnútorného lekárstva 2.880 2.969 2.571 

Trnavský Chirurgická klinika   2.402 2.540 1.990 

Trnavský Neonatologické oddelenie   1.602 1.632 1.597 

Trnavský Neurologické oddelenie   1.736 1.638 1.503 

Trnavský Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2.022 1.963 1.467 

Trnavský Pediatrická klinika   1.723 1.811 1.154 

Trnavský Onkologická klinika   1.148 1008 1.079 

Trnavský Urologická klinika   1.031 1.085 923 

Trnavský Psychiatrické oddelenie   925 867 751 

Trnavský Infektologická klinika   1.074 1.066 734 

Trnavský Oddelenie pneumológie a ftizeológie 587 629 588 

Trnavský Geriatrické oddelenie   667 612 522 

Trnavský Dermatovenerologické oddelenie 454 475 450 

Trnavský ORL oddelenie   359 383 261 

Trnavský Oftalmologické oddelenie   206 200 202 

Trnavský Klinika AIM   90 88 104 

Trnavský Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti 8 11 9 

Bratislavský     756 781 706 

Nitriansky     594 614 657 

Trenčiansky     395 455 551 

Banskobystrický     251 254 247 

Košický     154 155 152 

Prešovský     171 148 116 

Žilinský     145 149 107 

Neznáme     67 78 48 

Zahraničie     56 44 38 

SPOLU     24.448 24.567 21.137 

 

Počet prepustených pacientov podľa kliník a oddelení 

Pracovisko rok 2018 rok 2019 rok 2020 

Gynekologicko - pôrodnícka klinika 3.310 3.251 3.007 

Klinika vnútorného lekárstva 3.151 3.251 2.860 

Chirurgická klinika 2.771 2.904 2.277 

Neonatologické oddelenie 1.809 1.801 1.868 

Neurologické oddelenie 2.018 1.991 1.839 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2.270 2.225 1.629 

Onkologická klinika 1.255 1.165 1.248 

Pediatrická klinika 1.850 1.968 1.239 

Urologická klinika 1.240 1.312 1.118 

Psychiatrické oddelenie 1.056 962 867 

Infektologická klinika 1.148 1.139 806 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 610 658 629 

Geriatrické oddelenie 707 643 551 

Dermatovenerologické oddelenie 532 561 543 

ORL oddelenie 389 410 285 

Oftalmologické oddelenie 223 212 239 

Klinika AIM 98 102 119 

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti 11 12 13 

SPOLU 24.448 24.567 21.137 
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Nemocnica je výučbovým zariadením Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity, Strednej zdravotníckej školy v Trnave a Slovenskej zdravotníckej univerzity               

v Bratislave. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bola začiatkom roka pozastavená výučba 

na pracoviskách FN Trnava. 

 

II. Významné udalosti roka 2020 
 

Rok 2020 bol poznačený globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobenou 

prenosom akútneho respiračného syndrómu zvaného SARS-CoV-2. Od marca 2020, kedy bol 

na Slovensku zaznamenaný prvý prípad ochorenia infekciou COVID-19, zaznamenáva 

i Fakultná nemocnica Trnava dopad uvedenej pandémie na chod celej organizácie – napr. 

vyškolenie tímov v súlade s Pandemickým plánom, reprofilizácie lôžkového fondu podľa 

aktuálneho stavu, sledovanie a dodržiavanie usmernení a pokynov Ministerstva zdravotníctva 

SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, samosprávy a mnohé iné opatrenia súvisiace s danou 

situáciou.   

  

FN Trnava dosiahla v roku 2020 v hospodárení zisk vo výške 741 361 Eur; celkové 

výnosy nemocnice boli vo výške 64 437 650 Eur a náklady 63 696 289 Eur. V uplynulom roku 

bol výsledok hospodárenia zisk vo výške 6 413 691 Eur.   

 

Najvýznamnejšie udalosti v roku 2020:  

 
Spustenie live streamu 

Fakultná nemocnica v roku 2020 spustila vysielanie live streamov s lekármi na rôzne 

témy. Stream bol vysielaný prostredníctvom sociálnej siete facebook, kde sa nachádza aj 

záznam, ktorý je umiestnený aj na sociálnej sieti youtube.  

 

Rozšírenie diabetologickej ambulancie 

FN Trnava v roku 2020 rozšírila diabetologickú ambulanciu, ktorá je súčasťou Kliniky 

vnútorného lekárstva. Na ambulancii pôsobia lekári, špecialisti v odbore diabetológia, ktorí 

poskytujú komplexnú starostlivosť pre pacientov s ochorením diabetes mellitus, 

prediabetickým syndrómom a pre tehotné ženy s cukrovkou.   

 

Unikátna operácia  

Lekári vo Fakultnej nemocnici Trnava majú za sebou ďalšiu unikátnu operáciu. Ako 

prví z krajín V4 zabezpečili dialyzovanému pacientovi centrálny žilový prístup pomocou 

„inside-out“ metódy. Na rádiologickej klinike v spolupráci s prof. Gurkanom Sengölge 

z Viedne a spoločnosťou Merit Medical sme ako prví vo V4 realizovali operáciu, ktorou sme 

pacientovi s uzavretými žilovými prístupmi zabezpečili nový centrálny žilový prístup metódou 

„inside-out“. „Inside-out prístupový katéter SURFACER prináša novú a jedinečnú možnosť 

sprístupnenia centrálneho žilového systému u pacientov s uzavretými žilovými 

prístupmi.“ popisuje Richard Švec zo spoločnosti Merit Medical. 

 

V ankete TOP LEKÁR SLOVENSKO sme mali troch lekárov 

V ankete TOP LEKÁR SLOVENSKO sa umiestnili traja lekári z FN Trnava. Na prvom 

mieste v oblasti neurológie skončil MUDr. Georgi Krastev, PhD. (primár Neurologického 

oddelenia FN Trnava) a na dvoch tretích miestach sa umiestnila v oblasti patológie MUDr. 

Iveta Kopecká (primárka Patologicko-anatomického oddelenia FN Trnava) a v oblasti 

psychiatrie primár MUDr. Ivan Karbula (primár Psychiatrického oddelenia FN Trnava).  
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Prehľad ukazovateľov FN Trnava 

 
 

III. Systém manažérstva kvality 
 

Fakultná nemocnica Trnava má od roku 2010 zavedený certifikovaný systém 

manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016/ ISO 9001:2015 v oblasti 

poskytovania špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, jednodňovej 

zdravotnej starostlivosti, ústavnej pohotovostnej služby, stacionárov a spoločných 

vyšetrovacích liečebných zložiek.  

Činnosť v oblasti systému manažérstva kvality bola v roku 2020 zameraná na kontrolu 

pracovísk nemocnice v oblasti zabezpečenia riadenej dokumentácie, plnenia požiadaviek 

normy ISO 9001, plnenia požiadaviek legislatívy. V júli 2020 bol vo FN Trnava vykonaný 

dozorný audit certifikačnou organizáciou CERTICOM podľa normy STN EN ISO 9001:2016 

s úspešným výsledkom obhájenia certifikátu. 

rok 2018 rok 2019 rok 2020
index 

2019/2018

index 

2020/2019

Počet lôžok 641 641 641 1,000 1,000

Počet výkonov na oddeleniach (UH, OHV, ....) 24.242 23.496 20.963 0,969 0,892

Priemerná dĺžka hospitalizácie 6,66 6,34 5,93 0,952 0,935

Počet vyšetrení SVLZ 185.111 191.389 167.669 1,034 0,876

Počet ost. vyšetrení  (amb., JZS, stacionár, UPS) 254.300 263.584 218.748 1,037 0,830

Obložnosť 71,14% 72,59% 61,07% 1,020 0,841

Priemerny evidenčný prepočítaný počet 

zamestnancov 1.207,20 1.223,16 1.273,87 1,013 1,041

 - lekári 228,49 225,03 238,78 0,985 1,061

 - SZP 715,02 724,43 740,68 1,013 1,022

 - ostatní 263,69 273,70 294,41 1,038 1,076

Priemerná mzda 1.365 1.520 1.613 1,114 1,061

Produktivita práce z prevádzkových výnosov 36.477,47 38.763,31 40.291,26 1,063 1,039

Výnosy spolu 51.134.704 61.526.110 64.437.650 1,203 1,047

 - zdravotné poisťovne 39.452.302 43.165.769 45.450.418 1,094 1,053

 - ostatné prevádzkové 4.583.299 4.247.964 5.875.415 0,927 1,383

 - výnosy z transferov DM 1.051.857 1.228.052 1.501.473 1,168 1,223

 - mimoriadne  (predaj majetku, zúčt. rezerv a oprav. položiek, 

odpis záväzkov) 6.047.246 12.884.325 11.610.344 2,131 0,901

Náklady spolu 52.532.947 55.112.419 63.696.289 1,049 1,156

 - lieky, diagnostiká, k rv a ŠZM 13.058.011 14.535.331 15.969.601 1,113 1,099

 - osobné nák lady 27.474.797 31.045.063 34.397.735 1,130 1,108

 - ost. materiál, energie a služby 4.127.383 4.323.522 4.148.403 1,048 0,959

 - odpisy majetku 506.556 465.848 502.075 0,920 1,078

 - odpisy z transferov 1.063.407 1.228.052 1.501.473 1,155 1,223

 - ostatné 3.279.988 3.187.988 3.303.094 0,972 1,036

 - mimoriadne  (pokuty, exekúcie, škody, tvorba rezerv a oprav. 

položiek, odpis pohľ.) 3.022.805 326.615 3.873.908 0,108 11,861

Výsledok hospodárenia -1.398.243 6.413.691 741.361 -4,587 0,116

Výsledok hospodárenia bez vplyvov  (transfery DM, 

mimoriadne) -4.411.134 -6.144.019 -6.995.075 1,393 1,139

Pohľadávky 4.764.099 4.561.455 6.886.659 0,957 1,510

 - voči poisťovniam 4.471.832 4.296.490 6.682.682 0,961 1,555

 - ostatné 292.267 264.965 203.978 0,907 0,770

Záväzky  (bez transferov a penále) 33.100.651 28.289.887 26.260.313 0,855 0,928

 - z toho po lehote splatnosti 24.134.867 17.893.548 16.637.561 0,741 0,930

 - penále 139.314 195.007 156.541 1,400 0,803

Investície 5.335.693 5.801.068 2.312.726 1,087 0,399

 - z vlastných zdrojov 460.500 383.531 814.898 0,833 2,125

 - z cudzích  (dary a transfery) 4.875.193 5.417.538 1.497.828 1,111 0,276
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Ciele kvality pre rok 2020, schválené vedením FN Trnava, môžeme hodnotiť ako čiastočne 

splnené:  

Cieľ č. 1: Znížiť spotrebu antiinfektív 

Spôsob naplnenia cieľa: Zefektívnenie a zracionalizovanie spotreby liekov. Cieľová hodnota: 

Náklady na lieky maximálne 622 981 Eur, teda zníženie o 40 000 Eur. Stav plnenia: Cieľ 

nesplnený. V roku 2020 sa náklady na lieky vyšplhali na 896 347 Eur, čo je oproti minulému 

roku nárast o 273 366 Eur (35%). Znížiť spotrebu antiinfektív sa v roku 2020 v porovnaní 

s rokom 2019 podarilo len ôsmim z 23 pracovísk. 

Cieľ č. 2: Znížiť spotrebu materiálu na celkový počet invazívnych a miniinvazívnych 

výkonov a JZS a hospitalizácie o 1,5% 

Spôsob naplnenia cieľa: Zefektívnenie a zracionalizovanie spotreby ŠZM. Cieľová hodnota: 

Náklady na ŠZM, počty výkonov, JZS, hospitalizácií, cieľová hodnota: 330,40 Eur na výkon – 

zníženie o 6,74 Eur/výkon. Stav plnenia: Cieľ nesplnený. V roku 2020 boli priemerné náklady 

na ŠZM 378,83 Eur/výkon. V porovnaní s minulým rokom (v roku 2019 boli priemerné 

náklady 337,14 Eur/výkon), to robí zvýšenie o 48,43 Eur/výkon, čo predstavuje nárast o 12%. 

Priemerné náklady na ŠZM v roku 2020 na jeden výkon v rámci JZS a aj hospitalizácie (vrátane 

operačných sál, bez urologických a kardio výkonov) oproti minulému roku klesli. V rámci JZS 

to bol pokles o 0,5% a v rámci hospitalizácie o 2,4%. Pokles nákladov bol taktiež zaznamenaný 

pri ERCP a to o 8,8%. Zvýšenie nákladov na ŠZM je v roku 2020 ovplyvnené spotrebou 

COVID ŠZM (tvorí 7% z celkových nákladov).  

Cieľ č. 3: Modernizovať čakacie miestnosti a sociálne zariadenia na klinike gynekológie 

a pôrodníctva 

Spôsob naplnenia cieľa: Rekonštrukcia čakacích miestností kliniky gynekológie a pôrodníctva 

(GPK) – m. č.:120, 121, 121a, 122,  122a, 122b, 123, 124, 125, 125a, 126, 126a, 126b, 127 

nachádzajúce sa na 1. poschodí. Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC a sprchy) GPK - 

miestnosti č. 203, 204, 208 nachádzajúce sa na 2. poschodí a miestnosti č. 303, 304, 308 

nachádzajúce sa na 3. poschodí. Cieľová hodnota: zrekonštruované 4 čakacie miestnosti a 6 

sociálnych zariadení. Stav plnenia: Cieľ čiastočne splnený. Na GPK bolo zrekonštruovaných 

6 sociálnych zariadení. Tento cieľ bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou ISMONT s. r. 

o., ktorá na svoje náklady vykonala prestavbu priestorov. Čakacie miestnosti na GPK sa 

nerekonštruovali. Renovácia čakacích miestností prebehla na klinike onkológie, kde sa oddelila 

čakáreň pre ambulancie od čakárne na podávanie chemoterapie s relaxačnou zónou. 

Cieľ č. 4: Zabezpečiť komplexnosť diagnostiky rozšírením spektra vyšetrovacích metód  

Spôsob naplnenia cieľa: Vybudovanie pracoviska magnetickej rezonancie na klinike rádiológie 

pod gesciou FN Trnava. Cieľová hodnota: vybudované pracovisko magnetickej rezonancie. 

Stav plnenia: Cieľ nesplnený. Pripravované pracovisko magnetickej rezonancie je momentálne 

stále v prestavbe. Súčasne s ním sa pripravuje otvorenie nových dvoch ultrazvukových 

pracovísk kliniky rádiológie. Plánovaný začiatok prevádzok (pracovisko magnetickej 

rezonancie a ultrazvukové pracoviská) je od 1. 3. 2021. MR prístroj bol začiatkom roka 2020 

vysúťažený a obstaraný v spolupráci s MZ SR. Víťazom verejného obstarávania sa stal prístroj 

Siemens Sola. Taktiež je zabezpečený zaškolený personál (4 lekári, 1 sestra, 2 rádiologickí 

technici), ktorý bude prevádzkovať nové pracovisko magnetickej rezonancie.  

Cieľ č. 5: Vytvoriť podmienky pre minimalizáciu komplikácií v ošetrovateľskej 

starostlivosti  

Spôsob naplnenia cieľa: Štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľová hodnota: 

vypracovanie 6 interných ošetrovateľských štandardov z oblasti intervenčnej rádiológie, 

oftalmológie. Stav plnenia: Cieľ splnený. V oblasti intervenčnej rádiológie boli vypracované 

4 ošetrovateľské štandardy zamerané na asistenciu sestry pri rôznych výkonoch v intervenčnej 

rádiológii, správnu prípravu sterilného stolíka a implantáciu PORT systému u onkologických 

pacientov na pracovisku intervenčnej rádiológie. V oblasti oftalmológie boli spracované 2 
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ošetrovateľské štandardy a to na vyšetrenie zrakovej ostrosti a meranie vnútroočného tlaku 

bezkontaktným tonometrom. Táto nová riadená dokumentácia je dostupná na QPR portáli. 

Cieľ č. 6: Zefektívniť administratívne a medicínske činnosti realizované vo FN Trnava  

Spôsob naplnenia cieľa: Zavedenie nového komplexného nemocničného informačného 

systému . Cieľová hodnota: Plne implementovaný komplexný nemocničný informačný systém. 

Stav plnenia: Cieľ splnený. Úplná prevádzka nového komplexného nemocničného 

informačného systému (NIS) je spustená od októbra 2020.  

Cieľ č. 7: Zefektívniť administratívne činnosti personálneho a mzdového oddelenia FN 

Trnava - skrátenie času potrebného na finálny výpočet miezd, online evidencia 

personálnych údajov zamestnancov 

Spôsob naplnenia cieľa: Implementácia komplexného personálneho a mzdového informačného 

systému. Cieľová hodnota: skrátenie času potrebného na finálny výpočet miezd za príslušný 

mesiac o polovicu v porovnaní s časom pred zavedením systému. Stav plnenia:  Cieľ splnený. 

Personálny a mzdový systém je plne v prevádzke a vďaka tomu sa podarilo splniť aj cieľovú 

hodnotu, teda skrátiť čas potrebný na finálny výpočet miezd za príslušný mesiac o polovicu 

s porovnaním s časom ešte pred zavedením systému. 

 

Interní audítori FN Trnava v roku 2020 zrealizovali z celkového počtu 12 plánovaných 

interných auditov 7 interných auditov zameraných na preverenie zabezpečenia procesov, 

plnenia zákonných požiadaviek a požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016. Ostatných 5 

auditov, ktoré neboli zrealizované vzhľadom na pozastavenie výkonu interných auditov, kvôli 

dodržiavaniu bezpečnostných, hygienických a epidemiologických predpisov s ohľadom na 

šírenie nového koronavírusu, sú naplánované vykonať v prvom polroku 2021. Pre zistené 

nezhody a nedostatky boli vedúcimi zamestnancami zabezpečené nápravné opatrenia na ich 

odstránenie, interní audítori dali podnety na zlepšenia. 

Aktívne manažovanie zvyšovania kvality sa realizovalo i na jednotlivých klinikách 

a oddeleniach FN. Aktívne kontrolované a pripomienkované bolo hlavne pracovisko 

Onkologickej kliniky, kde prebehla rekonštrukcia, ktorej výsledkom je moderná ambulancia 

pre pacientov s ťažkým onkologickým ochorením s oddelenou čakárňou a recepcia 

s objednávkovým systémom pre štyri samostatné ordinácie. Pri spustení prevádzok sa aktívne 

komunikovalo s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a nedostatky v súvislosti 

s hygienickým režimom a prevádzkovým poriadkom boli riešené spolu s vedúcimi 

pracovníkmi jednotlivých pracovísk. 

V rámci skvalitnenia bezpečnosti pacientov sa v roku 2020 zamestnanci FN Trnava 

venovali aj sledovaniu pádov, mimoriadnych udalostí, ktoré sa vyskytli na jednotlivých 

klinikách a oddeleniach FN a podrobnému sledovaniu dôvodov vzniku dekubitov. Taktiež sa 

neustále pracuje  na preventívnych opatreniach zabraňujúcim vzniku a šíreniu nozokomiálnych 

nákaz. Preto sa aktívne kontrolujú a dohľadávajú dáta o ich výskyte. Jednotlivé nahlásené 

udalosti boli riešené s kompetentnými pracovníkmi v snahe zabrániť ďalšiemu výskytu 

podobných udalostí. 

Hodnotenie spokojnosti pacientov 

 

Vo FN Trnava prebieha hodnotenie spokojnosti pacientov formou dotazníkového 

prieskumu, ktorý sa uskutočňuje priebežne prostredníctvom dotazníkov spokojnosti pacientov. 

Otázky v dotazníku sú zamerané na prácu lekárov, na prácu sestier, na nemocnicu, na 

organizáciu práce v nemocnici a všeobecné informácie. 

Dotazníkový prieskum je realizovaný kontinuálne s hodnotením ôsmych sledovaných 

oblastí spokojnosti, s možnosťou dopísania vlastných postrehov, názorov a pripomienok 

pacienta. Výsledky sú zdokumentované pomocou tabuliek a grafov so sledovaním trendu 

vývoja jednotlivých ukazovateľov. Sledované oblasti spokojnosti sú nasledovné: 
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• doba čakania na príjem (plánovaný príjem/príjem v pohotovostnej službe), 

• spokojnosť s prístupom personálu, 

• spokojnosť s informovanosťou, 

• spokojnosť s poskytovanou zdravotníckou starostlivosťou, 

• spokojnosť s poskytovaním služieb súvisiacich so zdravotníckou starostlivosťou, 

• včasnosť informovania o prepustení, 

• spokojnosť s dodržiavaním ľudských práv a práv pacientov, 

• vyjadrenie, či v prípade potreby liečby by si pacient opäť zvolil našu nemocnicu. 

V roku 2020 hodnotili pacienti v dotazníkovom prieskume pracoviská FN Trnava 

priemernou známkou 1,28, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2019 zlepšenie o 0,06 bodu. 

Oproti predchádzajúcemu roku sa zaznamenalo zlepšenie hodnotenia na deviatich 

klinikách/oddeleniach FN Trnava, konkrétne na klinike pediatrie, klinike gynekológie 

a pôrodníctva, klinike chirurgie, klinike vnútorného lekárstva, dermatovenerologickom 

oddelení, neurologickom oddelení, oddelení PaF, klinike onkológie a ORL oddelení (tabuľka 

1). Respondenti vyjadrili v dotazníkovom prieskume vo svojich pripomienkach a návrhoch tiež 

spokojnosť s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, so správaním lekárov a sestier na 

klinikách a oddeleniach FN Trnava. Celkovo bolo v roku 2020 v dotazníkoch vyjadrených 401 

pochvál a prejavov spokojnosti. 

Vývoj priemerných známok spokojnosti pacientov na jednotlivých pracoviskách v jednotlivých 

štvrťrokoch roku 2020, porovnanie priemerných známok za rok 2020 a 2019  

 

Pracovisko 

 

1.kvartál 

2020 

 

2.kvartál 

2020 

 

3.kvartál 

2020 

 

4.kvartál 

2020 

Priemerná 

známka 

2020 

Priemerná 

známka 

2019 

Klinika pediatrie  1,34 1,23 1,24 1,34 1,29 1,35 

Geriatrické oddelenie 1,42 1,22 1,50 - 1,38 1,22 

Klinika gynekológie 

a pôrodníctva 
1,36 1,24 1,30 1,38 1,32 1,42 

Klinika chirurgie  1,23 1,20 1,32 - 1,25 1,27 

Klinika infektológie 1,35 1,37 1,36 - 1,36 1,36 

Klinika vnútorného 

lekárstva 
1,47 1,29 1,20 1,25 1,30 1,57 

Dermatovenerologické 

oddelenie 
1,11 1,10 1,10 1,03 1,09 1,22 

Neurologické oddelenie 1,22 1,24 1,11 1,30 1,22 1,41 

Oftalmologické 

oddelenie 
1,19 1,19 1,12 1,31 1,20 1,17 

Oddelenie PaF 1,21 1,27 1,20 1,22 1,23 1,38 

Klinika onkológie 1,24 1,13 1,16 1,12 1,16 1,44 

ORL oddelenie  1,27 1,22 1,52 1,28 1,32 1,39 

Klinika úrazovej 

chirurgie a ortopédie 
1,29 1,94 1,42 1,41 1,52 1,34 

Klinika urológie 1,19 1,12 1,36 1,21 1,22 1,21 

Priemerná známka            

FN Trnava 

    1,28 1,34 
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Nespokojnosť zaznamenávame opakovane v oblastiach spokojnosti pacientov  

s poskytovaním služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. V roku 2020 bolo 

v dotazníkoch vyjadrených celkovo 434 pripomienok a návrhov. Neustále a opakovane pacienti 

pripomienkujú: 

• kvalitu stravy,  

• sociálne zariadenia (ich nedostatok, prípadne spoločné pre mužov a ženy), 

• zastaranosť vybavenia izieb, 

• absenciu klimatizácie na nemocničných izbách, stav okien a dverí, nedostatok TV 

kanálov,   

• nedostatok personálu, 

• nízka informovanosť o zdravotnom stave či poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

a správanie sa personálu (lekárov, sestier, sanitárov). 

Ďalej vo FN Trnava prebieha monitorovanie spokojnosti klientov so službami 

oddelenia výdaja liekov, ZP a DP pre verejnosť. Hodnotenie spokojnosti sa zameriava na 

nasledujúce oblasti:  

• pravidelnosť návštevy lekárne, 

• príčina návštevnosti lekárne, 

• hodnotenie služieb poskytovaných v lekárni, 

• monitorovanie chýbajúcich služieb.  

Oddelenie výdaja liekov sa do hodnotenia zapojilo iba v prvom kvartáli 2020. 

Z vyhodnotených dotazníkov spokojnosti sa zistilo, že toto oddelenie navštevovali klienti 

pravidelne viackrát mesačne, lekáreň si klienti vyberali hlavne z dôvodu toho, že bývajú               

v jej blízkosti. Služby poskytované lekárňou hodnotili zákazníci ako výborné. Ako nedostatky, 

ktoré v lekárni zákazníci postrehli, sú malý výber doplnkového sortimentu a slabá zásoba 

liekov na recept.  

  Ďalšia činnosť spočívala v spolupráci pri vypracovaní a riadení schválených smerníc 

a poriadkov nemocnice ako aj jednotlivých kliník a oddelení. Riadená dokumentácia SMK, 

smernice, poriadky, príkazy, oznamy, metodické pokyny, formuláre, zverejnené záznamy, 

správy a pod. sú prístupné v programe QPR všetkým zamestnancom. Manažér kvality 

zabezpečuje sprístupňovanie dokumentov do QPR ako aj opravy a zmeny procesov 

nakreslených a popísaných v QPR, evidenciu nezhôd zistených zamestnancami jednotlivých 

zdravotníckych pracovísk a nezhôd zistených internými auditmi. V roku 2020 bolo vydaných 

9 príkazných listov riaditeľa, 9 nových riadených dokumentov a 15 riadených dokumentov 

bolo revidovaných. Taktiež sa pokračovalo v aktualizácii procesnej mapy vedenej 

v elektronickej podobe.  

 

IV. Kontrolná činnosť 
 

V súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe boli vykonané 4 

vnútorné kontroly:  

1. Záznam č. 1/2020 o výsledku kontroly – predmetom kontroly boli úhrady pacientov za 

služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej 

pohotovostnej služby pre dospelých – kontrola plnenia opatrení prijatých v súvislosti so 

zisteniami v Protokole č. 1/2019 o výsledku kontroly,  nebolo zistené porušenie platných 

právnych predpisov. 

2. Záznam č. 2/2020 o výsledku kontroly – predmetom kontroly boli zákazky s nízkou 

hodnotou obstarané v priebehu 1. polroka 2019, nebolo zistené porušenie zákona 

o verejnom obstarávaní. 
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3. Záznam č. 3/2020 o výsledku kontroly – predmetom kontroly bolo plnenie opatrení 

prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných orgánom vonkajšej kontroly v priebehu 

roka 2019,  nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov. 

4. Záznam č. 4/2020 o výsledku kontroly – predmetom kontroly boli doklady vypracované 

k zákazkám obstaraným cez elektronický kontraktačný systém v 2. polroku 2019, nebolo 

zistené porušenie platných právnych predpisov. 

 

Fakultná nemocnica Trnava ako správca majetku štátu nakladá s majetkom štátu 

v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení: 

nadobudli platnosť 4 nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku štátu uzatvorené   

s nájomcami: Dallmayr Vending & Office k. s. Bratislava, Záchranná zdravotná služba  

Bratislava, MEDICAN s .r. o. Trnava, Pavol Tolarovič, Bučany. 

 V priebehu roka 2020 bolo ukončené 1 súdne konanie v časti náhrady škody, ktorá sa 

týkala škody na zdraví titulom sťaženia spoločenského uplatnenia. Poisťovňa uznala poistnú 

udalosť a z toho titulu uhradila poškodeným sumu vo výške 227 865 Eur.  FN Trnava uhradila 

spoluúčasť vo výške 500 Eur. 

 

FN Trnava  v roku 2020 obdržala 5 sťažností, z toho 4 sťažnosti boli vybavené v roku 

2020. 1 sťažnosť bola vybavená odložením a 3 prešetrením, z čoho boli 2 nevyhodnotené a 1 

neopodstatnená.  

  V roku 2020 nebola FN Trnava doručená žiadna petícia. 

       Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal vo FN Trnava dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou na základe 16 podnetov. V 8 prípadoch skupina vykonávajúca 

dohľad nezistila v rámci predmetu dohľadu žiadne nedostatky, 8 dohľadov nie je k dnešnému 

dňu ukončených. V roku 2020 boli zistené nedostatky pri výkone dohľadu v prípade 1 podnetu 

z roku 2019. FN Trnava prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin: 

s príslušnou lekárkou bol vykonaný pohovor a bola dôsledne preškolená.  

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bola zo strany FN Trnava poskytnutá 

spolupráca pri výkone dohľadu v 9 prípadoch.   

 

V. Liečebno-preventívna starostlivosť  
 

 V roku 2020 bolo vo Fakultnej nemocnici Trnava 20 963 hospitalizácií; priemerná dĺžka 

hospitalizácie bola 5,93 dňa; obložnosť 61,07%.   

 

Vo Fakultnej nemocnici Trnava k 31. 12. 2020 pôsobili nasledujúce organizačné útvary: 

- Kliniky a oddelenia v lôžkovej časti 

- Špecializované ambulancie 

- Pracoviská SVLZ 

- Urgentný príjem I. typu 

- Centrálne operačné sály 

- Oddelenie centrálnej sterilizácie 

- Detský stacionár v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, balneológia 

a liečebná rehabilitácia, pediatrická pneumológia a ftizeológia 

- Oddelenie farmácie a ŠZM, verejná lekáreň 

- Referát klinickej farmakológie 

- Referát klinických štúdií 

- Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie 

- Referát biomedicínskeho výskumu 

- Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých 
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Kliniky a oddelenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť vo FN Trnava 

Názov  

Počet 

zazmluvnených 

lôžok 

Klinika vnútorného lekárstva 91 

Klinika chirurgie 60 

Psychiatrické oddelenie 60 

Klinika gynekológie a pôrodníctva 55 

Neurologické oddelenie 50 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 49 

Klinika infektológie 40 

Klinika pediatrie 38 

Neonatologické oddelenie 33 

Klinika onkológie 30 

Geriatrické oddelenie 30 

Klinika urológie  25 

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 20 

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti 20 

Dermatovenerologické oddelenie  20 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 10 

ORL oddelenie 5 

Oftalmologické oddelenie 5 

SPOLU 641 

 

A. Lôžková a ambulantná časť 

 

Klinika vnútorného lekárstva (KVL) 
 

 Klinika vnútorného lekárstva pozostáva z ambulantnej a lôžkovej časti, pričom 

jednotlivé časti sú rozmiestnené na prízemí, l. a 2. poschodí v monobloku s klinikou pediatrie 

a geriatrickým oddelením. Časť kliniky je umiestnená v pavilóne chirurgických disciplín 

(PCHD) na 3. poschodí. 

Lôžková časť kliniky s celkovou kapacitou 91 lôžok je rozdelená do piatich 

ošetrovacích jednotiek. Tri štandardné lôžkové oddelenia a dve Jednotky intenzívnej 

starostlivosti (JIS). Počet lôžok na JIS je aktuálne 13 + jeden izolačný box. K dispozícii máme 

dve nadštandardné jednolôžkové izby. 

Na prízemí monobloku sa nachádzajú špecializované ambulancie (diabetológia, 

endokrinológia, kardiológia/arytmológia, nefrológia, reumatológia, interná, imunológia) a 

sonografické pracovisko KVL. Gastroenterologická ambulancia a endoskopické pracovisko sa 

nachádza na prízemí PCHD a pozostáva z dvoch zákrokových miestností.  

V rámci Trnavského samosprávneho kraja pôsobí klinika ako nadregionálne pracovisko 

najmä v oblasti gastroenterológie a kardiológie.  

 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

Rok 2020 bol špecifický pre personál Kliniky vnútorného lekárstva z dôvodu pandémie 

infekcie COVID-19. V prvej vlne sme poskytovali starostlivosť o suspektných pacientov pre 

všetky nechirurgické obory a aktívne organizovali triážnu starostlivosť. V druhej vlne sme 

personálne a odborne pokrývali starostlivosť o pacientov na vytvorených špecializovaných 
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COVID oddeleniach aj mimo priestorov KVL, pričom sme sa snažili zachovať chod kliniky 

v čo najväčšej možnej miere aj pre tzv. „nekovidových“ pacientov s vnútornými chorobami.   

 

Počet ukončených hospitalizácií: 3 058  

Obložnosť: 65,80 % 

Priemerná ošetrovacia doba:  7,07 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 254 

Počet preložených pacientov: 256 

Počet úmrtí: 251 

 

 Špecializovaná ambulantná časť 
 Amb. nález Konzílium 

súhrn 

Konzílium Recept Lekársky nález 

Nefrologická 

ambulancia  

úväzok 0,5l.m 

 

676 

 

47 

 

29 

 

874 

 

1 116 

Interná amb. 

všeobecná 

úväzok 1,0l.m 

 

685 

 

648 

 

3 

 

3 058 

 

2 511 

Interná príjmová 

ambulancia 

úväzok 1,0l.m 

 

23 

 

 2 281 

 

704 

 

1 

 

7 

Konziliárna 

ambulancia 

úväzok 1,0l.m 

 

22 

 

2 281 

 

701 

 

1 

6 

Endokrinologická 

ambulancia 

úväzok 1,0l.m 

 

1 336 

 

62 

 

6 

 

2 452 

 

2 745 

Reumatologická 

ambulancia 

úväzok 1,0l.m 

 

1 122 

 

48 

 

9 

 

3 975 

 

3 255 

Ambulancia  

Kardiostimulátory 

úväzok 0,2l.m 

 

110 

 

0 

 

0 

 

64 

 

550 

Kardiologická  

ambulancia 

úväzok 1,0l.m 

 

885 

 

2 

 

6 

 

1 096 

 

2 357 

Gastroenterologická  

ambulancia 

úväzok 1,0l.m 

 

11 424 

 

 

139 

 

139 

 

4 527 

 

11 957 

Diabetologická 

ambulancia  

úväzok 1,0l.m 

 

855 

 

0 

 

0 

 

 1 479 

 

957 

 

 Endoskopické pracovisko 
Kolonoskop 

+ polypek  

GFS 

+ pol 

PEG 

 

Ligácie  Urgent 

GFS 

ERCP Spy 

glass  

EUS Biolog.li

ečba 

Spolu 

1 130+74 1 340+14 22 18 51 248 15 97 368 2 173 

 

 

 Ergometrie  

Int.+ ext 

Spirometrie  

Int + ext 

EKG Holt 

Int + ext 

TKHolt 

Int +ext 

Záťažové 

ECHO 

EKG Spolu 

vyšetrení 

Funkčná dg 29+108 

137 

40+9 

49 

220+274 

494 

41+80 

121 

0 0 801 
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 Abdomen 

+ punkcia 

Štítna žľaza 

+ punkcie 

Prívodné 

mozg.cievy 

Obličky 

 

ECHO 

 

Cievy  Spolu 

vyšetrení 

SONO 502 1 220 4 282 1 846 16 3 870 

 

 Primo Reimplantácie  Reveal  Revízia  Výmena KS ICD Spolu  

Kardiostimulácie  158 2 30 4 33 4 235 

 

 V roku 2020 bolo pre potreby Kliniky vnútorného lekárstva zakúpené prístrojové 

vybavenie: EKG monitory (2ks), pľúcne ventilátory (2ks), injekčné a infúzne dávkovače 

(10ks), kolonoskop (1ks), germicídne žiariče (6ks), transezofágová sonda (1ks), 

kardiotorakálny drenážny systém (1ks).  

 

Návrhy na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

 Zlepšenie komfortu pacientov hospitalizovaných na klinike vnútorného lekárstva: 

aktuálne máme len dve nadštandardné izby, čo pokladáme za nedostatočné a nedokáže 

to adekvátne pokryť dopyt po nadštandardných službách.  

 Navýšenie počtu štandardných dvojlôžkových izieb a to z dvoch dôvodov:  zlepšenie 

komfortu pacientov a neustály nárast počtu pacientov (čo súvisí z rozširovaním 

portfólia výkonov na klinike vnútorného lekárstva). 

 Celkovou prioritou je redukcia lôžok za účelom zvýšenia komfortu ako i kvality 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

 Dlhoročným neriešeným problémom je pretrvávajúci nedostatok dlhodobých a 

paliatívnych lôžok o to viac, že neustále narastá počet starších polymorbídnych 

pacientov. Pri ich dostatku  by výraznou mierou poklesla priemerná ošetrovacia doba. 

Jednou z možností by bolo využívanie časti lôžkového fondu geriatrického oddelenia 

pre vyššie uvedenú potrebu. 

 Vybudovanie kardiologického intervenčného sálu s angiografickým prístrojom, kde by 

sa mohli realizovať implantácie elektroimpulzogenerátorov a perspektívne realizovať 

koronarografické vyšetrenia. V súčasnosti už jeden zákrokový deň nepokrýva potrebu 

kliniky vnútorného lekárstva ako jediného pracoviska v Trnavskom kraji. 

 Perspektívne v kooperácii s klinikou rádiológie plánujeme spolupracovať na 

zobrazovaní srdca pomocou magnetickej rezonancie. Ako jedna z prvých fakultných 

nemocníc chceme poskytovať MRI srdca pre našich pacientov. V  nadväznosti na tieto 

možnosti perspektívne plánujeme vytvoriť modernú ambulanciu pre športovú 

kardiológiu, ktorá  bude mať všetky potrebné vyšetrovacie metódy.  
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Klinika chirurgie 

 
Na Klinike chirurgie FN Trnave je k dispozícii 60 lôžok, ktoré sú prerozdelené v časti 

A, v časti B a na JIS. Aseptická časť A disponuje 23 lôžkami, v ktorých sú zahrnuté aj 2 

nadštandardné lôžka, septická časť B 31 lôžkami, z ktorých je jedno lôžko nadštandardné. Na 

jednotke intenzívnej starostlivosti je 6 lôžok.   

V priebehu roka 2020 boli lôžka kliniky chirurgie počas prvej a druhej vlny pandémie 

COVID-19 opakovane redukované, čo súviselo s redukciou a neskôr úplným zastavením 

elektívnych operačných výkonov. Počas pandémie bola klinika chirurgie presunutá len na časť 

B, neskôr sme dokonca poskytli lôžka na časti B aj pre kliniku urológie a ORL oddelenie. Na 

časti B boli a sú v čase pandémie vytvorené aj izolačné lôžka pre pacientov COVID-19 

suspektných, pozitívnych alebo pacientov v kontakte s COVID pozitívnymi pacientmi alebo 

príbuznými. JIS kliniky chirurgie bola presunutá počas pandémie COVID-19 do iných 

improvizovaných priestorov, čím došlo k redukcii lôžok na max. 4.  

 

Počet ukončených hospitalizácií: 2 073  

Obložnosť: 54,52 % 

Priemerná ošetrovacia doba:  4,26 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 216 

Počet preložených pacientov: 201 

Počet úmrtí: 70 

Počet operácií: 2 182 

Počet JAS výkonov: 879 
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Vzhľadom k redukcii elektívnych operačných výkonov, okrem poklesu 

hospitalizovaných pacientov, nastal i pokles operovaných klientov. Všetky plánované operácie 

odložené z dôvodu prvej vlny pandémie COVID-19 sme v priebehu letných mesiacov 2020 

odoperovali. Počas celého roku 2020 sme neredukovali žiadne onkologické výkony, ktoré boli 

realizované do 2 týždňov, pokiaľ nebol iný dôvod odkladu operačného výkonu.    

 

Špecializovaná ambulantná časť 

Chirurgická odborná ambulancia (úväzok 1,00): počet vyšetrení 3 335 

Cievna ambulancia (úväzok 0,50): počet vyšetrení 1 353 

Proktologická ambulancia (úväzok 0,60): počet vyšetrení 2 378 

Počet konzílií: 1 101 

Vďaka spolupráci s NOÚ Bratislava sa v roku 2020 začala klinika venovať pacientkam 

s ochorením prsníka a kompletnému manažmentu v spolupráci s klinikou rádiológie 

a onkológie.  Predoperačné konzultácie ako aj pooperačné preväzy boli realizované vzhľadom 

na nedostatok priestorov v priestoroch chirurgickej odbornej ambulancie v popoludňajších 

hodinách.  

V roku 2020 bol vyčlenený tím lekárov, ktorý začal operačne riešiť a manažovať 

pacientov s ochorením slinivky brušnej, vzhľadom na rastúcu incidenciu karcinómu pankreasu 

v našom regióne a pomerne časté komplikácie ťažkých akútnych pankreatitíd.  

Klinika je súčasťou tzv. „onko-boardu“, kde sú konzultované, manažované a indikované 

onkologické ochorenia zachytené nielen vo FN Trnava, ale aj na iných špecializovaných 

ambulanciách Trnavského kraja.  

S uplynulým rokom súvisia aj vízie a plány kliniky chirurgie: 

 prijatie 2 lekárov, zastabilizovať personálnu situáciu vzhľadom na všeobecný nezáujem 

medikov, resp. mladých lekárov o chirurgické povolanie; 

 implementovanie nových moderných výkonov do portfólia  poskytovaných operácií 

a zákrokov; 

 plánuje rozšírenie priestorov pre špecializované ambulancie, vytvorenie zákrokovej 

miestnosti pre JAS výkony, priestory na elektrostimulácie rekta a biofeedback, priestory 

pre anorektálnu manometriu a endorektálny ultrazvuk; vytvorenie týchto priestorov 

plánujeme v blízkosti pracoviska endoskopie, kde veľmi dobre funguje vzájomná 

spolupráca pracovísk.  
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Psychiatrické oddelenie 

 

Psychiatrické oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s diagnózami 

schizofrénie, organickými poruchami, afektívnymi poruchami, poruchami osobnosti, 

neurotickými poruchami, mentálnymi retardáciami a rôznymi závislosťami.   

Na psychiatrické oddelenie sa chorí prijímajú aj za účelom diagnostickým a liečebným 

spravidla na odporúčanie ošetrujúceho lekára, ale aj cestou LSPP a RZP. Bez súhlasu možno 

prevziať pacienta do ústavnej psychiatrickej  starostlivosti len v prípadoch uvedených v zákone. 

Psychiatrické oddelenie disponuje 40 lôžkami na časti A psychiatrického oddelenia. 

Priestory po zrušenej časti psychiatrického oddelenia B boli v roku 2019 po dohovore 

s vedením Kliniky onkológie FN Trnava rozdelené na dve časti. Prvá časť je určená pre účely 

kliniky (POKO) a druhá časť priestorov sa začala rekonštruovať na nový projekt – vybudovanie 

Psychologického centra pre psychiatrické oddelenie + presťahovanie psychiatrickej 

ambulancie. Od 1. 6. 2020 je otvorená psychologická ambulancia, ktorá je pre moderné 

fungovanie psychiatrického oddelenia nevyhnutná. Po vybudovaní psychologickej ambulancie 

je pacientom poskytovaná i ambulantná psychologická intervencia po prepustení 

z hospitalizácie. Taktiež oddelenie poskytuje priestor pre študentov psychológie na 

vykonávanie ich povinných stáží na psychiatrickom oddelení. Psychologická ambulancia má 

zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a vykonáva vyšetrenia i na priamu platbu. 

Psychiatrické oddelenie A je zabezpečené kamerovým systémom, stav je 18 kamier 

(chýbajú ešte 3 kamery). Kamerový systém slúži na monitorovanie pohybu a správania sa 

pacientov. V roku 2019/2020 boli vymenené všetky lôžka za nové, zrušená väčšina „sieťových“ 

lôžok, ostali iba 4 pre ťažko agresívnych pacientov, čím sa zlepšilo vnímanie a akceptácia 

hospitalizácie zo strany pacienta a jeho rodiny. Na prelome rokov 2019/2020 oddelenie prešlo 
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kompletným maľovaním, výmenou podlahovej krytiny. Ďalej sa vymenili staré plechové 

vstupné dvere na oddelenie a prechodové dvere na oddelení za hliníkové, ktoré napĺňajú 

štandard bezpečnosti a hlučnosti, a tým prispievajú k zvýšeniu komfortu pre personál 

i pacientov. V priebehu rokov 2019/2020 došlo k výmene všetkých počítačov pre zdravotný 

personál za nové. 

 

Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení 

je určený na doliečovanie dospelých pacientov s rôznymi psychiatrickými diagnózami 

(depresie, psychózy, organické poruchy, závislosti). 

Zameranie: aktivizácia formou psychosociálnej rehabilitácie, individuálna a skupinová 

psychoterapia, arteterapia, ergoterapie, muzikoterapia. 

Počas prvej vlny COVID-19 ochorenia bol stacionár dočasne uzavretý, ako aj t. č. počas druhej 

vlny COVID-19 ochorenia, teda od decembra 2020 je uzavretý. 

 

Psychologická starostlivosť 

V roku 2020 bola na Psychiatrickom oddelení FN Trnava realizovaná komplexná 

psychologická starostlivosť, ktorá zahŕňala psychodiagnostickú a konziliárnu činnosť, 

individuálnu a skupinovú psychoterapiu.  

 

Špeciálne invazívne výkony vykonávané na psychiatrickom oddelení: 

Elektrokonvulzívna terapia (ECT) aplikácia elektrického prúdu transcerebrálne - v narkóze; 

aplikuje sa 3 krát týždenne.  Počet ECTH za rok 2020: 692 

 

Počet ukončených hospitalizácií: 880 

Obložnosť: 59,42% 

Priemerná ošetrovacia doba: 9,65 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 45 

Počet preložených pacientov: 28 

Počet úmrtí: 3 

Nedobrovoľné vstupy: 41 

Konziliárne vyšetrenia: 1 245 
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Tabuľka psychologických výkonov, ich rozsah a počet za rok 2020 

 

 
Výkony boli supervidované pod odborným dohľadom klinického psychológa 

a psychoterapeuta.  

 

Stratégia a ciele psychiatrického oddelenia: 

 doplnenie kamerového systému; 

 pokračovanie v rekonštrukcii oddelenia -  vybudovanie klimatizácie; 

 renovácia priestorov pre personál – pracovne; 

 výmena nočných stolíkov pre pacientov; 

 dobudovanie terapeutickej záhrady; 

 zakúpenie skríň pre pacientov; 

 organizácia a zúčastňovanie sa odborných podujatí. 

 

 

     VÝKON ZA ROK 2020 ROZSAH POČET 

Psychiatrické oddelenie – Psychodiagnostika 

Psychoticizmu, schizofrénie, osobnosti alebo intelektu 5 hod. 35 

Pred bariatrickým výkonom 3,15 hod. 40 

Orientačné vyšetrenia kognitívnych funkcií (MMSE, MOCA) 

  

Psychiatrické oddelenie – Individuálne psychologické pohovory 

Suportívne pohovory po TS 1 hod.   

Individuálna psychoterapia 1 hod.   

Edukácie o psychickom ochorení 1 hod.   

Motivačné pohovory k ďalšej liečbe (PAL, PTX) 1 hod.   

Pohovory s príbuznými pacientov 1 hod.   

Relaxačné techniky  (autogénny tréning, kontrolované dýchanie) 1 hod.   

                                                                                                        Celkovo 174 

  

Psychiatrické oddelenie – Skupinové terapie 

Komunitné skupinové sedenia, edukácie o ochorení (závislosti, 

psychózy, depresie, úzkostné poruchy a poruchy osobnosti), 

arteterapeutia a ergoterapia 1,5 hod. denne 

      

Konziliárne vyšetrenia 

Konziliárne vyšetrenia na neurologickom oddelení 1 hod. 26 

Konziliárne vyšetrenia na onkologickom oddelení 1 hod. 16 

Konziliárne vyšetrenia na iných oddeleniach 1 hod. 19 

                                                                                                        Celkovo 61 

  

Ambulancia klinickej psychológie (od 06/2020) 

Vstupné psychologické vyšetrenie 2 hod. 72 

Použitie psychodiagnostických testov 10 – 60 min 136 

Iné (heteroanamnéza, poučenie príbuzných, racionálna terapia) 10 – 60 min 13 

Akútna krízová psychoterapeutická intervencia 1 hod. 16 

Individuálna psychoterapia 1 hod. 235 

Individuálna psychoterapia – biofeedback (od 11/2020) 1 hod. 18 

                                                                                                        Celkovo 490 
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Klinika gynekológie a pôrodníctva (GPK) 
 

Klinika je organizačne rozčlenená na gynekologické oddelenie s 25 lôžkami, z toho 6 

lôžok v režime JIS, 2 nadštandardné lôžka typu A, oddelenie rizikovej gravidity s 13 lôžkami, 

z toho 2 nadštandardné lôžka typu A, oddelenie šestonedelia s 20 lôžkami, z toho 3 

nadštandardné lôžka typu A, 3 polonadštandardné lôžka typu B a pôrodnicu s 8 lôžkami tzv. 

„čakačky“ a 4 pôrodnými boxmi.  

 

Počet ukončených hospitalizácií: 2 526 

Obložnosť: 65,91% 

Priemerná ošetrovacia doba: 3,83 dňa 

Počet operácií: 1 475 

Počet JAS výkonov: 516 

Počet pôrodov: 1 809 

Počet cisárskych rezov: 552  

Počet narodených detí (živonarodené, mŕtvonarodené, gemini): 1831/1/23 

Počet konziliárnych vyšetrení: 213 

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť  

Gynekologicko – pôrodnícka ambulancia: počet vyšetrení 3 049 

Riziková tehotnosť: počet vyšetrení 8 550 

Pediatrická gynekológia: počet vyšetrení 274 

Onkogynekologická ambulancia: počet vyšetrení 2 988 

ÚPS gynekológia: počet vyšetrení 1 659 
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Rekonštrukcia a nové technické vybavenie na GPK 

V roku 2020 sa pokračovalo vo výmene neónového osvetlenia v priestoroch GPK – 

rekonštrukciou osvetlenia prešlo celé schodisko GPK.  

Počas uzatvorenia ambulancií v prvej vlne pandémie COVID-19 sa kompletne vymenili 

neónové osvetlenie a vymaľovali priestory ambulancie rizikovej tehotnosti, onko-

gynekologickej ambulancie, urodynamickej ambulancie, odbornej gynekologickej ambulancie 

a k nim priľahlých čakární.  

Firma Ismont s. r. o. kompletne zrekonštruovala sociálne zariadenia všetkých čakacích 

miestností na pôrodnej sále. Súčasne prebehla aj rekonštrukcia kúpeľne a WC na oddelení 

rizikovej gravidity a následne aj oddelenie šestonedelia.  

Na oddelenie šestonedelia bol zakúpený nový vyšetrovací stôl a na onkogynekologickú 

ambulanciu nový kolposkop.   

 

Pandémia COVID-19 

Na základe vzniknutej pandémie a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie boli 

vytvorené priestory pre ambulancie, pôrody, operácie, zákroky COVID pozitívnych alebo 

suspektných gynekologických pacientok.   

Červenou zónou pre tieto pacientky sa stala časť 1. poschodia – v zadnej časti pôrodnej 

sály, so samostatným vstupom, ktorej súčasťou je aj operačná sála. V týchto priestoroch sa 

vykonávajú – ambulancie, pôrody a na sekciovej operačnej sále sa robia  operácie, cisárske rezy 

a zákroky.   

Bolo reprofilizované oddelenie rizikovej tehotnosti na 3. poschodí, ktoré je t. č. určené 

pre COVID pozitívne alebo suspektné gynekologické alebo pôrodnícke pacientky. Oddelenie 

rizikovej gravidity a oddelenie gynekológie sú zlúčené na 4. poschodí.  
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Neurologické oddelenie 
 

 Lôžkové jednotky oddelenia sa nachádzajú na 2. a 3. poschodí pavilónu s celkovým 

počtom lôžok 50. Súčasťou oddelenia je neurologický denný stacionár, ktorý začal svoju 

činnosť v roku 2017, centrum sclerosis multiplex, neurologická ambulancia, vyšetrovacia časť.  

 

Počet ukončených hospitalizácií: 1 863 

Obložnosť: 66,09% 

Priemerná ošetrovacia doba: 6,14 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 72 

Počet preložených pacientov: 79 

Počet úmrtí: 128 

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť  

EMG laboratórium - počet vyšetrených pacientov:  1 799 

EEG laboratórium - počet vyšetrených pacientov:  707 

UZV vyšetrenia - počet vyšetrených pacientov:  568 

Neurologický stacionár - počet vyšetrení: 12 697  

Počet podaných infúzií: 12 738 

Neurologická ambulancia – počet vyšetrení:  11 597 

Detská neurologická ambulancia  - počet vyšetrení: 1 948 

 

Neurologické oddelenie sa dlhodobo profiluje v oblasti akútnej cerebrovaskulárnej 

starostlivosti predstavuje počet pacientov s akútnou CMP a výkony v súvislosti s tým podstatná 

časť práce oddelenia: v roku 2020 to bolo približne 600 – 700 pacientov s akútnou CMP alebo 

akútnou TIA, u ktorých bola realizovaná trombolytická liečba Actilysou (81), endovaskulárna 

trombektomická liečba akútneho CMP (207) a karotický stent (44). 
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Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 

 
Klinika poskytuje starostlivosť pre úrazových pacientov i pacientov s ortopedickými 

ochoreniami. Primárny spád kliniky je región Trnavy a Hlohovca a čiastočne región Piešťan so 

spádom cca 180 000 obyvateľov, čím sa zaraďuje primárnym spádom v porovnaní s inými 

traumatológiami na Slovensku na popredné miesto. Sekundárnu špeciálnu starostlivosť 

poskytuje pre kraj Trnava. Jedná sa o komplikovaných pacientov, ktorých liečba je nákladná. 

Neustále sa rozrastá portfólio operačných zákrokov, čo má za následok  neustále rozširovanie 

vedomostí a zručností lekárov, sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov.  

 

Počet ukončených hospitalizácií: 1 539 

Obložnosť: 62,83 % 

Priemerná ošetrovacia doba: 6,37 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 47 

Počet preložených pacientov: 119 

Počet úmrtí: 19 

Počet operácií: 1 328 

Počet JAS výkonov: 270 

 

Prevádzku kliniky v roku 2020 dramaticky ovplyvnila pandémia infekciou COVID-19. 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť  

Ambulancia klinickej traumatológie a ortopédie 

Počet vyšetrení: 7 653 

Počet konzílií: 617 

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie je koncové oddelenie pre traumatologických a 

ortopedických pacientov v Trnavskom samosprávnom kraji, keďže sa tu ošetrujú 

najzávažnejšie poranenia a ortopedické ochorenia. Na klinike sa okrem štandardných 

traumatologických a ortopedických operácii realizujú operačné výkony, ktoré sa vykonávajú 

iba v niektorých nemocniciach na Slovensku a niektoré operácie boli  prvýkrát vykonané iba 

na našej klinike. Na kliniku boli opakovane prizvaní špičkoví lekári zo zahraničia (Rakúsko, 

Francúzsko, Nemecko, Česká republika) za účelom vykonania najkomplikovanejších 

a najmodernejších operačných výkonov. 
 

Na klinike boli zavedené nové operačné metódy: 

 Operačná stabilizácia ThL chrbtice technikou Vipper, augmentovaná USS. 

 Operácia stehnovej kosti s použitím nového retrogradného klinca Medin.  

 Reverzná TEP ramenného kĺbu. 

 All inseid a hemi All inseid plastika predného skríženého väzu kolena. 

 Artroskopické ošetrenie chrupky systémom Chondrofiller, Cartiffil, MaioRegen. 

 Osteosyntéza zlomenín s použitím nového fixátora  Gexfix , Prospon, Medin. 

 ASK ošetrenie bedrových kĺbov - nové techniky. 

 Použitie nových vstrebateľných materiálov pri artroskopických operáciách. 

 

V roku 2020 boli na Jednotku intenzívnej starostlivosti na 3. poschodí zakúpené 2 ks 

monitorov vitálnych funkcii.  

 

Ciele a nápady na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti:  

Na klinike sa plánuje operovať degeneratívne ochorenia chrbtice, otvorené a 

polootvorené osteosyntézy krčnej a hrudnej chrbtice, za týmto cieľom zaškoľujeme lekárov. 

Tým by dosiahla pokrytie celého spektra traumatologických a ortopedických operácii. 
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Kvalitu starostlivosti o traumatologických a ortopedických pacientov by výrazne 

zvýšila selekcia pacientov a to otvorením JIS (pooperačná aseptická izba) na 1. poschodí, 

vzhľadom na to, že pacientov, ktorí vyžadujú intenzívne monitorovanie, je veľké množstvo. 

Jedná sa o pacientov po veľkých aseptických operáciách. Kraniocerebrálne poranenia, 

polytraumy, ťažké septické stavy, pacienti s poruchou vedomia, na umelej pľúcnej ventilácii a 

podobne sú hospitalizovaní na JIS 3. poschodí. 

Kvalitu ošetrovania by výrazne zvýšilo zakúpenie Centrálneho monitorovacieho 

zariadenia na JIS, zakúpenie nových aut. motodláh na koleno; nové EKG pre potreby JIS a tiež 

zakúpenie nových C ramien (RTG zosilovačov) na COS vzhľadom na to, že všetky C – ramená 

na COS sú nefunkčné a pracujeme iba so zapožičaným RTG prístrojom.. 

Je plánované vytvárať databázy odbornej literatúry, operačných postupov, DRG 

diagnóz týkajúcich sa traumatologických a ortopedických pacientov, čo by výrazne zrýchlilo a 

uľahčilo prácu lekárom.   

V rámci skvalitnenia prostredia a komfortu pre pacientov by bola prínosná výmena  

nefunkčných a poškodených okien na izbách pacientov a zabezpečenie všetkých okien sieťkami 

proti hmyzu, dobudovanie klimatizácií na izbách.  

 

 
 

Klinika infektológie 
 

 Klinika infektológie je jediným infektologickým pracoviskom v Trnavskom kraji (okres 

Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Skalica a Senica).  

 Na klinike boli hospitalizovaní pacienti s neuroinfekciami,, spondylodiscitídami, 

neobštrukčnými infekciami močových ciest vrátane urosepsí, infekciami dýchacích ciest 

vrátane bronchopneumónií, vírusovými hepatitídami, infekciami kože a podkožia, infekciami 

gastrointestinálneho traktu, ORL infekciami. Realizovali diferenciálnu diagnostiku febrilných 
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stavov nejasnej etiológie, hepatálnych lézií, enteritíd, uzlinového syndrómu. Zdravotná 

starostlivosť bola poskytnutá pacientov vo veku od 2 rokov až po geriatrický vek. 

 Od marca 2020 sme začali hospitalizovať len pacientov s podozrením alebo potvrdenou 

infekciou SARS-CoV-2. Počas prvej vlny sme fungovali ako červený UP. Pacientov na 

hospitalizáciu privážala sanitka Biohazard z celého Trnavského kraja  non-stop 24 hodín denne, 

opakovane sme boli konzultovaní epidemiológmi, pracovníkmi COS, OL, aj samotnými 

pacientami. Po prvej vlne pandémie klinika zasa začala hospitalizovať pacientov aj s inými 

diagnózami. S príchodom septembra 2020 sa začali opätovne objavovať pacienti s infekciou 

SARS-CoV-2.  Po zaplnení izieb na klinike infektológie a neustále narastajúci počet pacientov 

s infekciou COVID-19, ktorých klinický stav vyžadoval hospitalizáciu, vedenie FN Trnava 

pristúpilo  12. 10. 2020 k otvoreniu reprofilizovaných lôžok v PCHD. Spočiatku na 4. poschodí, 

pôvodná klinika urológie, tzv. infekčná klinika COVID, vyčlenené boli tzv. červené lôžka na 

KAIM, otvorila sa COVID-JIS. Po zaplnení kapacity bolo potrebné rozšíriť počet lôžok 

v priestoroch kliniky chirurgie časť A - 2. poschodie, kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie 3. 

poschodie, pre zvyšujúci sa počet pacientov vyžadujúcich JIS starostlivosť sa otvorila COVID 

JIS 2. 

Počet ukončených hospitalizácií: 981 

Obložnosť: 42,81 % 

Priemerná ošetrovacia doba: 6,40 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 149 

Počet preložených pacientov: 252 

Počet úmrtí: 68 

 

V rámci reprofilizácie lôžok je pod Klinikou infektológie FN Trnava vytvorené Infekčné 

COVID oddelenie a COVID JIS 2. 

 

Infekčné COVID oddelenie (01.09. – 31.12.2020) 179 hospit. pacientov 

COVID JIS 2 (1.10. – 31.12.2020) 23 hospit. pacientov 

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť  

 Do odbornej infektologickej ambulancie je zahrnuté aj pracovisko pre diagnostiku 

a liečbu chronických vírusových hepatitíd. V roku 2020 bolo realizovaných celkovo 7 384 

vyšetrení.  

Po skončení pandémie zostáva cieľom kliniky infektológie okrem kvalitne poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti, dobrého fungovania ambulancie pre vyšetrovanie cudzincov na 

priamu platbu aj otvorenie HIV centra s prihliadnutím na pribúdajúci počet HIV pozitívnych 

pacientov. Plánuje sa v priestoroch oddelenia A vybudovanie Jednotky intenzívnej 

starostlivosti formou boxového systému, pre 5 lôžok s centrálnym rozvodom kyslíka.  
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Klinika pediatrie 
 

V roku 2020 bolo na klinike pediatrie 1 188 ukončených hospitalizácií, z toho preklady 

do iných zdravotníckych zariadení, najčastejšie NúDCH Bratislava – 43 pacientov. Počet 

hospitalizovaných pacientov súvisí aj od epidemiologickej situácie spádovej oblasti. 

 

Počet ukončených hospitalizácií:1 188 

Obložnosť: 29,13% 

Priemerná ošetrovacia doba: 3,26 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 9 

Počet preložených pacientov: 17 

 

Štruktúra odliečených pacientov sa v roku 2020 výrazne zmenila vzhľadom na 

prebiehajúcu pandémiu COVID-19 a s ňou realizované protiepidemiologické opatrenia. Došlo 

k poklesu akútnych ochorení dýchacieho traktu od konca marca 2020. Pričom ochorenie 

tráviaceho traktu, ochorenia neurologického, urologického, kardiovaskulárneho systému 

a traumatizmy si zachovávajú rovnakú incidenciu ako v predchádzajúcich rokoch. 

V súvislosti s izoláciou a uzatvorením vzdelávacích ustanovizní stúpol počet 

hospitalizácií s pychosomatickými ochoreniami.  

V roku 2020 bolo na pediatrickej ambulancii realizovaných 1 079 vyšetrení prevažne 

s akútnymi ochoreniami dýchacieho systému.  

Asi 4 – 5% tvoria pacienti s chronickými ťažkosťami, z nich prevažujú deti s chorobami 

tráviaceho a dýchacieho systému. V roku 2020 sa vypracovali pravidlá a protokoly pre 

KPCR/analgosedácia, metodika popisu EKG, Schelongov test, SVT, Kawasaki syn., 

myokarditídy, podpora cirkulácie. Rozvíjali sa ostatné metodiky hlavne z gastroenterológie 

a ošetrovateľskej starostlivosti.  
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Prístrojové vybavenie bolo doplnené CRP prístrojom pre ambulantných pacientov ÚPS, 

transportný echokardiograf - zapožičaný z DKC NÚSCH, hlavne pre novorodencov, 

rádiometer pre laboratórne vyšetrenie základných laboratórnych parametrov pri lôžku pacienta 

a sterilizátorom.  

Z nadácie „Deťom n. f.“ sa zakúpilo vybavenie pre deti a matky na zlepšenie 

nemocničného prostredia a pobytu. 

S poznaním, že zárukou kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti je vysoko-

vzdelaný zdravotnícky personál s ľudským prístupom a schopnosťou komunikácie s našimi 

pacientmi a ich rodičmi, je našim hlavným cieľom neustále vzdelávanie v súlade s rozvojom 

medicíny a novými vedeckými poznaniami byť pripravený okamžite zaviesť nové diagnostické 

a terapeutické prístupy.  

 

     
 

Neonatologické oddelenie 
 

V sieti novorodeneckých pracovísk na Slovensku je Neonatologické oddelenie FN 

Trnava zaradené ako pracovisko III. s prislúchajúcim Perinatologickým centrom v Nových 

Zámkoch. Naše pracovisko poskytuje starostlivosť na úseku fyziologických novorodencov, na 

jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti, na úseku intenzívnej starostlivosti, 

zabezpečujeme transport novorodencov v transportnom inkubátore. Koncepcia oddelenia 

vychádza z koncepcie v odbore neonatológia, ktorá bola schválená v marci 2006. K oddeleniu 

patrí ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, detská gastroenterologická 

ambulancia, mliečna kuchynka, izba matiek a hniezdo záchrany.  

 

Novorodenecké oddelenie sa nachádza v gynekologicko-pôrodníckom pavilóne, pracujeme 

na dvoch poschodiach. 
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Celkový počet lôžok oddelenia je 33 

• Úsek fyziologických novorodenecov: 23 lôžok 

• Úsek jednotky intenzívnej starostlivosti: 10 lôžok 

V roku 2020 sa narodilo 1 831 detí z 1 809 pôrodov. 
Mesiac do 

999g 

do 

1499g 

1500 -

1999g 

2000 -

2499g 

2500 -

2999g 

3000 -

3999g 

nad 

4000g Január 0 0 2 7 16 99 

 

19 

Február 

 

0 2 0 2 26 94 8 

Marec 

 

0 2 2 10 24 104 14 

Apríl 

 

0 0 3 4 18 112 11 

Máj 

 

1 2 4 7 21 105 12 

Jún 

 

0 3 3 8 9 101 11 

Júl 

 

1 0 2 4 33 104 20 

August 

 

0 1 4 4 25 120 17 

September 

 

0 0 2 5 30 110 20 

Október 

 

0 0 2 3 24 126 10 

November 

 

0 0 2 2 21 109 16 

December 

 

0 1 1 5 28 101 13 

SPOLU 

 

2 11 26 61 275 1286 171 

 

Celkovo sme ošetrovali 1 877 detí, keďže 46 detí bolo transportovaných na naše 

oddelenie z iných nemocníc. Väčšinou to boli chorí novorodenci s nízkou pôrodnou 

hmotnosťou, ktorí vyžadovali JIRS a JIS starostlivosť. Transporty in utero do FN Trnava boli 

realizované 14 krát. Surfaktant sme podali 19 deťom. Dvojičky sa narodili 22 krát. Mŕtvorodené 

bolo 1 dieťa, exitovali 2 novorodenci (príloha 2). Počas roka sme opakovane vypomáhali 

perinatologickým centrám pri naplnení ich kapacity (Nové Zámky, Bratislava) a iným 

novorodeneckým oddeleniam (Nitra). 

 

Úmrtia podľa etiológie a hmotnostných skupín za rok 2020 
Ukazovatele                        Pôrodná hmotnosť  /g/ 

Do 

999 

1000 

- 

1499 

1500 

- 

1999 

2000- 

2499 

2500- 

2999 

3000 

- 

3999 

Nad 

4000g 

celkom 

Živonarodené 2 11 26 61 275 1286 171 1831 

Exity podľa dní 1.-7.deň  1      1  

8. – 28.deň          

 

 

 

 

Exity 

podľa 

etiológie 

 

VVCH 

1.-7. deň         

8. – 28.deň         

Detekované         

Nedetekované         

 

 

Perinatálne 

príčiny 

Immaturitas 

pod 28 g.t. alebo 

pod 1000g 

1        

VAS, trauma 

a komplikácie 

        

RDS       1  

Infekcie do 72h         

 

Medicínske 

príčiny 

Infekcie po 72h         

Rozvrat 

vnútorného 

protredia 

        

IVH         

Iné        1  

Poznámky: 1x respiračné zlyhanie, 1x extrémna nezrelosť 23g.t. 
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Patologickí novorodenci /vrátane transportovaných k nám za rok  2020 
Mesiac 

 

JIRS JIS Spolu 

Január 

 

2 25 27 

Február 

 

4 18 22 

Marec 

 

5 26 31 

Apríl 

 

5 19 24 

Máj 

 

7 17 24 

Jún 

 

4 22 26 

Júl 

 

15 10 25 

August 

 

8 18 26 

September 

 

4 24 28 

Október 

 

7 21 28 

November 

 

6 15 21 

December 3 17 20 

SPOLU 

 

70 232 302 

 

Počet ukončených hospitalizácií:1 864 

Obložnosť: 75,82% 

Priemerná ošetrovacia doba: 4,89 dňa 

 

Transport novorodencov: lekári a sestry nášho oddelenia vykonávajú vo vozidlách ZZS 

transport novorodencov v transportnom inkubátore. Transportná služba je zabezpečená 24 

hodín. V čase po pracovnej dobe alebo cez víkend je transportný tím v ÚPS mimo pracoviska 

na telefóne doma. V roku 2020 sme vykonali 46 transportov na seba a 60 transportov za účelom 

ambulantného vyšetrenia.   

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť  

Ambulancie pracujú v spoločných priestoroch, ich činnosť je oddelená 

harmonogramom práce. Nachádza sa na prízemí gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu. Obe 

ambulancie sú aj konzultačnými pracoviskami pre obvodných pediatrov.  

1. Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom zabezpečuje komplexnú 

dlhodobú starostlivosť pre vybranú skupinu detí, prevažne ide o deti pôvodne hospitalizované 

na jednotke intenzívnej starostlivosti. Pracujú tu atestovaní lekári a sestra v jednej smene. 

V roku 2020 bolo na ambulancii realizovaných 1 399 vyšetrení. Aj v roku 2020 sme pracovali 

ako Centrum pre podávanie Synagisu ako prevenciu RSV infekcie rizikových detí. Synagis bol 

podávaný u 54 detí. 

2. V gastroenterologickej ambulancii pracuje atestovaný pediater so špecializáciou 

z detskej gastroenterológie. V roku 2020 bolo v GEA vykonaných 2 217 vyšetrení. 

 

Prehľad o počte výkonov a vyšetrení 

Ultrasonografické vyšetrenie  329 

Laktózový test  76 

Gastrofibroskopia  35 

Kolonoskopia 8 

 

A. Mliečna kuchynka spracováva a skladuje ženské mlieko, v prípade potreby pripravuje 

výživu zo sušených prípravkov. Pracuje tu vyčlenená sestra a sanitárka v jednej zmene. 

Využíva hypotermické skladovanie ženského mlieka na 24 hodín a pasterizáciu ženského 

mlieka s následným zmrazením a skladovaním 1 mesiac.  
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B. Izba matiek - tu hospitalizujeme mamičky, ktoré majú deti na JIS-ke. Jej súčasťou sú 4 

lôžka, kuchynka s vybavením, sociálne zariadenie a spálňa. Pobyt matky – dojčiaca matka 

- sprievod je zdarma.  

V roku 2020 sme boli nútení z dôvodu pandémie COVID-19 tieto priestory vyčleniť 

a zariadiť pre potreby patologických novorodenecov so susp. alebo potvrdeným COVID-

19. V priebehu roku 2020 sme na JIS-COVID boxe ošetrovali 6 novorodencov.  

C. Hniezdo záchrany je umiestnené pri vstupe do gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu, 

zriadila ho Nadácia Šanca pre nechcených v roku 2005. Do dnešného dňa sme v hniezde 

zachránili 4 deti. 

Prístrojové vybavenie         

V roku 2020 Občianske združenie „Združenie na pomoc novorodencom“ zakúpilo pre 

oddelenie 2 oximetre s možnosťou merania krvného tlaku, 2 fototerapeutické lampy, 5 

monitorov dychu, 5 stojanov na dezinfekciu rúk, nábytok do mliečnej kuchynky, chladničku na 

rooming,  

Nemocnica pre oddelenie zakúpila sterilizátor do mliečnej kuchynky, 1 novorodenecký 

ventilátor, 7 stojanov na dezinfekciu rúk, EKG prístroj, 10 monitorov dychu.  

 

Návrhy na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na neonatologickom oddelení: 

 zakúpenie USG prístroj s adekvátnymi sondami (lineárna, sektorová, kardiologická); 

 zakúpenie komplexného novorodeneckého ventilátora, ventilátora na neinvazívnu 

ventiláciu novorodencov; 

 doplnenie technického vybavenia oddelenia s ohľadom na pandemickú situáciu; 

 priebežné zabezpečovanie včasnej obnovy poruchových a opotrebovaných prístrojov na 

oddelení; 

 pokračovanie v príprave na získanie titulu BFH; 

 pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti by bolo prínosné upraviť počet 

lôžok JIS s prispôsobením aj personálneho zabezpečenia. 
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Klinika onkológie 
 

Klinika onkológie FN Trnava poskytuje diferenciálnu diagnostiku, staging, stratifikáciu 

a kombinovanú liečbu chorým so širokým spektrom nádorových ochorení v rámci trnavského 

kraja. Zabezpečuje sledovanie chorých po ukončení protinádorovej liečby v zmysle terciárnej 

prevencie. Monitoruje akútnu a hlavne neskorú toxicitu antineoplastickej terapie v záujme 

kvality života chorých po liečbe. Kladie dôraz na správnu aplikáciu podpornej liečby. Poskytuje 

konziliárnu činnosť v rámci trnavského kraja aj mimo neho. 

Klinika sídli v dvoch neprepojených budovách - zvlášť oddelenie a zvlášť ambulantný 

trakt. Popri liečebno – preventívnej činnosti klinika vykonáva pedagogickú a vedecko- 

výskumnú činnosť. Značným pozitívom je, že pracovisko je oslovované účasťou v klinických 

štúdiách nielen fázy III, fázy II, ale i fázy I (farmakokinetika). 

Ambulancia popri diagnostickej a liečebnej činnosti (protinádorová chemoterapia, 

endokrinná liečba a bioterapia) zabezpečuje sledovanie pacientov po liečbe (follow-up). 

Súčasťou činnosti  je dlhodobá dispenzarizácia chorých a spracúvanie hlásení zhubných 

nádorov pre potreby Národného tumor registra.   

Ambulantná časť kliniky onkológie má 4 ambulancie (v roku 2020 sa rozrástla o 2 

ambulancie), kde ordinuje 7 lekárov s atestáciou z  klinickej onkológie a 7 

vysokokvalifikovaných sestier so špecializáciou v klinickej onkológii.  Na ambulancii je 

k dispozícii 16 polohovateľných kresiel a 3 lôžka určené na podávanie biologickej liečby, 

chemoterapie, hemoterapie a podpornej liečby, pričom sa vykonávajú aj invazívne výkony. 

 V roku 2020 sme spustili online objednávanie pacientov a ambulantný trakt prešiel 

komplexnou rekonštrukciou chodby, ambulancií, pracovní lekárov ako aj dve odberové 

miestnosti pre sestry.  

            Na klinike je nepretržitá 24 hodinová prevádzka. Na klinike je k dispozícii 28 lôžok; 2 

nadštandardné izby s vlastným sociálnym zariadením a 1 nadštandardná dvojlôžková izba . Za 

posledných 5 rokov prebehla modernizácia a rekonštrukcia priestorov kliniky onkológie. 

Okrem podlahy a omietok ich zdobí nový farebný nábytok a 20 veľkorozmerných fotografií 

celosvetovo uznávaného fotografa Karola Kállaya. Nemocnici ich darovala jeho manželka.  

Postupne  sa  podarilo sponzorsky nainštalovať klimatizáciu na 3 izby pre pacientov, 4 

klimatizačné jednotky do pracovní.  Vymenili sa staré postele za moderné polohovacie lôžka 

v spolupráci so sponzormi a Ligou proti rakovine. Bol zakúpený moderný nábytok do izieb. Na 

každej izbe je nainštalovaný televízny prijímač.    

V spolupráci s klinikou rádiológie zavádza PORT-y, PICC-y. Klinika onkológie je 2. 

pracovisko na celom Slovensku, ktoré realizuje dané výkony.  Realizujeme TACE 

(transarterialna chemoembolizácia).  

V spolupráci s patologickým oddelením odosiela indikované vzorky cytologického 

a histologického materiálu na identifikáciu mutácii EGFR, ALK, ROS, HER2, RAS génu na 

Oddelenie lekárskej genetiky onkologického ústavu sv. Alžbety  Bratislava. Zameriava sa na 

liečbu solidnych tumorov  gastrointestinálneho traktu, ORL oblasti, gynekologických tumorov, 

mamárnych nádorov,  pľúcnych tumorov, genitourinálnych  nádorov, kožných nádorov, 

nádorov mäkkých tkanív a lymphomov. V spolupráci s hematologickým oddeleným poskytuje 

podpornú liečbu pacientom s hematologickými malignitami. Realizujeme diagnostické 

a teraputická pleurálne a abdominálne punkcie, trepanobiopsie. V liečbe solidných nádorov  

využívame indikované najmodernejšie liečebné postupy a inovatívne lieky. 

V spolupráci s Ligou proti rakovine klinika onkológie poskytuje psychoteraputickú 

a sociálnu podporu za pomoci klinického psychológa.  

 

Počet ukončených hospitalizácií:1 283 

Obložnosť: 62,52% 
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Priemerná ošetrovacia doba: 5,04 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 63 

Počet preložených pacientov: 47 

Počet úmrtí: 138 

Počet podaní chemoterapie: 2 019 

Počet pacientov, ktorí dostali chemoterapiu: 660 

Počet podaní paliatívnej liečby: 2 503 

Počet pacientov, ktorí dostali paliatívnu liečbu: 749 

Počet podaní podpornej liečby: 2 101 

Počet pacientov, ktorí dostali podpornú liečbu: 691 

 

Klinika onkológie má 4 ambulancie na úväzok 4,0 od 1.10.2020. Počet vyšetrení za rok 

2020 bol 16 188. 

 
 

Geriatrické oddelenie 
 

Geriatrické oddelenie FN Trnava vzniklo 1. 7. 2011 transformáciou z oddelenia 

dlhodobo chorých s počtom 30 lôžok (z priestorových dôvodov sú 4 lôžka mimo prevádzky). 

Oddelenie poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu 

diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných 

multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov. Vykonáva konziliárnu činnosť  pre 

iné oddelenia a kliniky. 

 

 

 

 



                                                       Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2020 

   

                                                                                                          Fakultná nemocnica Trnava 
  

 33/88 

Lôžková zdravotná starostlivosť  

Oddelenie disponuje 30 lôžkami, avšak z  priestorových dôvodov sú 4 lôžka mimo 

prevádzky. Máme jednu 5-lôžkovú izbu, 4 izby sú 3-lôžkové a 4 izby sú 2-lôžkové, jedna izba 

je nadštandardná s 1 lôžkom.  

 

Počet ukončených hospitalizácií:572 

Obložnosť: 74,42% 

Priemerná ošetrovacia doba: 11,64 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 123 

Počet preložených pacientov: 59 

Počet úmrtí: 93 

 

 Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

Na geriatrickej ambulancii bolo v roku 2020 realizovaných 696 vyšetrení. Súčasne 

vykonáva konziliárne vyšetrenia na iných oddeleniach a klinikách (bolo vykonaných 52 

konziliárnych vyšetrení).  

Vzhľadom na polymorbiditu geriatrických pacientov úzko spolupracuje s inými 

klinikami a oddeleniami. Veľkú časť našich prijatých pacientov sú geriatrickí pacienti preložení 

z iných kliník a oddelení z dôvodu akútnych interných komplikácií. Podobne geriatrickí 

pacienti sú v prípade akútnych komplikácií prekladaní na príslušné oddelenia podľa charakteru 

komplikácie. 

 

Návrhy na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

Prácu na geriatrickom oddelení by zefektívnilo prijatie dvoch nových lekárov 

a zakúpenie novej prístrojovej techniky (monitory vitálnych funkcií, nový defibrilátor, tlakový 

holter, USG prístroj, nové sprchovacie lôžko, zdvihák pre imobilných pacientov, 3 elektrické 

polohovateľné kreslá).   

 



                                                       Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2020 

   

                                                                                                          Fakultná nemocnica Trnava 
  

 34/88 

Klinika urológie 

Klinika urológie FN Trnava poskytuje liečebno - preventívnu starostlivosť v rámci 

platnej koncepcie urológie. Odbornú činnosť vykonávame podľa odporučených postupov 

Európskej urologickej asociácie. Rozsah smeruje k zvládnutiu diagnosticko - liečebného 

procesu, aby sme vyhoveli nárokom na krajské nemocničné zariadenie v súlade so štatútom 

fakultnej nemocnice. Našou snahou je aplikovať postupy modernej urológie, kde za vysoko 

špecializovanú prácu nesie zdravotnícky pracovník plnú zodpovednosť. Podľa stúpajúceho 

počtu mimorajónnych pacientov sa javí naša práca ako nad regionálne nemocničné zariadenie. 

V roku 2020 bolo uskutočnených 251 invazívnych výkonov pod SONO kontrolou. 

Endoskopické vybavenie ambulancie sa postupne doplňuje. 

Počet ukončených hospitalizácií: 1 114 

Obložnosť: 63,05% 

Priemerná ošetrovacia doba: 4,71 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 96 

Počet preložených pacientov: 99 

Počet úmrtí: 2 

Počet operácií: 1 011 

Počet JAS výkonov: 785  

 

V rámci ambulantnej starostlivosti funguje urologická ambulancia, na ktorej sa strieda 

5 lekárov. Ambulancia je nadmerne vyťažená, počet realizovaných vyšetrení za rok 2020 bol 6 

709. Veľké množstvo výkonov sa robí v rámci endoskopických vyšetrení. 

V roku 2020 bolo vykonaných endoskopických vyšetrení 597, punkcie prostaty 140, 

endoskopických vyšetrení pod RTG kontrolou 80.  

V spolupráci s klinikou rádiológie sa na našom pracovisku vykonávajú mini invazívne 

perkutánne fokálne ablácie tumorov obličky. Pravidelne sa zúčastňujeme interdisciplinárneho 

indikačného semináru pre komplikovaných onkologických pacientov.  

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonávame bežne Holmium laserovú enukleáciu 

prostaty. Jedinečné sú aj laparoskopické radikálne prostatektómie, ktoré sú na pracovisku 

vykonávane rutinne. V spolupráci s klinikou chirurgie a klinikou gynekológie a pôrodníctva 

vykonávame rozsiahle onkourologické výkony (panvové exenterácie) s komplikovanými 

deriváciami moču a stolice. Pri operáciách urolithiázy pracovisko zvláda celú paletu 

endourologických výkonov s využitím intrakorporálnej litotripsie. 

Vďaka zavedeniu samostatných pohotovostných služieb sa zvýšila úroveň 

špecializovanej starostlivosti na lôžkovom oddelení, kde je k dispozícii urológ 24 hodín denne 

v rámci Trnavského regiónu.  

 

Návrhy na zlepšenia poskytovanej zdravotnej starostlivosti: 

 Vytvorenie zákrokovej ambulancie s extrakorporálnym litotriptorom a zakúpenie nového 

urodynamického prístroja.  Jej uskutočnenie by umožnilo zväčšiť spektrum a kvalitu 

poskytovanej JAS. Nákupom tohto prístroja by naše pracovisko mohlo byť zaradené ako 

centrum pre komplexné liečenie urolithiazy. 

 Zlepšenie odbornej činnosti nášho pracoviska je v popredí záujmu, ale je výrazne závislá 

na vytvorení podmienok zo strany manažmentu a poisťovní. Naším cieľom je vybudovanie 

dynamicky pracujúceho moderného pracoviska.  
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Oddelenie pneumológie a ftizeológie (PaF) 
 

Oddelenie PaF zabezpečuje diferenciálnu diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení, 

pľúcnej a mimopľúcnej TBC, realizuje spirometrické vyšetrenia a bronchodilatačné testy, 

pleurálne punkcie, bronchoskopické vyšetrenia a  bronchoalveolárne laváže s odberom 

materiálu na cytologické, histologické a mikrobiologické vyšetrenie. Taktiež vykonávame 

konziliárne vyšetrenia pre potreby iných kliník a oddelení FN Trnava. V spolupráci 

s patológom odosielame indikované vzorky cytologického a histologického materiálu na 

identifikáciu mutácií EGFR a ALK  na  odd. lekárskej genetiky onkologického ústavu sv. 

Alžbety Bratislava. Pri nevýťažnosti FBSC s klinikou rádiológie vykonávame perkutánne 

transtorakálne biopsie novotvarov pľúc, od roku 2019 sme začali aj vykonávať nekomplikované 

drenáže pohrudničnej dutiny na klinike rádiológie s dobrými úspechmi. V spolupráci 

s ambulanciou Kliniky hrudníkovej chirurgie FN Bratislava - Ružinov vykonávame drenáže 

hrudnej dutiny u pacientov s empyémom hrudníka a zabezpečujeme následnú starostlivosť 

o týchto pacientov. Oddelenie PaF prijíma na hospitalizáciu pacientov z celej spádovej oblasti 

Trnavského kraja, nakoľko sme jediným pľúcnym oddelením vo VÚC Trnava.             

V rámci jednej ošetrovateľskej jednotky poskytuje zdravotnú starostlivosť na 20 

lôžkach.  

 

Počet ukončených hospitalizácií: 667 

Obložnosť: 76,38% 

Priemerná ošetrovacia doba: 8,18 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 157 
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Počet preložených pacientov: 44 

Počet úmrtí: 51 

Počet výkonov – fibrobronchoskopia: 710 

Počet výkonov – spirometria: 654 

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

Počet vyšetrení: 1 648 

Počet konzílií: 744 

Počet nálezov: 2 625 

Návrhy na rozšírenie poskytovania zdravotnej starostlivosti: 

V rámci diagnostiky pľúcnych ochorení je cieľom rozšíriť spektrum vyšetrovacích 

metód o kompletnú funkčnú diagnostiku, čo si však vyžiada značnú finančnú investíciu na 

nákup prístrojov a následne aj personálne obsadenie. V prípade vybudovania novej nemocnice 

bude v záujme oddelenia PaF vytvorenie JIS pre pacientov s respiračnou insuficenciou 

a aplikáciou NIV.   

 
 

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti (ODIS) 
                                                                                                                                                                          

ODIS FN Trnava poskytuje dlhodobú intenzívnu starostlivosť pacientom všetkých 

oddelení a kliník FN, ako aj pacientom z iných zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska. 

Oddelenie zabezpečuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali 

kritické ochorenie alebo úraz. Zdravotný stav pacientov je v období prekladu na ODIS síce 

stabilizovaný, avšak ešte stále si vyžaduje podporu niektorých základných vitálnych funkcií. 

Najčastejšie sa jedná o podporu dýchania. Ide najmä o pacientov po úrazoch hlavy alebo po 
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komplikovaných úrazoch viacerých orgánov, pacientov po úrazoch chrbtice, po poranení 

miechy, po závažných cievnych mozgových príhodách, s neurologickými alebo s chronickými 

pľúcnymi ochoreniami, ako aj o apalických pacientov. 

 

Počet pacientov prijatých na oddelenie v roku 2020 12 

- z toho pacienti FN TT 9 

- z toho pacienti z iného ZZ 3 

Počet ukončených hospitalizácií v roku 2020 13 

- z toho prepustený do domáceho prostredia 4 

- z toho preložený do iného zariadenia 1 

- z toho úmrtie  8 

 

Návrhy na zlepšenie a ciele v roku 2021: 

 v spolupráci s vedúcou odboru ošetrovateľstva a s odborom ľudských zdrojov doplniť, 

prípadne zvýšiť normatív v kategórii sanitár a pomocný pracovník v zdravotníctve a 

stabilizácia ošetrovateľského personálu; 

 dôraz na vzdelávanie, motivovanie študentov ošetrovateľstva pre prácu na ODIS; 

 podpora reprezentácie oddelenia na odborných podujatiach, podpora publikačnej 

činnosti sestier; 

 tvorba ošetrovateľských štandardov špecifických pre intenzívnu starostlivosť; 

 pokračovanie v edukačnej činnosti príbuzných pacientov, ktorí budú pripravovaní na 

domácu starostlivosť; 

 sledovanie ekonomických ukazovateľov; 

 zlepšovanie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.  
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Dermatovenerologické oddelenie 
 

Oddelenie pozostáva z 9 izieb pre pacientov, z toho 2 izby sú nadštandardné 

s kompletným vybavením. Ambulantná časť pozostáva z dermatovenerologickej ambulancia, 

kde sú vyšetrovaní pacienti s pohlavnými, kožnými  ochoreniami, pacienti na biologickej liečbe 

a detskí pacienti s dermatologickým ochorením. Pri oddelení funguje  miestnosť na fototerapiu 

pre ambulantných pacientov aj pacientov z oddelenia. 

 

Prístrojové vybavenie pracoviska s uvedením počtu realizovaných výkonov za rok 2020 
Fototerapia celotelovým alebo kontaktným žiaričom 2 021 ožiarení 

Elektrokauter 582 ošetrení 

Kryoth N2 alebo  CO2 / pristroje-devarová nádoba s N2, CO2 bomba/ 9 128 ošetrení 

 

Počet ukončených hospitalizácií: 548 

Obložnosť: 50,90% 

Priemerná ošetrovacia doba: 6,74 dňa 

Počet prevzatých pacientov: 5 

Počet preložených pacientov: 10 

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

Dermatovenerologická ambulancia poskytuje vyšetrenia pre pacientov Trnavského 

kraja aj z iných krajov, často odoslaných na konzultačne vyšetrenia, keďže oddelenie funguje 

pod vedením krajského odborníka pre dermatovenorológiu. V roku 2020 realizovala 7 717 

vyšetrení. 

V rámci ambulancie funguje pedodermatologická ambulancia pre deti do 10 rokov 

každý utorok, priemerne vyšetríme 67 detských pacientov každý utorok. Poskytuje konziliárne 

služby pre ostatné nemocnice kraja v rámci dermatovenerológie, pacienti prichádzajú na 

vyšetrenia sanitkami z iných nemocníc.  

Oddelenie vyšetruje a dispenzarizuje pacientov ako jediná  ambulancia v kraji, keďže 

vyšetrenie pacientov s pohlavným ochorením spadá do kompetencie ambulancii pri 

oddeleniach. Poskytuje kompletnú starostlivosť venerologickým pacientom/dispenzár aj 

depistáž ako aj kompletnú liečbu venerologických ochorení.   

V rámci ambulancie funguje aj ambulancia pre biologickú liečbu všetkých pacientov 

Trnavského kraja, ktorí si takúto liečbu vyžadujú. Ambulancia začala  fungovať po zrušení 

dermatologických centier pre biologickú liečbu. 

 

Cieľom dermatovenerelogického oddelenia je zlepšenie ošetrovateľských technik 

použitím novodobých ošetrovateľských metodík a materiálov, zlepšenie komunikácie vo 

vzťahu lekár sestra, lekári a sestry navzájom, zlepšenie komunikácie s pacientom ako aj celého 

manažmentu oddelenia. 

Oddelenie by sa malo stať klinikou SZU v Bratislave ako výukové pracovisko pre 

praktické znalosti v odbore dermatovenerológie  po výsledku konkurzného konania. 
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Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)                                                                          

KAIM FN Trnava poskytuje komplexnú špecializovanú intenzívnu a resuscitačnú 

starostlivosť pacientom so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Pacienti sú na kliniku prijímaní 

z oddelení a kliník FN Trnava, z urgentného príjmu, zo špecializovaných ústavov a z iných 

pracovísk po dohovore. Poskytujeme starostlivosť pacientom po závažných polytraumách, 

perioperačnú starostlivosť pred, počas a po veľkých operačných výkonoch, pacientom so 

septickým stavom a so zlyhávaním základných životných funkcií. Klinika je výučbovou 

základňou pre študentov ošetrovateľstva Trnavskej univerzity, ako aj študentov Strednej 

zdravotníckej školy v Trnave. 

 

Anestéziologický úsek 

V roku 2020 klinika poskytla anestéziologickú starostlivosť na 7 operačných sálach 

a dvoch prebúdzacích izbách centrálnych operačných sál, na dvoch operačných sálach kliniky 

gynekológie a pôrodníctva, na pôrodných boxoch a na zákrokovej sále GPK. 

Celkovo bolo podaných 7 971 anestézií, čo je o 1 602 menej ako v roku 2019. Daný 

pokles je spôsobený poklesom operatívy pri zrušení plánovaných operačných výkonov počas 

stále trvajúceho núdzového stavu pri pandémii koronavírusu. 

Lekári anestéziologického úseku kliniky realizovali anestéziologickú predoperačnú 

prípravu na lôžkových častiach operačných oddelení a kliník u pacientov prijatých 

k urgentnému operačnému výkonu, u imobilných pacientov ako aj u  pacientov plánovaných 

k operačnému výkonu v iných zdravotníckych zariadeniach, napr. pred neurochirurgickými, 

onkologickými a kardiochirurgickými výkonmi. 

Anestéziologický tím v zložení lekár a sestra anestéziologického úseku zaisťoval 

anestéziologickú starostlivosť pri menších diagnostických a liečebných výkonoch a to  pri: 
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• rádiodiagnostických výkonoch na 2 pracoviskách computerovej tomografie (CT),  

•  pri endoskopických výkonoch -  bronchofibroskopia (BFS), gastrofibroskopia (GFS), 

kolonoskopia,  ERCP, spyglass, EUS, 

• pri  kardiologických  výkonoch – kardioverzie, 

• v hematologickej diagnostike - trepanobiopsia kostnej  drene,  

• „stand by“ u rizikových pacientov operovaných v lokálnej anestézii, 

• pri aplikovaní elektrokonvulzívnej  liečby u psychiatrických pacientov, 

• pri pôrodnej epidurálnej analgézii (PEDA) na pôrodných boxoch, 

• pri zaisťovaní kontinuálnej epidurálnej analgézie, 

• počas angiologických výkonov - trombectómie, trombolýzy, trombectómie z artérie 

pulmonalis, 

• počas endovaskulárneho ošetrenia mozgových aneuryziem, 

• pri rádiologických výkonoch - perkutánne drenáže žlčových ciest – PTD, TIPS, RFA, 

biopsie, 

• rádiofrekvenčná ablácia metastáz na CT pracovisku – RFA, 

• pri zaisťovaní cievnych prístupov – PICC tím. 

 

Okrem uvedeného sa anestéziologický tím podieľal na zaisťovaní pacientov na  

urgentnom príjme a zúčastňoval sa pri resuscitácii pacientov na oddeleniach a klinikách FN 

Trnava, kde bol privolaný ako resuscitačný tím. 

 

Lôžková časť kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny 

 

Intenzívna a resuscitačná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť sa poskytovali na 

lôžkovej časti KAIM, ktorej kapacita je 10 lôžok.  

V roku 2020 bolo na KAIM hospitalizovaných 258 pacientov, čo je o 42 viacej ako 

v roku 2019. Úmrtnosť dosiahla 25,5%, čo predstavuje pokles o 9,5%. Tento stav bol 

spôsobeným zvýšením počtu chronicky chorých, polymorbídnych a starších pacientov.  

Priemerná dĺžka hospitalizácie do 30. 9. 2020 bola 9,27 dňa a od 1. 10. 2020 do 31.12.2020 

bola 13,97 dňa.  

Na lôžkovej časti KAIM sa u septických a kardiálne limitovaných pacientov využívala 

hemodynamické monitorovanie. U vybraných pacientov pri výkonoch na intrakraniálnych 

aneuryzmách monitorovali cerebrálnu oxymetriu. V roku 2020 pripravovali jedného nového 

tracheostomovaného pacienta na domácu starostlivosť. 4 pacienti na DUPV zomreli. Lekári 

KAIM u týchto pacientov zaisťovali pravidelnú výmenu tracheostomických kanýl. V roku 

2020 sa pokračovalo v realizácii kontinuálnych eliminačných metód pri lôžku pacienta. 

Celkovo urobili 42x  kontinuálnu veno-venonóznu  hemodialýzu. Čistý čas eliminačných metód 

dosiahol 908 hodín. Personál sa naďalej školil v zabezpečovaní cievnych vstupov pod USG 

navigáciou. 
  

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

Anestéziologická ambulancia – počet vyšetrení: 5 914 

Algeziologická ambulancia – počet vyšetrení: 1 748 

 

V roku 2020 pribudlo na ambulancii 170 nových pacientov. Z toho bolo 21 pacientov 

s nádorovou bolesťou a 149 s nenádorovou bolesťou. 

 

 KAIM je vybavená modernými prístrojmi, ktoré zodpovedajú súčasným trendom liečby 

kriticky chorých pacientov. V roku 2020 bola na KAIM zakúpená nasledujúca zdravotnícka 

technika: 1x dokovacia stanica MR kompatibilná, 10 ks monitor + centrálny monitor + 1x 
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prenosný monitor, 1x prenosný monitor Philips, 2x prenosný ventilátor Hamilton C1, 1x 

ventilátor Hamilton C3, 2x ventilátor Mindray, 2x ventilátor Aura Basic, 11x ventilátor Aura 

3000, 1x ventilátor Bella Vista (darovaný), 1x vysokofrekvenčný ventilátor Paravent 

(darovaný), 18 ks monitor Datex. 

 Aktuálne je zapožičaný analyzátor krvných plynov, ktorý výrazne uľahčuje prácu na 

KAIM a chladiace zariadenie Arcticsun. 

 
 

Otorinolaringologické oddelenie (ORL) 
 

ORL oddelenie je súčasťou pavilónu chirurgických disciplín, umiestnené spolu s 

oftalmologickým oddelením na 4. poschodí. Oddelenie disponuje 10 lôžkami (2 dvojposteľové 

a 2 trojposteľové izby so spoločným hygienickým zariadením). Súčasťou oddelenie sú dve 

ambulancie, audiometria a spoločná čakáreň. Operačná sála sa nachádza na 1. poschodí 

v centrálnych operačných sálach.   

 

Počet ukončených hospitalizácií: 216 

Obložnosť: 51,86 % 

Priemerná ošetrovacia doba: 3,26 dňa 

Počet operácií: 282 

Počet JAS výkonov: 307 

 

ORL oddelenie poskytuje ústavnú starostlivosť ako jediné v kraji na 5 zazmluvnených 

lôžkach a 5 JAS lôžkach na odsledovanie pacientov po operácií v režime JAS. 
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Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

V rámci ambulantnej časti oddelenia funguje odborná ORL ambulancia, príjmová 

a konziliárna ORL ambulancia, ambulancia JAS a ÚPS ORL ambulancia, audiometrická 

vyšetrovňa.  

 

Počet realizovaných výkonov v roku 2020 

Fibroendoskopické výkony 3 857 

Otoskopické výkony 7 840 

Otomikroskopické vyšetrenia 4 634 

 

Audiometrické 

vyšetrenia 

Celkovo 1 942 

Z toho PTA vyšetrení    539 

Z toho Tympanometrických 

vyšetrení 

1 403 

Laryngoskopické vyšetrenia   463 

Laryngostrobostické vyšetrenia     82 

 

Cieľom ORL oddelenia je zefektívniť diagnostiku a liečbu zavádzaním progresívnej 

operačnej techniky a postupov, čo samozrejme predpokladá efektivitu vo všetkých činnostiach.  

ORL sa chce zamerať na akútnych pacientov z hraničných odborov (neurológia, 

infektológia). 
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Oftalmologické oddelenie 

 
V roku 2020 oftalmologické oddelenie pokračovalo v zavedených zmenách organizácie 

práce pri novej koncepcií s cieľom rozšíriť očnú operatívu a zaviesť nové liečebné postupy.  

Od 1. 8. 2020 bolo oddelenie Ministerstvom zdravotníctva SR schválené ako 

špecializované Centrum pre liečbu vlhkej formy VPDM, čím sme mohli rozšíriť spektrum 

liečiv aplikovaných do oka a tým zlepšiť zdravotnú starostlivosť o očných pacientov 

Trnavského kraja, ktorí dovtedy museli za liečbou dochádzať do Bratislavy, Nitry alebo 

Trenčína. Súčasťou centra sú metabolicko-cievna ambulancia, glaukómová ambulancia, 

mikrochirurgická ambulancia a retinologická ambulancia.  

Lôžková časť oddelenia disponuje 5 lôžkami v dvoch samostatných izbách so 

spoločným sociálnym zariadením. V roku 2020 začalo oddelenie poskytovať operačnú 

starostlivosť závažných penetrujúcich a performačných poranení oka s/bez cudzieho telesa.  

Súčasťou oftalmologického oddelenia je aj pracovisko jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti (JZS), ktorého súčasťou je aj laserové pracovisko, zákrokovňa a oddychová 

miestnosť pre operovaných pacientov. Všetky vnútoočné invazívne aj miniinvazívne výkony 

sú realizované na operačnej sále č. 4 Centrálnych operačných sál.  

 

Počet ukončených hospitalizácií: 140 

Obložnosť: 49,29 % 

Priemerná ošetrovacia doba: 3,66 dňa 

Počet operácií: 2 176 

Počet JAS výkonov: 2 850 

 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť 

Oftalmologická ambulancia – počet vyšetrení: 7 850 

ÚPS – počet vyšetrení: 3 409 

Konzíliá: 424 

 

V roku 2020 boli zavedené nové diagnostické a liečebné postupy:  

 rozšírenie liečby makulárneho edému novými intravitreálnymi antirastovými faktormi 

(Lucentis, Eylea); 

 rozšírenie chirurgických výkonov o spektrum plastických operácií entropia, ektropia 

a ptózy mihalníc, o operácie spojovky, rohovky, katarakty a glaukómy; 

 rozšírenie laserovej liečby glaukómu o tzv. selektívnu laserovú trabekuloplastiku 

a laserovú iridotómiu. 

 

V roku 2020 bolo oftalmologické oddelenie vybavené novým autorefrakto-kerato-

pachy-tonometer.  

Cieľom oftalmologického oddelenia z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska je 

vybudodovanie aplikačného centra, výchova dvoch kataraktových chirurgov, výchova dvoch 

okuloplastických chirurgov a dvoch laserových špecialistov, zriadenie detskej oftalmologickej 

ambulancie.  
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B. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ostatné 
 

Klinika rádiológie 

   

Rok 2020 bol na klinike rádiológie, tak ako na celom svete, ovplyvnený pandémiou 

COVID-19. Na pracoviskách došlo k miernemu zníženiu počtu vyšetrených pacientov, avšak 

napriek rozsiahlym obmedzeniam nie vo vysokom počte s prakticky zachovaných počtom 

realizovaných vyšetrení.  

 

Začiatkom roka 2020 bol prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR obstaraný 

nový špičkový 1,5 T prístroj pre magnetickú rezonanciu (MR) a rekonštrukčné práce na 

pracovisku magnetickej rezonancie začali koncom roka. Cieľom otvorenia nového MR 

pracoviska je na novom špičkovom prístroji vybavenom skvelými technológiami zavedenie 

nových diagnostických MR vyšetrení. Klinika sa tým pádom stane jedným z najkomplexnejších 

rádiologických pracovísk na Slovensku.  
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Pracovisko CT 
Vyšetrenia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PRT 73 137 187 343 613 661 654 610 

 
Punkcia/drenáž/RFA 130 140 122 116 195 207 229 286 

CT hlavy 4589 5157 5161 5153 5076 5438 5576 5098 

CT hrudníka 816 961 1087 962 946 678 772 1233 

CT krku 587 631 1120 1357 1338 1235 1445 1353 

CT abdomen 2007 2193 2219 2227 1972 1720 2058 2266 

CT MP 961 1279 1995 2106 1902 1642 1969 2389 

CT hrud.+abd.+MP 669 829 1302 1669 1598 1697 2112 2515 

CT hrudníka a abd. 585 435 235 101 110 58 63 52 

CT celotelové 251 253 185 166 187 219 241 256 

CT muskuloskelet. 802 783 706 815 765 1038 456 369 

CT chrbtice 113 146 272 421 682 994 1326 1347 

CT AG 1009 1267 1878 2461 2493 2423 2573 2034 

CT koronarografia      194 583 581 

CT triple rule out      11 40 45 

Virtuálna kolonoskopia      63 145 83 

SPOLU 12592 14211 16469 17807 17877 18278 20242 20517 

 

 

Ultrazvukové pracovisko 

Vyšetrenia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Punkcia/drenáž 57 152 181 298 355 391 515 430 

Abdomen 4938 5135 6193 7805 8171 8824 9609 9147 

Krk 411 402 293 351 370 395 538 523 

Prsníky 937 983 1025 1145 1153 1595 2153 2634 

Cievy 1051 1536 1713 2192 2489 2740 3027 2401 

Mäkké tkanivá 440 433 452 460 482 589 668 615 

SPOLU 7834 8641 9857 12251 13020 14534 16510 15750 

 

 

Mamografické pracovisko 

Vyšetrenia 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

MMG 2265 2161 1987 1931 1403 1884 

 

2619 

 

 

 

Pracovisko intervenčnej rádiológie 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EVL CLI 8 180 183 140 190 205 201 189 

EVL PAO 8 135 138 135 196 214 203 170 

Karotický stenting 0 30 52 62 50 80 91 76 

Vertebrobazilárna 

insuficiencia 

0 7 4 5 3 1 1 2 
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Pracovisko intervenčnej rádiológie 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intrakraniálna angioplastika 0 2 1 1 5 2 4 3 

Akútna cievna mozgová 

príhoda 

0 14 35 107 140 200 210 230 

Renálny stenting 0 5 15 13 14 17 9 11 

PTD 8 16 21 31 34 38 40 42 

Mechanická 

trombektómia/trombolýza 

0 22 40 33 44 33 48 41 

Porty/PICC 0 50 47 87 91 178 194 264 

ALI 2 20 21 42 56 31 20 18 

Embolizácie 0 5 14 16 10 36 23 48 

UFE 0 5 31 10 21 17 10 10 

Dialyzovaní pacienti 0 11 82 205 378 378 454 487 

EVAR 0 1 4 4         8 3 1 1 

Vertebroplastika 0 0 2 14 7 8 4 4 

TIPS      18 7 7 

Intrakraniálne aneuryzmy      5 5 12 

Pľúcna embólia       11 8 

Kaválny filter       11 5 

PAE       8 3 

SPOLU 26 503 690 910 1247 1464 1555 1631 

 

V rámci rozvoja kliniky rádiológie sa v nasledujúcom období javí ako priorita rozvoj 

v nasledovných oblastiach: 

 vybudovanie ďalšieho 2. pracoviska magnetickej rezonancie; 

 výmena skiagrafických prístrojov a prestavba pracoviska skiagrafie; 

 výmena skiaskopického prístroja a prestavba pracoviska skiaskopie; 

 vytvorenie ďalšieho angiografického pracoviska aj pre potreby intervenčnej 

kardiológie; 

 rozvoj Mamologického centra FN Trnava – zakúpenie prístroja na výkuovú 

mamotómiu; 

 rozšírenie spolupráce s ostatnými fakultnými/univerzitnými nemocnicami 

v starostlivosti o pacientov s intrakraniálnymi, aneuryznami, hepatologickými 

ochoreniami, atď.  
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Hematologické oddelenie 

 
Laboratórna časť (SVLZ) pozostáva z laboratórií (hematologické, koagulačné, 

imunohematologické, morfologické laboratórium) a krvnej banky. Okrem realizácie 

laboratórnych vyšetrení realizuje nákup, skladovanie a expedíciu transfúznych liekov, 

prístrojové rozmrazovanie ČZP pre všetky klinické oddelenia FN, skladovanie Octaplas 

(priemyselne pripravovaná protivírusovo ošetrená čerstvozmrazená plazma, ktorú zabezpečuje 

nemocničná lekáreň, u nás ju skladujeme kvôli zabezpečeniu 24-hodinovej dostupnosti),  krvná 

banka tiež zabezpečuje evidenciu a riešenie potransfúznych reakcií.  

Súčasťou oddelenia je sklad centrálne nakupovaných koncentrátov koagulačných 

faktorov VšZP, čím je zabezpečená ich nepretržitá dostupnosť pre pacientov s koagulopatiami. 

 

Počet vyšetrení: 91 614 

Krvná banka – nákup: 5 583 TU 

Krvná banka – výdaj:  5 562 TU 

 

Ambulantný úsek pozostáva z hematologických ambulancií, kde poskytujeme 

komplexnú ŠAS v odbore hematológia, vrátane diagnostiky a liečby hematoonkologických 

ochorení. Podávame ambulantne transfúzne lieky, chemoterapiu a koncentráty koagulačných 

faktorov. Vykonávame liečebné flebotómie a diagnostické biopsie kostnej drene. Realizujeme 

konzília pre klinické oddelenia FN Trnava.  
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Prehľad vykonaných hematologických vyšetrení 

Názov výkonu 

Celkový počet 

vyšetrení za r. 

2019 

Celkový počet 

vyšetrení za r. 

2020 Rozdiel 

Hemokoagulačné vyšetrenia       

PT              48 779                 44 370  -              4 409    

TT                   834                   1 584                    750    

TT protaminsulfat                      5                          9                        4    

aPTT              15 853                 15 782  -                   71    

FBG              18 699                 17 905  -                 794    

AT                1 971                   1 783  -                 188    

Ddimer                 1 960                   1 664  -                 296    

ProCglobal                   383                      245  -                 138    

ProteinC                    53                        26  -                   27    

ProteinS                    50                        30  -                   20    

LA1                   374                      259  -                 115    

LA2                   374                      258  -                 116    

F II (koagulačná met.)                    99                        54  -                   45    

F V (koagulačná met.)                   110                        63  -                   47    

F VII (koagulačná met.)                   117                        68  -                   49    

F IX (koagulačná met.)                    55                        23  -                   32    

F VIII (koagulačná met.)                   491                      312  -                 179    

F X (koagulačná met.)                    94                        52  -                   42    

Makroskopická agregabilita Tr (skúm.met. - 

adrenalín)                     90                        72  -                   18    

Retrakcia plazmatického koagula                      1                        -    -                    1    

čas krvácania podľa Duka                   114                        90  -                   24    

anti Xa - aktivita                  NOVINKA od 1.2.2019!                   157                      204    

Agregácia ADP   pilotná štúdia pre Neurol.odd. FN                    15                        42    

Agregácia AA     pilotná štúdia pre Neurol.odd. FN                    14                        40    

Hematologické vyšetrenia       

krvný obraz s 5-populačným dif.              93 566                 84 408  -              9 158    

mikroskopický dif. Leukocytov                5 301                   4 355  -                 946    

retikulocyty na analyzátore              10 253                   7 362  -              2 891    

Imunohematologické vyšetrenia       

krvná skupina ABO+Rh                5 148                   4 656  -                 492    

krvná skupina ABO+Rh (novorodenec)                1 016                   1 031                      15    

krvná skupina - orientačné overenie                1 082                      960  -                 122    

krvná skupina – opis                4 209                   3 192  -              1 017    

skúška kompatibility              10 379                   8 780  -              1 599    

vyšetreni vzorky pacienta pri KP                5 906                   5 150  -                 756    

overenie krvnej skupiny TL              10 379                   8 780  -              1 599    

NAT                9 405                   8 227  -              1 178    

PAT                   517                      473  -                   44    

Rh-fenotyp + K                    88                        24  -                   64    

Imunologické vyšetrenia       

T lymfocyty 154 16 -                 138    

Le bunky 7 9                       2    

INT 3 0 -                    3    

             248 105                222 358  -            25 747    
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Počet vyšetrení: 13 369 (z toho 176 konzílií) 

Hemoterapia: 334 TU 

Liečebné venepunkcie: 229 

Punkcie kostnej drene:75 

Trepanobiopsie:67 

Parenterálne podávané lieky a infúzie, vrátane cytostatík: 1 761 

 

V porovnaní s rokom 2019 zaznamenávame pokles realizovaných laboratórnych 

vyšetrení, čo súvisí s poklesom počtu hospitalizácii v súvislosti s epidémiou COVID-19.  

Približne 95% vyšetrení realizujeme pre FN Trnava a len cca 5 % výkonov tvoria iní 

objednávatelia.  

 Medziročne v rámci celej FN zaznamenávame pokles spotreby transfúznych liekov 

o 12%, čo zrejeme súvisí s poklesom elektívnych operácii.  

 

Návrhy na zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

V ambulantnej časti vzhľadom na personálne obsadenie (len 2 hematologičky) 

a priestory, v ktorých sa ambulancie nachádzajú, neočakávame zmenu v počte vyšetrených 

pacientov, vzhľadom na preťaženosť očakávame dlhšie čakacie doby na vyšetrenie. 

Predpokladom je, že v súlade s trendom chorobnosti bude zvýšené zastúpenie hemato-

onkologických pacientov s časovo aj finančne náročnou liečbou. 

Pre ďalší rozvoj ambulantného úseku bude kľúčové obsadenie voľných miest lekárov 

na oddelení. Záujem absolventov lekárskych fakúlt o náš odbor je veľmi malý.  

Výrazným limitujúcim faktorom pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

sú priestory, ktoré neumožňujú zvýšiť počet lôžok v miestnosti na podávanie chemoterapie, 

hemoterapie a infúzií.  

V časti SVLZ oddelenie plánuje rozšíriť spektrum vyšetrení najmä v oblasti 

koagulačných vyšetrení a v oblasti vyšetrovania agregability trombocytov – monitorovanie 

účinnosti antiagregačnej liečby a diferenciálnej diagnostiky trombocytopatií, už sme rozbehli 

pilotnú štúdiu v spolupráci s neurologickým oddelením a plánujeme po zlepšení 

epidemiologickej situácie rozšíriť vyšetrenia aj pre ambulantných neurológov, kardiológov 

a internistov.  
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Patologicko-anatomické oddelenie 
 

Patológia patrí medzi základné diagnostické odbory a multidisciplinárnou spoluprácou 

s ostatnými laboratórnymi a klinickými odbormi zásadným spôsobom prispieva ku stanoveniu 

diagnózy, hlavne pri malígnych nádoroch. Patológ je súčasťou tímu v rámci indikačného onko-

chirurgického semináru a mamologickej komisie vo FN Trnava, čím prispieva k rýchlej 

a kvalitnej diagnostike a následnej účinnej liečbe. Sústavným vzdelávaním a aktívnou 

a pasívnou účasťou na odborných podujatiach zabezpečujeme odborný rast všetkých 

zamestnancov nášho oddelenia. 

  Patologicko-anatomické oddelenie vykonáva vyšetrenia pre všetky oddelenia a kliniky 

FN Trnava a neštátne zdravotnícke zariadenia v Trnave a blízkom okolí na základe úhrady 

zdravotnými poisťovňami aj na priamu platbu. Zabezpečujeme: 

- bioptické vyšetrenia, vrátane špeciálnych farbení, histochemických 

a imunohistochemických vyšetrení, 

- rýchle peroperačné bioptické vyšetrenia, 

- cytologické vyšetrenia, vrátane gynekologickej cytológie, 

- uchovávanie tiel zomrelých v chladiacom zariadení a obhliadky zomrelých vo FN Trnava 

v spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 

- výučbu a prax študentov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 

- prax študentov Strednej zdravotníckej školy v Trnave. 

 

    K našej práci je nevyhnutné spoľahlivé prístrojové vybavenie: tkanivový procesor, 

zalievacia súprava, kryostat, mikrotómy, farbiaci automat, automat na imunohistochemické 

vyšetrenia, mikroskopy, počítačová technika.  
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Štatistika vyšetrení a hospodárenie  

V roku 2020 sme vykonali bioptické vyšetrenie 5 636 pacientom, čo je pokles o 564 (9 

%). Na priamu platbu sme vyšetrili materiál od 730 pacientov (13 %), čo je takmer o 5 % viac 

ako v minulom roku. Dôvodom je aj vznik spolupráce s plastickým chirurgom MUDr. Gubom. 

Celkovo sme zhotovili a vyšetrili 57 568 skiel, čo je o 1 822 (3 %) viac ako v roku 2019. 

Imunohistochemických (IHC) preparátov sme vyšetrili 14 281, čo je nárast oproti 

predchádzajúcemu roku o 4 391 (44 %). Rýchlych peroperačných biopsií bolo 166, čo je nárast 

o 38 (30 %).  

Nárast imunohistochemických vyšetrení je spôsobený diagnostikou náročných 

onkologických ochorení, ktoré sú riešené v našej nemocnici v rámci operácií (hlavne urológia 

a chirurgia), endoskopických výkonov (gastroenterológia, bronchoskopia, urológia) a punkcií 

(rádiológia). Nárast peroperačných biopsií je spôsobený hlavne narastajúcimi operáciami 

tumorov prsníka.  

Cytologicky sme vyšetrili materiál od 2 270 pacientov, čo je pokles o 639 (13 %).    

     Pokles bioptických a cytologických vyšetrení je spôsobený znížením výkonov 

ambulancií a chirurgických oddelení zapríčineným infekciou COVID-19. 

      Počet onkologických hlásení za rok 2020 bol 1 443, čo je o 57 menej ako minulý rok.  

      V roku 2020 sme vykonali 950 obhliadok zomrelých vo FN Trnava, pitva bola 

vykonaná u 120 zomrelých (pitvanosť 12 %). Počet zomretých v nemocnici bol o 19 vyšší ako 

v roku 2019. V decembri 2019 sme zaznamenali viac ako 50 % nárast zomretých oproti 

bežnému mesačnému priemeru z dôvodu infekcie COVID-19.  

 

 

 

2018 2019 2020 

Bioptické vyšetrenie 

 

6 391 6 200   5 636 

Imunohistochemické 

vyšetrenie  

 

6 232 9 890 14 282 

Cytologické vyšetrenie  

 

2 834 2 909   2 270 

Celkový počet preparátov  

 

50 858 55 746 57 568 

Onkologické hlásenia 

 

1 239 1 500  1 443 

 

  Väčšinu vyšetrení sme vykonali na základe úhrady zdravotnými poisťovňami. Máme 

uzavreté zmluvy aj na priamu platbu s Euroclinic, s. r. o, Plastickou chirurgiou a 3 súkromnými 

chirurgickými ambulanciami. 
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Centrálne operačné sály (COS)  

 
Centrálne operačné sály sa nachádzajúci na I. a II. poschodí Pavilónu chirurgických 

disciplín vo FN Trnava, do prevádzky boli spustené v roku 2007. K oddeleniu sa organizačne 

pričlenilo oddelenie centrálnej sterilizácie (OCS) nachádzajúce sa na prízemí pavilónu vedené 

spoločným primárom a v tejto koncepcii pracovalo až do roku 2019, kedy došlo 

k reorganizačným a štrukturálnym zmenám a následnému rozčleneniu dvoch pracovísk. Došlo 

k premenovaniu pracoviska KOS na centrálne operačné sály (COS) a k následným zmenám na 

úrovni vedúcich pracovníkov, organizácii a náplne práce dvoch samostatných oddelení. 

COS je jednou z najzložitejších a najnákladnejších častí nemocnice, zabezpečuje 

možnosť aseptického operovania, diagnostiky a liečebných výkonov v nepretržitej, resp. 

pohotovostnej prevádzke. Ako samostatná organizačná jednotka poskytuje komplexné služby 

operačným odborom FN v spolupráci s klinikou chirurgie, úrazovej chirurgie a ortopédie, 

vnútorného lekárstva, urológie, oddelením ORL a oftalmológie vrátane zázemia pre KAIM a 

ošetrovateľskú starostlivosť anestéziologickými sestrami.  

COS sú uzavretý celok 7 operačných sál obklopených priľahlými prevádzkovými 

miestnosťami.  

1. poschodie je tvorené štyrmi operačnými sálami (septické a aseptické), z toho: 

Sála č. 1 – určená pre chirurgickú operatívu, 

Sála č. 2  – určená pre chirurgickú operatívu, 

Sála č. 3 – určená pre urologickú operatívu, 

Sála č. 7 – určená striedavo podľa operačného programu pre krčnú, urologickú, chirurgickú 

operatívu, zavádzanie kardiostimulátorov. 
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2. poschodie je tvorené tromi operačnými sálami, z toho (aseptické a superaseptické): 

Sála č. 4 – určená pre oftalmologickú operatívu, zavádzanie kardiostimulátorov, 

Sála č. 5  – určená pre traumatologicko- ortopedickú operatívu, 

Sála č. 6  – určená pre traumatologicko- ortopedickú operatívu, 

 

Ide o samostatnú organizačnú jednotku personálne, materiálne a technicky pripravenú 

na najzložitejšie operačné výkony a zákroky pri zabezpečení všetkých aseptických, 

antiseptických opatrení a prevencii možných nozokomiálnych infekcií. Lekárom jednotlivých 

operačných  odborov, resp. pacientom je k dispozícii nepretržite, 24 hodín denne. 

Súčasťou COS sú moderne vybavené prebúdzacie miestnosti na oboch poschodiach s 

erudovaným personálom, ktorý sa stará o pacientov v celom perioperačnom priebehu. 

Rok 2020 sa do celosvetových dejín zapíše ako rok v znamení pandémie koronavírusu 

COVID-19. Slovenské zdravotníctvo prechádza kritickým obdobím, pričom správne 

a efektívne manažovanie pandémie je nepochybne nevyhnutné.  

Od marca 2020 - od vypuknutia prvej vlny pandémie koronavírusu SARS CoV-2 na 

Slovensku - MZ SR, Ústredný krízový štáb SR, Vláda SR a dotknuté orgány sa podieľajú na 

vypracovaní návrhu plánu pre efektívne zvládnutie pandémie vrátane reprofilizácie celého 

zdravotníctva. 

V súlade s aktuálnou situáciou na zamedzenie šírenia nového vírusu COVID-19 a s 

opatreniami spomínaných orgánov súvisia aj vyhlásený núdzový stav pre celé zdravotníctvo, 

plošné testovanie obyvateľstva, zamestnancov, obmedzenie a pozastavenie plánovaných 

operačných výkonov z dôvodu prevencie a ochrany zdravia pacientov a zdravotníckeho 

personálu.   

V rámci reprofilizácie došlo k zmenám zasahujúcim do organizačných i pracovných 

činností a náplne práce zamestnancov COS. V snahe o dosiahnutie čo najdokonalejšej možnej 

izolácie vírusu COVID-19 v rámci nášho operačného traktu došlo k vyčleneniu samostatnej 

operačnej sály č. 1 na 1. poschodí (jediná sála s podtlakovou vzduchotechnikou) na výkony 

určené pre suspektných, resp. pozitívne testovaných pacientov na COVID-19. Operatíva 

spočíva predovšetkým v prevedení akútnych operačných a život zachraňujúcich výkonoch vo 

všetkých chirurgických odboroch ako aj výkony u onkologických pacientoch pri prebiehajúcej 

nastavenej onkologickej liečbe. Popri bežnej práci lekárov, operačných sestier a ostatného 

personálu platia prísne pravidlá, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

spojené s následnou dezinfekciou prostriedkami s virucídnymi účinkami. Prísne sa kontrolujú 

a podľa potreby overujú pri vstupe každého jedného pacienta na COS jeho výsledky 

prevedeného COVID-19 testu.  

 

Počet operačných výkonov v roku 2020 

Prehľad operačných výkonov za jednotlivé odbory v roku 2020 

  Op. výkony pracovná doba ÚPS 

Chirurgia  2182   

Urológia  1011   

Úrazová chirurgia 1328   

Oftalmológia 2176   

ORL 282   

Vnútorné lekárstvo -kardiostimulátory 230   

Spolu 7209   

 

Vzhľadom na prebiehajúcu epidémiu COVID-19 a s ňou spojenými obmedzeniami,  

pozastavením plánovaných operačných výkonov sa celkový počet operačných výkonov 

s možnosťou prevedenia nových typov a postupov v našej operatíve v jednotlivých operujúcich 
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chirurgických odboroch značne zredukoval. Počet výkonov delených v pracovnej dobe a v ÚPS 

sa neuvádza z jediného dôvodu a to, že operatíva prebiehala a stále prebieha ako v čase ÚPS. 

V roku 2020 bolo doplnenie a zakúpenie prístrojovej techniky pre potreby COS 

minimalizované.  

 
 

Centrálna sterilizácia 
 

Oddelenie centrálnej sterilizácie bolo súčasťou centrálnych operačných sál. Od 1. marca 

2019 sa oddelilo od COS a stalo sa samostatným oddelením. 

Náplňou práce oddelenia centrálnej sterilizácie je príprava sterilnej zdravotnej pomôcky 

k opakovanému použitiu tak, aby jej používanie neohrozilo priamo alebo nepriamo  bezpečnosť 

pacienta alebo nezhoršilo jeho klinický stav a zároveň neohrozilo bezpečnosť a zdravie 

používateľa. 

 

Oddelenie centrálnej sterilizácie vykonáva: 

• odbornú činnosť v oblasti predsterilizačných výkonov, samostatnej sterilizácie 

zdravotníckych materiálov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckej techniky 

a príslušenstva,  

• špecializované vyšetrenia a činnosti spojené s využívaním prístrojovej techniky na 

zabezpečovanie kvality sterilizačných a dekontaminačných procesov,  

• fyzikálnu a chemickú sterilizáciu zdravotníckeho materiálu, pomôcok, prístrojovej techniky 

a príslušenstva, používaním ošetrovacích štandardov zdravotníckeho výkonu sterilizácie 

a dezinfekcie,  

• fyzikálno-chemický monitoring procesov sterilizácie, 

• oddelenie centrálnej sterilizácie zároveň zabezpečuje plynulé zásobovanie sterilným 

materiálom pre jednotlivé zložky FN a to výmenným systémom. 
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Na oddelení centrálnej sterilizácie prevádzame 3 druhy sterilizácie:  

• parnú sterilizáciu – autoklavovaním,  

• chemickú sterilizáciu – formaldehydom, 

• plazmovú sterilizáciu. 

 

V roku 2020 sme vykonali sterilizáciu 

Parnú sterilizáciu  4894cyklov 

Formaldehydovu sterilizáciu  201 cyklov 

Plazmovú sterilizáciu  528 cyklov 

 

Počet vysterilizovaných ZP v roku 2020 

 

 Para - autoklav Plazma  
Mesiac Malé 

sety 

Stredné 

sety 

Veľké 

sety 

FA solo 

nástro

je 

Stredné 

sety 

Veľké 

sety 

solo 

nástr

oje 

Spolu 

január 1 486 367 524 1 679 7 275 122 60 997 12 510 

február 1 872 315 553 1 605 8 296 128 65 899 13 733 

marec 1 126 230 331 991 5 779 95 45 836 9 433 

apríl 877 131 176 944 4 510 95 22 628 7 383 

máj 1 483 316 353 1 189 6 024 144 68 933 10 510 

jún 1 791 301 578 1 613 7 068 164 69 1 125 12 709 

júl 1 764 309 461 1 715 6 879 146 88 1 022 12 384 

august 1 431 332 389 1 518 6 208 127 73 1 081 11 159 

september 1 506 471 510 1 606 6 750 106 46 861 11 856 

október 1 055 232 236 904 4 981 94 19 715 8 236 

november 1 071 960 222 1 089 4 925 64 26 774 9 131 

december 956 201 265 758 5 000 96 33 681 7 990 

 SPOLU 16 418 4 165 4 598 15 611 73 695 1 381 614 10 

552 

127 034 

 

Oddelenie centrálnej sterilizácie vykonáva sterilizáciu pre externé firmy: 

- Medican – JAS Piešťany 

- VascuFin, s.r.o Trnava 

 

V roku 2020 sa pre Medican vysterilizovalo plazmovou sterilizáciou 932 

zdravotníckych pomôcok a pre VascuFin, s.r.o. sa vysterilizovalo parnou sterilizáciou 100 

zdravotníckych pomôcok. 
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Urgentný príjem I. typu (UP) 

Na urgentnom príjme I. typu sa pracuje v nepretržitej prevádzke. Oddelenie je rozdelené 

na štyri ambulancie v odboroch: chirurgia, úrazová chirurgia, neurológia a vnútorné lekárstvo. 

Na každej zmene pracujú štyri sestry, dvaja sanitári a štyria lekári. Každá ambulancia pozostáva 

z dvoch miestností. Jedna je vybavená vyšetrovacím lôžkom a druhá disponuje troma 

expektačnými lôžkami pre akútne stavy, na ktorom sa pacient naliečuje. Ambulancia úrazovej 

chirurgie má miestnosť pre vyšetrenie a ošetrenie úrazov, druhá je sádrovňa. V poslednej časti 

urgentného príjmu sa nachádza operačný sál, kde je resuscitačné lôžko, na ktorom ošetrujeme 

pacientov v ťažkom stave, v bezvedomí, vyžadujúci intenzívnu, prípadne resuscitačnú 

starostlivosť.  

Rok 2020 bol výrazne poznačený pandémiou COVID-19, a preto UP FN Trnava zriadil 

červený urgentný príjem pre pacientov s COVID-19. V roku 2020 bolo na Urgentnom príjme 

FN Trnava ošetrených 40 886 pacientov.  

Na oddelení sa práca vykonáva podľa štandardných postupov. V zmene je určená jedna 

sestra, ktorá robí triáž, čo znamená, že zaraďuje pacientov na jednotlivé ambulancie podľa stavu 

pacienta a závažnosti ochorenia alebo úrazu. 

 

Nové metódy ošetrovania pacientov 

Bol vypracovaný štandardný postup u pacienta s krvácaním z GIT-u, zavedený postup 

pri trombektómii a pri bezvedomí pacienta z nejasnej etiológie. V spolupráci s klinikou 

vnútorného lekárstva a klinikou rádiológie je zavedený terapeutický postup pri embolizácii do 

art pulmonalis. 
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V roku 2020 bol ukončený  1 dohľad z roku 2019, kde Úrad  pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou konštatoval, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. FN Trnava 

prijala opatrenia  na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin: s príslušnou lekárkou bol 

vykonaný pohovor a bola dôsledne preškolená. 

 

Návrhy na zlepšenie zdravotnej starostlivosti: 

• zlepšovať komunikáciu s pacientom v prvom kontakte, 

• samostatná triážna sestra, nie vyčlenená sestra zo zmeny, 

• zlepšenie spolupráce s oddeleniami a klinikami, na ktoré sa pacient odosiela na 

hospitalizáciu z UP, 

• motivácia a vedenie pracovníkov UP k zvyšovanie kvalifikácie, čo povedie k zlepšovaniu 

odborného poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

 

 
 

Stacionár 
v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia, pediatrická pneumológia a ftizeológia 

 
V stacionári v špecializačnom odbore pediatrická neurológia, fyziatria, balneológia 

a liečebná rehabilitácia, pediatrická pneumológia a ftizeológia poskytujeme deťom od 1 roka 

do 7-8 roka  rehabilitačnú a liečebno-výchovnú starostlivosť. Kapacita zariadenia je 45 lôžok, 

rozdelených na 25 lôžok v pohybovej časti a 20 lôžok v respiračnej. V roku 2020 sme 

pokračovali cvičením Therasuit metódou. V poskytovanej komplexnej rehabilitačno – 

neurologicko - psychologickej starostlivosti je zahrnutá liečebná telesná výchova individuálna 

a skupinová, reflexné metodiky podľa profesora Vojtu, masáže, vodoliečba, laseroterapia, 
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magnetoterapia, muzikoterapia, stimulácia senzoricko - motorického vývoja, liečba hrou, 

Montessori terapia, taktiež inhalácie, nosné sprchy, sauna, morský kúpeľ, aromaterapia, solux, 

bioptron, fytoterapia. V roku 2020 bolo odliečených 68 detí. Obložnosť bola na úrovni 60,2%. 

Táto bola ovplyvnená pandemickou situáciou, kedy bolo zariadenie 11 týždňov mimo 

prevádzky.  

Naším cieľom je každé dieťa v maximálnej možnej miere mobilizovať, osamostatňovať 

v samoobslužných činnostiach a pripraviť ho na integráciu. 

 

 
 

Oddelenie farmácie a ŠZM 
 

Nemocničná lekáreň 

Nemocničná lekáreň je organizačne na úrovni ostatných nemocničných oddelení. 

Zabezpečuje nákup liekov, ich uchovávanie, výdaj na oddelenia, kliniky a ambulancie FN 

Trnava. Zabezpečuje konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch, podieľa sa na optimalizácii 

farmakoterapie, racionálnom a ekonomickom podávaní liekov. Zabezpečuje uchovávanie a 

dispenzarizáciu vzoriek liekov určených na klinické skúšanie. Zabezpečuje individuálnu 

prípravu liečivých prípravkov, reagenčných a dezinfekčných roztokov, prípravu čistenej vody, 

nákup liečiv, pomocných látok, obalov a ich vstupnú kontrolu. Lekáreň zodpovedá za obsah 

pohotovostného kufra. Vedúci nemocničnej lekárne alebo ním poverený farmaceut dvakrát do 

roka vykonáva kontrolu zásob liekov na oddeleniach a klinikách a kontrolu evidencie a 

uchovávania omamných látok. Súčasťou práce sú tiež administratívne práce, účtovníctvo, 

dokumentácia o činnosti lekárne, vypracovávanie štatistických údajov, hlásenia na NCZI, 

VÚC, MZ.   
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Pracovisko podáva pravidelné informácie o spotrebe antibiotík, percentuálne 

vyhodnocuje spotrebu viazaných antibiotík, informuje o zavedení nových generík, o čerpaní 

mesačných limitov a cenových ponukách výrobcov liekov. Lekáreň je výučbovou základňou 

pre študentov SZŠ odbor farmaceutický laborant a študentov farmaceutickej fakulty. 

Lekáreň  spolupracuje s oddelením  pre styk s poisťovňami, v spolupráci s oddeleniami  

sa podieľa na dokazovaní finančne náročných pacientov. Spolupracuje na realizácii 

mimoriadnych dovozov pre pacientov nášho regiónu. Spolupracuje na uplatňovaní liekového 

formulára a pripravuje podklady pre verejné súťaže referátu pre verejné obstarávanie. Lekáreň 

zodpovedá za preberanie, skladovanie a expedíciu centrálne nakupovaných liekov zdravotnými 

poisťovňami na ambulancie. Za rok 2020 zrealizovali poisťovne cez lekáreň  dodávky centrálne 

nakupovaných liekov pre svojich poistencov v počte balení 7 934, ktoré na základe výdajok 

a presuniek lekáreň vyexpedovala na  ambulancie.  

          V roku 2020 lekáreň prijala od distribučných firiem 2 893 faktúr za lieky v hodnote      

5 161 174 Eur. Do distribučných firiem vystavila 2 893 objednávok. Na oddelenia, kliniky a 

ambulancie vyexpedovala lieky v hodnote 5 112 661 Eur. 

    Oddelenie prípravy liekov pripravilo 2 320 IPL roztokov, mastí, čapíkov a práškových   

zmesí v hodnote  6 540 20  Eur, z toho  1 184 kelímkov mastí a práškových zmesí a 844 

liekoviek roztokov. Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka prišlo k dlhodobým výpadkom 

hromadne vyrábaných liekov (Entizol tbl., Kalium chloratum tbl. Natrium 

hydrogencarbonicum tbl.), lekáreň uvedené prípravky pre pacientov nemocnice       

zabezpečovala nákupom surovín a ich plnením do želatínových toboliek.   

  Oddelenie kontroly liečiv urobilo 36 chemických rozborov vody, 502 rozborov na 

čistotu a totožnosť, 560 vstupných kontrol chemikálií. Na oddeleniach a klinikách sa 

uskutočnilo sa v 1. polroku 2020 - 21 kontrol o uchovávaní liekov a dobe ich použiteľnosti a 

15 kontrol o hospodárení s omamnými a psychotropnými látkami. Na ambulanciách sa 

uskutočnilo 31 kontrol o uchovávaní liekov, dobe ich použiteľnosti a vybavenie proti-šokových 

skriniek. V 2. polroku 2020 sa kontroly na oddeleniach, klinikách a ambulanciách z dôvodu 

zhoršenej epidemiologickej situácii nerealizovali.  

Centrálna riediareň cytostatík pripravuje komplexnú cytostatickú liečbu za prísnych  

bezpečnostných podmienok a  v aseptickom prostredí, ktoré zabezpečuje sterilitu konečného 

produktu. S používaním osobných ochranných pomôcok je zabezpečená ochrana  pracovníkov.  

Za rok 2020 pracovisko vykonalo 16 942 rekonštitúcií a 7 400 ďalších riedení do infúznych 

roztokov. 

Vzhľadom k tomu, že na trh sú zavádzané  nové a lacnejšie generiká , lekáreň sústavne 

sleduje cenové ponuky výrobcov a distribučných firiem. Odborné činnosti v lekárni 

zabezpečovali: 1 vedúci farmaceut, 3 farmaceutky, 3 farmaceutickí laboranti (z toho jedna 

v riediarni cytostatík),1 iná nezdravotnícka pracovníčka.  

Ostatné činnosti zabezpečovali 1 sanitárka a jedna pomocná pracovníčka   

v zdravotníctve. V lekárni vykonávalo odbornú prax pod vedením farm. laborantov 

a farmaceutov štyria študenti SZŠ v Trnave, odbor farmaceutický laborant a dve študentky 

Farmaceutickej fakulty v Bratislave. 

V rámci sústavného vzdelávania sa farmaceuti a farmaceutickí laboranti vzdelávali na 

odborných seminároch a školeniach organizovanými SleK, SK SZP po pracovnej  dobe. 

Pracovníci lekárne si svoje vedomosti prehlbujú i vypracovávaním autodidaktických testov 

v mesačných intervaloch, ako i prednáškami na pracovných poradách na pracovisku.  

 

Oddelenie ŠZM    

Oddelenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu v rámci svojej činnosti nakupuje, 

prijíma, expeduje a skladuje špeciálny zdravotnícky materiál a ZP. Počas uplynulého roka bol 

na oddelení ŠZM nasledovný pohyb:  
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       Príjem materiálu na sklad                                               10 489 332 Eur s DPH 

       Výdaj presunom a na žiadanku                                      10 284 484 Eur s DPH 

 

V priebehu roku 2020  bol vo FN Trnava vyexpedovaný špeciálny zdravotnícky 

materiál na 86 pracovísk v hodnote 10 489 332 Eur s DPH, čo je oproti roku 2019 viac 

o 1 085 332 Eur s DPH. Počet dodávateľov sa navýšil na 147.          

Zásobovanie zdravotníckym materiálom bolo pomerne náročné,  niektoré materiály  sa   

stali nedostatkovými (napr. respirátory, operačné oblečenie, plášte neskôr aj rukavice) 

a distribučné spoločnosti dodávky obmedzovali krátením našich požiadaviek. Pri mnohých 

produktoch došlo k výraznému navýšeniu ceny. Najväčším problémom je veľký počet 

dodávateľov a dlhá doba dodania materiálu. To vzhľadom na nízke skladovacie kapacity 

a vysoký dopyt spôsobuje výpadky skladových zásob a tým pádom komplikuje expedíciu 

požadovaného materiálu na nákladové strediská.           

     

Verejná lekáreň 

Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti je 

súčasťou Nemocničnej lekárne FN Trnava. Je situované v samostatnej jednopodlažnej budove. 

Zabezpečuje nákup liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, laboratórnych 

diagnostík a doplnkového sortimentu, ich uchovávanie a výdaj verejnosti. Zabezpečuje 

konzultačnú a informačnú činnosť o liekoch a zároveň sa podieľa na optimalizácii 

farmakoterapie. Zabezpečuje individuálnu prípravu liečivých prípravkov na základe lekárskeho 

predpisu, nákup liečiv, pomocných látok, obalov a ich vstupnú kontrolu. Vedúci nemocničnej 

lekárne alebo ním poverený farmaceut vedie evidenciu spotreby omamných látok a kontroluje 

ich uchovávanie. Súčasťou práce sú tiež administratívne práce, účtovníctvo, dokumentácia o 

činnosti lekárne, vypracovávanie štatistických údajov, hlásenia na NCZI, VÚC, RVPS, MZ SR, 

MH SR. 

    V roku 2020 lekáreň prijala od distribučných firiem 1 630 faktúr za lieky v NC bez DPH 

2 488 920 Eur. Obrat so zdravotnými poisťovňami bol bez DPH  2 336 488 Eur. Za rok 2020 

bolo vydaných 1 827 pokladničných dokladov. 

Oddelenie pripravilo 15 950,0 g IPL roztokov a suspenzií, 105 mastí, 2 600 ks 

práškových zmesí a 1 200 ks čípkov. Oddelenie urobilo 48 vstupných kontrol chemikálií 

určených na individuálnu prípravu liečivých prípravkov. 

Oddelenie zabezpečuje zber nespotrebovaných liekov a liekov po expirácii od 

obyvateľstva, ktorý odovzdáva spoločnosti MODRÁ PLANÉTA, spol s. r. o., zodpovednej za 

prevzatie a zneškodnenie odpadu katalógové číslo 20 01 31. 

    

Referát klinickej farmakológie, referát klinického skúšania a referát 

biomedicínskeho výskumu  

 
Referát klinickej farmakológie realizoval v roku 2020 nasledovné činnosti: 

• písomne realizované ATB konzíliá v počte 1 065 (1 087 v roku 2019, 900 v roku 2018), 

• interpretácie stanovených sérových koncentrácií liečiv v počte 147 (104 v roku 2020, 122 

v roku 2018) + interpretácie sérových koncentrácií v rámci ATB konzílií (nevyčíslené), 

• telefonické konzultácie interným lekárom FN Trnava priebežne podľa požiadaviek, 

s narastajúcou tendenciou, 

• telefonické konzultácie (odporučenie ATB liečby + interpretácia sérových koncentrácií 

liečiv) externým lekárom priebežne podľa požiadaviek, s narastajúcou tendenciou, 

• aktívna účasť na práci Komisie RALAP, Komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú 

politiku a Etickej komisie, 
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• schvaľovanie žiadostí o individuálne/skupinové povolenie neregistrovaného lieku v počte 

60, 

• vypracovanie: 

• prehľadu cien denných definovaných dávok antibiotík a antimykotík za rok 2019, 

• priebežné hlásenie nežiaducich účinkov liekov, 

• kontinuálne vzdelávanie a účasť na viacerých vedeckých podujatiach. 

 

 

Referát klinického skúšania a Referát biomedicínskeho výskumu realizoval v roku 2020 

nasledovné činnosti: 

• kontakt so zadávateľmi, administratívne a organizačné zabezpečenie schvaľovacieho 

procesu klinických skúšaní a ostatného biomedicínskeho výskumu:  

o  nové projekty: 15 (časť projektov sa nebude realizovať) 

o  dodatky k už existujúcim zmluvám:  2x 

• lokálna administrácia objednávok na vystavenie faktúr za výkony realizované v rámci 

klinických štúdií 

 

Oddelenie nemocničnej hygieny a epidemiológie (OHNaE) 
 

Oddelenie bolo vo FN Trnava založené 1. 7. 2017. Hlavnou činnosťou OHNaE je 

preventívna a intervenčná hygienicko-epidemiologická činnosť, pôsobí ako poradný orgán 

vedenia FN Trnava a monitoruje činnosť v zdravotníckom zariadení, prináša návrhy opatrení a 

argumenty pre rozhodovaciu činnosť manažmentu zdravotníckeho zariadenia a je poradným 

orgánom rady riaditeľov. Metodicky usmerňuje pracoviská nemocnice v oblasti hygienicko-

epidemiologických opatrení, t. j. poradenská činnosť pri vypracovaní prevádzkových 

poriadkov, koordinuje program prevencie nozokomiálnych nákaz (NN) a sledovania 

indikátorov kvality v súvislosti s NN, spolupracuje pri zaisťovaní kritických kontrolných bodov 

a uplatňovaní dekontaminačných postupov v súlade s platnou legislatívou a najnovšími 

poznatkami, vypracováva interné smernice a metodické pokyny v rámci hygienicko-

epidemiologických postupov v ZZ. Oddelenie nemocničnej hygieny poskytuje útvarom 

nemocnice poradenskú činnosť pri stavebných úpravách a investičných akciách a metodickú 

činnosť v oblasti vzdelávania zamestnancov v oblasti prevencie NN, dekontaminácie, 

protiepidemických postupov a opatrení. V rámci kontrolnej činnosti zabezpečuje kontrolu 

dodržiavania interných hygienicko-epidemiologických smerníc nemocnice a legislatívy platnej 

v SR. ONHaE sa v spolupráci so zmluvnou Pracovnou zdravotnou službou podieľa na 

preventívnej činnosti v oblasti hodnotenia rizík profesionálnych poškodení zdravia. Komplexne 

riadi a koordinuje výkon upratovacích prác. Pri svojej činnosti referát spolupracuje s externými 

inštitúciami a kontrolnými orgánmi, hlavne s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

Trnava, Úradom verejného zdravotníctva SR, Národnými referenčnými centrami, 

Ministerstvom zdravotníctva SR, podieľa sa na výskume a na praktickej výučbe študentov 

FZaSP Trnavskej univerzity. 

 

ONHaE organizačne patrí pod úsek odboru ošetrovateľstva, medicínskeho riaditeľa a 

pozostáva z 3 samostatných referátov :  

- Referát nemocničnej hygieny a epidemiológie 

- Referát zdravotnej pracovnej služby 

- Referát nemocničnej hygienickej služby 

 

 

 



                                                       Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2020 

   

                                                                                                          Fakultná nemocnica Trnava 
  

 62/88 

Hlavné oblasti činnosti ONHaE v roku 2020 

1.  

Poradenská činnosť, príprava a spracovanie podkladov prevádzkových 

poriadkov 

Klinika vnútorného lekárstva (Oddelenie vnútorného lekárstva, JIS vnútorného 

lekárstva, Oddelenie kardiológie, Koronárna JIS), Ambulancia klinickej imunológie 

a alergológie, Ambulancia klinickej onkológie, Ambulancia klinickej psychológie, 

Psychiatrická ambulancia, Magnetická rezonancia 

2.  

Surveillance NN a sledovanie šírenia antibiotickej rezistencie  

V priebehu roka 2020 bolo z lôžkových oddelení FN Trnava zaevidovaných 655 

nozokomiálnych nákaz, čo predstavuje incidenciu 4,5 na 1 000 pacientskych dní a k 

počtu 20 466 hospitalizovaných pacientov hodnotu 3,2 na 100 hospitalizovaných 

3.  
Posudzovanie miery rizika jednotlivých faktorov pracovného prostredia 

a vypracovanie návrhu kategorizácie pracovných rizík 

4.  

Riadenie a koordinácia činnosti nemocničnej hygienickej služby pri zabezpečení 

upratovania 

Nastavenie režimu upratovania a dezinfekcie v súvislosti s výskytom COVID-19, na 

rizikových oddeleniach sa realizovala výmena vozíkov za systém predmáčaných 

mopov 

5.  

Konzultácie/výstavby, adaptácií, drobných stavebných úprav a reorganizácií 

Klinika vnútorného lekárstva (Oddelenie vnútorného lekárstva, JIS vnútorného 

lekárstva, Oddelenie kardiológie, Koronárna JIS), Ambulancia klinickej imunológie 

a alergológie, Ambulancia klinickej onkológie, Ambulancia klinickej psychológie, 

Psychiatrická ambulancia, Priestory pre Červený urgent, Mobilné odberové miesta, 

Veľkokapacitné odberové miesto, Konzultačná činnosť v súvislosti s COVID-19  – 

priestorové nastavenia oddelení/kliník.  

6.  

Konzultácia a príprava podkladov pre verejné obstarávanie 

Špecifikácia a odborné vyjadrenia v rámci nákupu dezinfekčných prostriedkov 

a pomôcok na upratovanie, prístrojov zabezpečujúcich hygienicko-epidemiologický 

režim na oddeleniach a klinikách 

7.  

Koordinácia očkovania zamestnancov 

Chrípka  

Vzhľadom na zvýšený záujem o očkovanie vzhľadom k iným rokom 

a s tým spojeným nedostatkom vakcíny boli prednostne očkované KAIM, 

Klinika infektológie, Klinika rádiológie, Urgentný príjem. Proti chrípke 

sa zaočkovalo v sezóne 2020/2021 7,7% zamestnancov.  

8.  
Aktívna účasť v Komisii pre racionálnu antiinfekčnú farmakoterapiu, 

antibiotickú politiku a nozokomiálne nákazy 

9.  

Vyhodnotenie hygienicko epidemiologických cieľov kvality roku 2020 

1. cieľ: Zvýšenie bezpečnosti pacientov 

Mikrobiologická kvalita ovzdušia 

V roku 2020 bolo vykonaných 16 odberov na 

kontrolu mikrobiologickej kvality ovzdušia, 

z toho bolo 5 vzoriek sterilných. 

Mikrobiologická sterová metóda 

V rámci internej kontroly bolo odobratých 56 

vzoriek z prostredia a povrchov, z toho bolo 34 

vzoriek sterilných, t. j. 60,7%. 

V rámci externej kontroly RÚVZ bolo 

odobratých 65 vzoriek, z toho 55 vzoriek 

vyhovovalo, t. j. 84,6% 

Interná kontrola kvality 

dekontaminácie prostredia 

Bioluminiscenčná metóda – bolo vykonaných 

126 odberov ATP a z toho 50% nameraných 

nad nevyhovujúcu hodnotu 300RLU 
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Hlavné oblasti činnosti ONHaE v roku 2020 

UV florescencia – Interný audit v rámci 

metódy dosiahol 84,4% 

2. Zlepšenie a zefektívnenie hlásení nozokomiálnych nákaz 

V rámci aktívnej surveillance vykonávanej verejným zdravotníkom Oddelenia 

nemocničnej hygieny bolo dohlásených  53,6 % infekcií cez mikrobiologické nálezy 

pacientov. V roku 2019 sa zaviedlo a pokračuje sa informovanie vedúcich 

pracovníkov oddelení a kliník o dohlásených konkrétnych NN formou aktívnej 

surveillance. 

3. Zlepšenie dezinfekcie rúk zamestnancov 

Kontrola spotreby alkoholovej dezinfekcie na ruky (ADR) podľa oddelení a kliník – 

dodržiavanie spotreby ADR podľa štandardu - minimálne 20 litrov/1000 

pacientskych dní - cieľ je splnený. Spotreba alkoholovej dezinfekcie sa z roka 2019 

zvýšila z 30,2 litrov ( z toho 21,6 litrov lôžkové oddelenia) na 48,4 litrov (z toho 

32,1 litrov na lôžkových oddeleniach) na 1 000 pacientskych dní v roku 2020. 

10.  

Dodržiavanie režimu a preventívnych postupov v prípade výskytu 

mikroorganizmov s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami 

rezistencie a iných epidemiologický závažných infekcií 

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 ONHaE vykonávalo: konzultačnú 

a poradenskú činnosť prevádzky oddelení, nastavenie režimu dezinfekcie, obsluha 

terminálnej dezinfekcie prostredia povrchov (AEROSEPT), školenie správneho 

obliekania a vyzliekania OOPP, sledovanie stavu práceschopnosti COVID 

u zamestnancov, testovanie zamestnancov v ohniskách epidémie COVID-19, 

skríningové testovanie zamestnancov a testovanie v rámci celoplošného testovania, 

spolupráca s RÚVZ – monitoring a reporting hospitalizovaných pacientov 

s COVID19, vakcinácia.  

11.  

Interný monitoring hygienicko-epidemiologického režimu 

Monitorovanie dekontaminácie prostredia UV FLORESCENCIOU systémom 

ENCOMPASS, sledovanie kvality dekontaminačných postupov prostredia 

a pomôcok  ATP luminometriou, sledovanie kvality dekontaminačných postupov 

prostredia a pomôcok mikrobiologickou metódou - kontrolné stery pri 

nevyhovujúcich výsledkoch RÚVZ Trnava (v spolupráci s Medirex s. r. o.), 

sledovanie mikrobiologickej kvality ovzdušia na operačných sálach (v spolupráci 

s Medirex s .r. o.) 

12. 

Externý monitoging hygienicko-epidemiologického režimu RÚVZ Trnava 

Pracovníci RÚVZ vykonávali počas roku 2020 externé kontroly mikrobiologickou 

sterovou metódou, odobrali 65 vzoriek z prostredia a z predmetov,  

Zo vzoriek odobratých z prostredia - spolu 65 bolo 10 vzoriek t. j. 15,4 % 

nevyhovujúcich, t. j. bola v nich potvrdená prítomnosť podmienene patogénnej 

mikroflóry. Proporcia pozitívnych výsledkov bola potvrdená na: Neonatologickej JIS 

(z 21 vzoriek boli 3  pozit. t. j. 14, 3 %), Gastroskopická ambulancia (z 26 vzoriek, 3 

pozit. t.j. 11, 4 %), vyhovujúce  všetky vzorky malo Oddelenie centrálnej sterilizácie. 

 

Ošetrovateľská oblasť 
 

Ošetrovateľstvo a ošetrovateľská starostlivosť v roku 2020 bola poznačená pandémiou 

COVID-19. Na oddeleniach a klinikách sme museli vyškoliť tímy v súlade s Pandemickým 

plánom. V rámci FN Trnava sme museli zabezpečiť triedenie pacientov pred vstupom do 
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zdravotníckeho zariadenia a odklon pacientov s podozrením  na COVID-19. Zabezpečili sme 

textové a vizuálne  informácie pri vstupoch do zdravotníckeho zariadenia s jasnými pokynmi 

pre osoby s podozrením na COVID-19. Informácie  boli umiestnené tak, aby nedochádzalo ku 

kríženiu trás a styku osôb s ochorením COVID-19. Napriek tomu sme na oddeleniach 

a klinikách  pracovali podľa platných ošetrovateľských štandardov, nakoľko  ich uplatňovanie 

v praxi má odborný, ekonomický, no tak isto aj etický dopad nielen pre pacienta. 

V roku 2020 sme museli aktualizovať Pandemický plán a prevádzkové opatrenia a 

postupy v súlade s Odborným usmernením MZ SR na vykonanie reprofilizácie lôžkového 

fondu v našom zariadení. Na dennej báze sme museli sledovať informácie, usmernenia 

a pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR, pokynov a zavedených opatrení MZ SR, 

samosprávy, prípadne iných orgánov štátnej správy. Dôležité bolo vytvoriť jednotnú 

a bezpečnú komunikačnú stratégiu odovzdávania informácií zdravotníckym pracovníkom 

a zamestnancom ZZ za účelom riadeného toku informácií. 

Situáciu sme museli riešiť vo všetkých oblastiach zariadenia. Zabezpečovali sme 

adekvátnu dekontamináciu priestorov, prístrojovej techniky, materiálov, ktoré prišli do styku 

s COVID ochorením. Zabezpečovali sme hygienicko - prevádzkové opatrenia pri 

zabezpečovaní stravovania pacientov a zamestnancov so zreteľom na stravovanie a hygieny 

stravovania pacientov s COVID-19. Bolo obmedzené plánovanie operácií, plánované 

hospitalizácie alebo odkladné diagnostické výkony u pacientov, ktorí nevyžadujú neodkladnú 

zdravotnú starostlivosť. 

Poslaním ošetrovateľstva je zabezpečiť kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, preto 

úroveň starostlivosti je jeden zo základných  pilierov, o ktorý sa opiera celková 

úroveň  poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení. Preto bolo 

veľmi dôležité prísne dodržiavať zásady bariérovej ošetrovateľskej starostlivosti o všetkých 

pacientov, nie len pre pacientov s podozrením na COVID-19, prípadne s potvrdeným prípadom. 

Vyčlenili sme lôžkovú kapacitu oddelení pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia 

a samostatnú lôžkovú kapacitu intenzívnej starostlivosti. Reprofilizovali sme lôžka 

v priestoroch operačných sál, kde je zabezpečený prívod medicínskych plynov, 

vzduchotechniky a antibakteriálna filtrácia. 

Neinštitucionalizované vzdelávanie bolo zabezpečené organizovaním seminárov 

v mesiaci január a február. Od marca boli semináre a kongresy vzhľadom na epidemiologickú 

situáciu zrušené. Od tohto času sme mali vo FN Trnava  zriadené stany na triedenie pacientov, 

tak isto sme mali tzv. červenú zónu pre pacientov s ochorením COVID-19. Museli sme sa 

prispôsobiť danej situácii a reprofilizovať lôžka. Situácia sa upokojila počas letných mesiacov, 

ale od septembra sa situácia s pandémiou COVID-19  opäť zhoršila a museli sme pristúpiť 

k reprofilizácii lôžok a vytvoreniu COVID oddelení. Na týchto pracoviskách sme mali sestry 

zo všetkých oddelení a kliník vo FN Trnava. Práca bola náročná nielen po psychickej, ale aj 

fyzickej stránke. Sestry  sa za pochodu učili ošetrovať pacientov, ktorí vyžadovali intenzívnu 

starostlivosť. Obmedzila sa operatíva a operovali sa iba akútne stavy. Okrem toho sme mali pri 

FN Trnava zriadené mobilné odberové miesta na odbery sterov PCR. Aj do týchto odberových 

kontajnerov chodili sestry z oddelení a kliník v rámci svojho voľna. Mesačne sa urobilo 

v kontajneroch viac ako 2 500 odberov.  

Od októbra 2020 bol vo FN Trnava zavedený nový nemocničný systém, čím sa 

zefektívnila práca v NIS a zaviedli sa nové postupy vo vedení ošetrovateľskej starostlivosti. Na 

zavedení NIS sa veľmi aktívne zúčastňovala a zapájala vedúca sestra Neurologického 

oddelenia.          

Aplikáciu sociálnej práce do liečebno-preventívnej starostlivosti o chorých vykonáva 

jedna sociálna pracovníčka. Vykonala: počet pohovorov v pracovni: 3 684, počet pohovorov 

s pacientmi pri lôžku: 340, počet vlastných vizít: 1 617, počet vizít s primármi odd. 

a prednostami kliník: 73, tímová práca, konzultácie: 2 451, počet administratívnych vybavení: 

1 292, počet telefonických vybavení: 1 059, počet návštev v teréne: 92, zisťovanie sociálnej 
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anamnézy: 4 136, realizácia sociálneho šetrenia: 974, poradenská činnosť: 2 099, umiestnenie 

do zariadení DD, DSS, ZpS:6, psychoterapia: 1 064, bezdomovci: 86, zabezpečenie oblečenia: 

28, pôrody detí s utajenou identitou matky, náhradná starostlivosť: 6, sociálny posudok: 43, 

počet klientov a počet žiadostí o posúdenie odkázanosti:  229 + 328, počet bezdomovcov, 

ktorým boli podané žiadosti počas hospitalizácie: 24 počet bezdomovcov, ktorí boli z toho 

umiestnení: 5, počet bezdomovcov, ktorí boli z toho prepustení do ambulantnej starostlivosti: 

13, počet bezdomovcov, ktorí z toho počas hospitalizácie zomreli: 5, počet bezdomovcov 

dlhodobo hospitalizovaných, ktorí čakajú na umiestnenie: 1.      

Nutričná terapeutka sa denne zúčastňovala kontroly manipulácie s porciami stravy 

a dodržiavania hmotnosti jednotlivých dávok. Vykonala návštevy na pridelených oddeleniach,  

edukovala diabetických pacientov, zúčastňovala sa na denných vizitách, kontrolovala úroveň 

stolovania a stravovania pacientov.  

Oddelenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu v rámci svojej činnosti nakupuje, 

prijíma, vydáva a skladuje zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky. Na rozvoz 

zdravotníckeho materiálu na oddelenia a kliniky sme mali stanovený časový harmonogram. 

Nemocničná lekáreň  je zariadením FN Trnava a organizačne je na úrovni ostatných 

nemocničných oddelení. Zabezpečuje nákup liekov, ich uchovávanie a výdaj na jednotlivé 

oddelenia a kliniky. Ďalej zabezpečuje konzultačnú činnosť o liekoch a ŠZM, uchovávanie 

a dispenzarizáciu vzoriek liekov určených na klinické skúšanie, individuálnu prípravu liečivých 

prípravkov a dezinfekčných prípravkov. Odborné činnosti v nemocničnej lekárni zabezpečovali 

2 farmaceutickí laboranti. V centrálnej riediarni cytostatík, ktorá pripravuje komplexnú 

cytostatickú liečbu pre pacientov celej nemocnice, zabezpečovala v spolupráci s farmaceutom  

jedna farmaceutická laborantka bez špecializácie. V rámci vzdelávania si farmaceutickí 

laboranti prehlbovali svoje vedomosti vypracovávaním autodidaktických testov uverejňovaných 

v časopise Farmaceutický laborant a sledovaním nových generík, ktoré každý mesiac 

prichádzajú na farmaceutický trh. 

Kliniky a oddelenia boli po materiálnej, technickej a personálnej stránke vybavené 

v súlade s požiadavkami na prípravu študentov v klinických podmienkach. V priestoroch FN 

Trnava sa výchovnovzdelávací  proces zdravotníckych asistentov, diplomovaných 

všeobecných sestier,  bakalárov ošetrovateľstva, bakalárov a magistrov laboratórnych 

a vyšetrovacích metóda (LVM) a verejného zdravotníctva (VZ) , farmakologických laborantov 

a rádiologických technikov realizoval iba do marca 2020. Nakoľko za zhoršila epidemiologická 

situácia na Slovensku, vyučovací proces bol pozastavený a tým pádom bola pozastavená aj 

výučba na oddeleniach a klinikách. Pokračovali sme v štipendijnom programe pre študentov 

SZŠ a TU, ktorým vyplácame mesačne štipendium vo výške 100 Eur, ak sa zaviažu, že po 

ukončení štúdia nastúpia pracovať do FN Trnava. Po ukončení skúšobnej doby u sestier sa 

vyplácal motivačný príspevok vo výške 1 500 Eur. Po jeho vyplatení sa zamestnanec zaviaže, 

že v našom zdravotníckom zariadení odpracuje 2 roky. 

 Vedúce sestry, laboranti, rádiologická technička, sociálna pracovníčka a nutričná 

terapeutka sa stretli na pracovnej porade 5 krát. Počet pracovných porád bol obmedzený 

epidemiologickou situáciou a ochorením COVID-19.  

Ošetrovateľská prax je ovplyvňovaná požiadavkami pacientov, štruktúrou rodiny,  

legislatívou, demografickými a sociálnymi zmenami, sesterskými organizáciami, ale aj 

ekonomikou.  Výsledok poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti by mal byť  vždy rovnaký - 

spokojný pacient. A to je cieľ práce všetkých pracovníkov FN Trnava.  

 

VI. Vzťahy so zdravotnými poisťovňami 
 

Fakultná nemocnica Trnava mala za rok 2020 uzatvorené zmluvy o poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti so všetkými  tromi zdravotnými poisťovňami:  
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 Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s.    

 Dôverou zdravotnou poisťovňou, a. s.,    

 Union zdravotnou poisťovňou, a. s. 

Fakultnej nemocnici Trnava boli v priebehu roka 2020 právoplatným rozhodnutím MZ 

SR povolené prevádzkovať nasledovné nové oddelenia a ambulancie: 

JIS vnútorného lekárstva; lôžkové oddelenie kardiológie a JIS kardiologická; ambulancia 

klinickej psychológie; ambulancia klinickej imunológie a  alergológie; 2 ambulancie klinickej 

onkológie a ambulancia klinickej farmakológie. V zmysle právoplatných rozhodnutí boli 

všetky 3 zdravotné poisťovne požiadané o zazmluvnenie novovzniknutých oddelení 

a ambulancií. 

Dňa 29. 1. 2020 sme sa obrátili  so žiadosťou na Ministerstvo vnútra SR o zaradenie 

pracoviska Infektologickej kliniky  - infektologickej ambulancie do zoznamu pracovísk 

oprávnených vydávať lekárske posudky. Na základe vydokladovania  spôsobilosti 

prevádzkovať ambulanciu cudzokrajnej medicíny bolo povolené infektologickej klinike 

prevádzkovať ambulanciu.  S účinnosťou od 1. 9. 2020 je klinika zaradená do „Zoznamu 

pracovísk cudzokrajných chorôb“, ktorý je zverejnený na stránke MV SR, čo oprávňuje kliniku 

vydávať lekárske posudky potvrdzujúce, že štátny príslušník tretej krajiny netrpí chorobou, 

ktorá ohrozuje verejné zdravie.  

Za obdobie roka 2020 boli na základe rokovaní so zdravotnými poisťovňami a nami 

predloženými analýzami výkonov realizované zo strany zdravotných poisťovní nasledovné 

úpravy mesačných zmluvných objemov, ktoré boli následne premietnuté do zmluvných 

podmienok a dodatkov:  

 

Mesačné zmluvné objemy podľa ZP 

ZP Obdobie PRUZZ  

v Eur 

CMU 

v Eur 

JAS 

v Eur 

SVLZ 

v Eur 

NON DRG 

v Eur 

VšZP, a.s 01– 06/2020 2 568 941     

VšZP, a.s. 07-2020 3 508 736     

VšZP, a.s. 08 -  12/2020 2 633 261     

Dôvera, a.s. 01-03/2020  489 704 25 000 51 000 24 660 

Dôvera, a.s 04/2020  570 120 25 000 55 000 24 660 

Dôvera, a.s. 05 – 12/2020  517 308 25 000 55 000 24 660 

UNION, a.s. 01-02/2020 175 671     

UNION, a.s. 03/2020 213 926     

UNION, a.s. 04-11/2020 188 529     

UNION, a.s. 12/2020 225 000     

 

VšZP, a .s. -  mesačný zmluvný objem (PRUZZ) obsahuje: špecializovanú ambulantnú 

starostlivosť; SVLZ výkony, ústavnú zdravotnú starostlivosť, t. j.  hospitalizačné DRG  prípady 

a NON DRG oddelenia. 

Nad rámec PRUZZ sú hradené výkony poskytnuté na Urgentnom príjme I. typu, výkony 

poskytnuté v ambulantnej pohotovostnej službe (ďalej len APS), lieky typu „A“ vykázané  pri 

poskytnutej ZS vo všetkých špecializovaných ambulanciách.   

S účinnosťou od 1. 8. 2020 nám po viacerých predkladaných žiadostiach odsúhlasila VšZP 

vyňatie ODIS z  DRG relevantných oddelení. Súčasne je ODIS hradený cenou za lôžko deň 
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a pacienti sa zúčtovávajú do zdravotnej poisťovne priebežne mesačne i napriek tomu, že 

hospitalizácia stále pretrváva.  

Dôvera, a. s. – mesačný zmluvný objem (CMU) obsahuje len ústavnú ZS poskytovanú 

v lôžkovej zdravotnej starostlivosti, t. j. hospitalizačné DRG prípady; špecializovaná 

ambulantná ZS nie je limitovaná. Samostatné objemy sú stanovené na SVLZ výkony 

ambulantné; jednodňovú ZS a lôžkovú ZS na  NON DRG oddelení, ktorým je psychiatria. 

Nad rámec mesačného zmluvného objemu sú hradené výkony poskytnuté na Urgentnom príjme 

I. typu, výkony poskytnuté v ambulantnej pohotovostnej službe a lieky typu „A“ vykázané  pri 

poskytnutej ZS vo všetkých špecializovaných ambulanciách. Vzhľadom k vysokému poklesu 

výkonov v type ZS ŠAS – ktorá nie je limitovaná a je hradená na základe produkcie, nám ZP 

Dôvera dofinancovala 22 000 Eur za výkony, ktoré neboli zrealizované v období pandémie 

COVID-19 za obdobie, v ktorých bol pokles produkcie nižší ako 75 % produkcie hradených 

výkonov roku 2019.  

Union, a. s – mesačný zmluvný objem obsahuje všetky typy ZS, t. j. ambulantnú ZS, 

SVLZ a lôžkovú ZS. 

Nad rámec PRUZZ sú hradené výkony poskytnuté na Urgentnom príjme I. typu, výkony 

poskytnuté v ambulantnej pohotovostnej službe, lieky typu „A“ vykázané  pri poskytnutej ZS 

vo všetkých špecializovaných ambulanciách. 

Za obdobie roka 2020 i napriek poklesu výkonov zapríčinených pandemickou situáciou 

spôsobenou ochorením COVID 19, kedy sa realizovala len akútna ZS, nám všetky zdravotné 

poisťovne garantovali, že i napriek nedočerpaniu mesačných zmluvných objemov máme 

garantované úhrady v takom rozsahu, ako boli zmluvne dohodnuté. 

Čerpania mesačných zmluvných objemov sú zdravotnými poisťovňami vyhodnocované 

na základe presne zadefinovaných parametrov, kvartálne, polročne a ročne. 

Vzhľadom k tomu, že so všetkými zdravotnými poisťovňami má Fakultná nemocnica 

Trnava podpísané zmluvy od roku 2017 v úhradovom mechanizme DRG, čerpanie zmluvných 

objemov sa vyhodnocuje podľa stanovených zmluvných podmienok jednotlivých zdravotných 

poisťovní vo vzťahu k úhradovému mechanizmu DRG. Výška úhrady v DRG je definovaná cez 

základnú sadzbu a relatívnu váhu hospitalizačného prípadu a spustených pripočítateľných 

položiek. Vzhľadom k jednotným pravidlám DRG je obtiažne vyjednávanie so zdravotnými 

poisťovňami, keďže všetky reflektujú na uniformné pravidlá dokumentov, ktoré vydáva ÚDZS.  

Jednotkové ceny výkonov ŠAS a SVLZ dlhodobo ostávajú bez výrazných zmien. 

Zmenu v ambulantnej sfére by mohla priniesť revízia a aktualizácia  „Bodovníka výkonov a ich 

bodové hodnoty“, ktorý vydáva MZ SR, avšak tento dokument nebol dlhodobo aktualizovaný. 

Je nevyhnutné, aby cena bodu a jej príslušná bodová hodnota bola upravená tak, aby 

zohľadňovala cenu práce lekára, používanú prístrojovú techniku a ďalšie režijné náklady, ktoré 

súvisia s prácou na ambulancii. 

   Pripočítateľné položky k finančne náročným výkonom, ktoré sú nákladné na spotrebu 

ŠZM, boli ÚDZS spustené v roku 2020 len pri výkonoch ANGIO a pohybujú sa priemerne 

mesačne na úrovni 250 000 Eur. Musíme však konštatovať, že úhradový mechanizmus DRG 

pri mnohých výkonoch nezohľadňuje vôbec finančne náročný ŠZM, ktorý bol použitý pri 

realizácii výkonov. Naďalej zostávajú bez pripočítateľných položiek ďalšie finančne náročné 

hospitalizačné prípady a to chirurgické cievne angiografické výkony, implantácie 

kardiostimulátorov a ERCP.    

Podrobné analýzy o spotrebe ŠZM a cene výkonov, ktoré sú hradené cez úhradový 

mechanizmus DRG, priebežne predkladáme na rokovaniach so zdravotnými poisťovňami 

a žiadame ich dofinancovanie. 

Vykazovanie zdravotnej starostlivosti i naďalej sledujeme v 2 rovinách a to podľa 

zúčtovania DRG a taktiež v pôvodnom vykazovaní na základe ceny za ukončenú hospitalizáciu 

(UH) a pripočítateľných položiek ŠZM. Rozúčtovanie výnosov od zdravotných poisťovní 
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naďalej rozúčtovávame podľa starého úhradového mechanizmu a nie podľa koncového 

pracoviska.  

 

Oblasť DRG:  

- Základná sadzba stanovená ÚDZS pre rok 2020 bola pre Fakultnú nemocnicu Trnava vo 

výške 1 254 Eur, čo je o 203 Eur viac oproti roku 2019 (ZS za rok 2019: 1 051 Eur). 

- Odbor styku so zdravotnými poisťovňami aktívne pracuje s grouperom od spoločnosti 

ASSECO v spolupráci s kódermi a lekármi. Zabezpečujeme mesačné  výstupy, v ktorých sa 

sleduje kódovanie podľa DRG v previazanosti na metodické usmernenie ÚDZS. 

Porovnávame výstupy vo vzťahu so starým úhradovým mechanizmom a výškou úhrad 

podľa DRG. Aktívne sledujeme a porovnávame úhrady finančne náročných 

hospitalizačných prípadov v porovnaní so vstupným ŠZM a zaradením do DRG skupiny 

v previazanosti na finančné ohodnotenie hospitalizačných prípadov. 

- Aktívne pracujeme na edukácii kóderov a lekárov na lôžkových oddeleniach DRG 

relevantných odborností.  

- Analyzujeme problémy v rámci kódovania jednotlivých hospitalizačných prípadov 

a hľadáme vhodné riešenia, oboznamujeme kóderov s previazanosťou NIS a groupera, 

informujeme o implementácii nových zoznamov zdravotných výkonov, ktoré vydáva 

ÚDZS. 

- Analyzujeme jednotlivé kliniky a oddelenia podľa zatriedenia jednotlivých hospitalizačných 

prípadov do príslušnej DRG skupiny, kde sledujeme výšku efektívnej relatívnej váhy, 

upozorňujeme na chybové DRG skupiny, prípadne nedodržanie hornej a dolnej ošetrovacej 

doby, výstupy postupujme jednotlivým klinikám. 

 

Počet DRG prípadov (vrátene EÚ pacientov) za rok 2020   

Počet DRG prípadov vrátane EÚ 19 140  NON DRG 

z toho segment:   

operačný 5 094  

medicínsky 13 815  

iný  231  

  874 

 

Vývoj CMI (vyjadruje obtiažnosť hospitalizačných prípadov) 

Obdobie (rok) CMI 

2020 1,245 

2019 1,140 

2018 1,107 
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DRG prípady za rok 2020 podľa ZP 

 

 

Case mix index podľa jednotlivých lôžkových oddelení za rok 2020 
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DRG prípady podľa segmentu a vývoj podľa ZP 

 

DRG prípady – segment (počet, CMI; priemerná ošetrovacia doba, horný a dolný outlier; počet 

OP výkonov, DRG úhrada) 

 

 
 

Zaradenie do jednotlivých MDC skupín 
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Hospitalizačné prípady: NON DRG, sprievody, neukončené v jednotlivých sledovaných 

obdobiach a ku koncu roka 2020 

 

 
      

VII. Prevádzkovo - technické činnosti 
 

Odbor prevádzkovo technických činností zabezpečuje a podporuje činnosť FN Trnava 

z hľadiska činnosti prevádzkovo - technickej a správy majetku štátu, ktorý je vo vlastníctve 

Slovenskej republiky.  

 

Činnosť oddelenia investícií a údržby 

 

Úsek prevádzkovo - technických činností v priebehu sledovaného roku zabezpečoval 

prevádzku technických zariadení a systémov nevyhnutných pre chod celej nemocnice.  

V priebehu roka 2020 FN Trnava obstarala investície v celkovej výške 2 312 726 Eur, z toho   

• kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 1 130 895 Eur,  

• dary 366 933 Eur, 

• vlastné zdroje 814 898 Eur. 

 

Štruktúra investícií v roku 2020  

• nehmotný majetok (moduly informačných systémov, systém prevodu hlasu na text)  

• budovy a stavby (rekonštrukcie podláh, striech, stavebné úpravy,...) 

• projektová dokumentácia 

• stroje a prístroje 

Dýchací prístroj Chirana AURA 188.974 

Dýchací prístroj Chirana AURA 146.707 

Ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu s prísl. 143.940 

Monitorovací systém monitorov 136.787 

Pľúcny ventilátor HAMILTON 67.796 

Modulárny monitor vitálnych funkcií 59.758 

Dezinfektor WD415 55.800 

Chirana AURA Basic 54.143 

Ventilátor Mindray SV 600 48.348 

InterMedical-dar- ultrasonograf 43.750 

Ventilátor na umelú pľúcnu 35.820 

InterMedical- dar- ultrazvuk 32.292 
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MRI kompatibilná dokovacia           29.460 

Transezofageálna sonda 28.643 

Pľúcny ventilátor Bellavista 1000 28.000 

Ultrazvukový systém XPERIUS a konvexná sonda 23.988 

Kryostat 23.406 

Monitor vitálnych funkcií 17.748 

Mraziaci box UF V 700 16.200 

Endoskopický vozík 15.256 

Vapotherm Precision Flow 15.061 

Lineárny dávkovač  13.176 

Prenosný monitor vitálnych funkcií 12.000 

Príslušenstvo k operačnému stolu 11.658 

Dezinfikátor vzduchu 10.602 

Pľúcny ventilátor PARAVENT 10.584 

Monitor vitálnych funkcií - DAR 10.416 

Flexibilný cystoskop OLYMPUS 10.256 

            

Opravy a údržba  

V roku 2020 bolo vystavených a realizovaných 379 objednávok na servis zdravotníckej 

techniky. Taktiež bol vykonávaný servis zdravotníckej techniky na základe servisných zmlúv. 

Celkové náklady na opravy a údržbu boli v sume 276 265 Eur. 

 

Opravy a údržba – zdravotnícka technika                       225 157 

Pozáručný servis angiografu 48 000 

Oprava USG prístroja 17 880 

Opravy a údržba-zdrav.technika 10 034 

Oprava EEG prístroja 5 922 

Oprava oscilačnej píly  5 165 

Oprava nefroskopu 4 923 

Oprava ultrazvukového prístroja 4 815 

Oprava ureteroscopu 4 758 

Oprava cytoskopu 4 680 

Oprava rhinolaryngofibroskopu 4 680 

Oprava videobronchoskopu 4 659 

Oprava USG prístroja 4 127 

Oprava kazetovej čítačky 4 062 

Kontrola a údržba prístrojov 3 537 

Oprava mamografu  2 636 

Oprava vŕtačky 2 538 

Oprava bipolárneho rektoskopu 2 455 

Oprava sušiacej a sklad.skrine na endoskopy 2 256 

Oprava endoskopickej ORL optiky 2 160 

Oprava antiradiačnej zásteny 2 013 

 
Opravy – stavebné práce                             6 932 

Opravy – vozový park                  7 642   

Opravy – ostatné                             36 533                
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Činnosť oddelenia správy a technických prevádzok 

 

Oddelenie MTZ   

 

Cez sklady MTZ sa prijíma a vydáva materiál všeobecného charakteru, DHM, DHIM a 

zabezpečuje medicínske a technické plyny. 

Za rok 2020 bol do skladu prijatý všeobecný materiál v hodnote 596 928 Eur a vydaný 

zo skladu v hodnote 582 945 Eur; do skladu MTZ boli prijaté investície v hodnote 1 302 451 

Eur a vydané v hodnote 1 284 339 Eur. Počet vyhotovených príjemiek bolo 1 339 ks 

a vydaných výdajok 3 871ks. 

Na zabezpečenie medicínskych a technických plynov boli vynaložené prostriedky  

v celkovej hodnote 155 817 Eur (v hodnotách príjmu a výdaja všeobecného materiálu a 

investícií sú zahrnuté aj kapitálové výdavky MZ SR). 
 

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo 

 

V roku 2020 FN Trnava vyprodukovala a následne zhodnotila alebo zneškodnila cez 

dodávateľské firmy tieto druhy odpadov: 

• vyradené zariadenia - elektronický odpad      4,26   tony 

• časti tiel        2,31   tony 

• ostatný nebezpečný odpad zo zdravotníctva                    121,241 tony 

• chemikálie                                                                                         1,202 tony 

• lieky                                                                                                   0,074 tony 

• staré vozidlá                                                                                       0,965 tony 

• odpady zo stavieb                                                                             26,83  tony 

• biologicky rozložiteľný odpad                                                          11,51  tony 

• objemný odpad                                                                                 17,36  tony       

 

V našom zariadení separujeme tieto druhy odpadov: 

• obaly zo skla                      3,42   tony 

• obaly z papiera                       23,09  tony 

• obaly z plastov                    0,13  tony 

• kovy                                           2,98  tony  

• obaly z dreva                                                                            2,67  tony 

 

Činnosť oddelenia verejného obstarávania  

FN Trnava realizovala v roku 2020 v súlade so zákonom  č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celkovo 95 

zákaziek a to: 

• Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 52 zákaziek, 

napr.: oprava mobilného RTG s C ramenom; technická podpora pre informačné technológie 

FN Trnava; lineárna sonda k USG; horúcovzdušný sterilizátor; licencie MS OFFICE 2013 pre 

podnikateľov - druhotná licencia; rekonštrukcia anestéziologickej ambulancie; rekonštrukcia 

ambulancií - onkológia, psychiatria, urológia; dobudovanie a rozšírenie endoskopického 

pracoviska; benchmarking a analýza klinickej produkcie; čistiace prostriedky a pomôcky pre 

profesionálne upratovanie; príslušenstvo k operačnému stolu na urologické a očné operačné 

sály; vrecia a vrecká na odpad; USG prístroj; systém pre vyhodnotenie obrazových údajov 

pacientov s CMP; licencie TomoCon PACS; doplnenie rozvodov O2 – oddelenie PaF; prenosný 

monitor vitálnych funkcií s multiparametrickým modulom s displejom; dezinsekčné a 
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deratizačné služby; účtovné a daňové poradenstvo; bezpečnostno - technická služba; servis a 

opravy výťahov; dodávka PHM - automobilového benzínu a motorovej nafty; dobudovanie a 

rozšírenie endoskopického pracoviska; izolačná miestnosť na Koronárnej jednotke; 

horúcovzdušný sterilizátor a parný sterilizátor; posteľná bielizeň, pracovné uteráky, kuchynské 

utierky; doplnenie klimatizácie lôžkovej časti – KAIM; kolposkop; dezinfikátor vzduchu – 3 

ks; skúšky dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia a monitorovanie pracovísk so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia; upgrade ekonomického informačného systému MS Dynamics; 

čistiaci a dezinfekčný prípravok na nástroje; odevy operačné – nohavice, košele; biofeedback; 

kontrola požiarnych zariadení; strážna služba; infúzna technika; flexibilný cystoskop 

s príslušenstvom; germicídne žiariče; oprava videoduodenoskopu Olympus TJF – 160 VR; 

oprava ultrazvukového digitálneho systému VOLUSON E 8 BT 13,5; oprava 

rhinolaryngoskopu; prenájom monitorov vitálnych funkcií; rekonštrukcia USG pracoviska; 

vnútronemocničná preprava mŕtvych tiel; mraziaci box; internetové pripojenie pre FN Trnava; 

systém pre diferenciálne testovania SARS-CoV-2 a chrípky A a B s dodávkou diagnostík a 

zabezpečením servisu. 

• Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s využitím 

elektronického trhoviska: 22 zákaziek, napr.: nádoby na biologický odpad, odpadový 

materiál; ovínadlá elastické, hydrofilné; kancelárske potreby; dezinfekčný prípravok na 

endoskopy; ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu pre novorodencov; dezinfektor; kyslíkové 

okuliare a masky; kancelársky papier (xerografický) A5, A4, A3 biely; dezinfekčné vlhčené 

utierky so sporicídnym účinkom; kryostat; tlačivá; lavice čalúnené, jedálenské stoličky; 

zabezpečenie telekomunikačných služieb, pripojenie do verejnej telefónnej siete a 

poskytovanie pevnej hlasovej služby; mobilné hlasové a dátové služby; transezofageálna sonda; 

dezinfekčná umývačka s príslušenstvom. 

• Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa postupu § 112 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov: 1 zákazka: rekonštrukcia budovy Pavilónu chirurgických disciplín za 

účelom umiestnenia MR pracoviska.  

• Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa postupu § 109 -111 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov:  19 zákaziek, napr.: dodávka medicinálnych a technických plynov a 

súvisiace služby; ICG laparoskopická zostava; odvoz a likvidácia odpadov; pranie a chemické 

čistenie bielizne; rukavice pre potreby zdravotníckych zariadení; monitorovací systém 

monitorov vitálnych funkcií; pacientske monitory vitálnych funkcií; MRI kompatibilná 

dokovacia stanica pre infúznu techniku; modulárne monitory vitálnych funkcií.  

• Nadlimitné zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 1 zákazka:  

dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému (KNIS) pre 

potreby FN Trnava. 

 

Súbežne s realizáciou uvedených zákaziek oddelenie verejného obstarávania 

v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR administrovalo uzatváranie zmlúv 

z centrálneho verejného obstarávania MZ SR (MR prístroj a pod.). a pripravovalo zákazky, na 

ktoré je potrebné súhlas Ministerstva zdravotníctva SR (napr.: angiografický prístroj a pod.). 

Zároveň oddelenie verejného obstarávania zabezpečuje všetky informačné a oznamovacie 

povinnosti vyplývajúce z Príkazného listu ministra zdravotníctva č. 5/2020 (týždenné 

informácie o vystavení objednávok, informácie o začatí a ukončení verejného obstarávania 

a pod.). 
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Činnosť oddelenia informatiky  

 

• Upgrade serverovej infraštruktúry a následná migrácia prevádzkových systémov. 

• Konsolidácia prevádzkových systémov a presun IS do novej štruktúry VM klastra. 

• Implementácia systému automatizácie zálohovania prevádzkových systémov. 

• Vytvorenie zabezpečeného VPN tunela a vzdialeného prístupu pre zamestnancov FN 

Trnava pracujúcich z domu počas núdzového stavu pandémie COVID-19. 

• IT podpora pri zabezpečení testovania pacientov na COVID-19. 

• Prípravné a predimplementačné práce v súvislosti so zavádzaním nového nemocničného 

informačného systému FONS Enterprise. 

• Implementácia nového informačného systému FONS Enterprise. 

• Správa NIS a zabezpečenie implementácie prevádzkových požiadaviek smerujúcich k 

rozširovaniu systémových funkcionalít. 

• Prípravné a predimplementačné práce v súvislosti s upgrade ERP systému. 

• Implementácia ERP systému  Microsoft Dynamics 365 Business Central. 

• Správa doménových služieb a MS Active Directory. 

• Činnosti súvisiace so zvyšovaním IT bezpečnosti - postupný upgrade operačných 

systémov na aktuálnu verziu, SMPT autentifikácia na mailovom servery, konfiguračné 

úpravy na sw firewally a proxy servery, aktualizácie v súvislosti s antivírusovou 

ochranou IKT infraštruktúry. 

• Pokračovanie obnovy IKT – inštalácia, konfigurácia a migrácia klientskych staníc. 

• Odstraňovanie havarijných stavov. 

• Správa a údržba informačných systémov. 

• Pripájanie medicínskych modalít do systému PACS. 

• Správa  systému objednáva pacientov na odborné vyšetrenia. 

• Podporná činnosť v oblasti IT v rámci celej organizácie FN Trnava. 

 

VIII. Personálna a mzdová oblasť 
 

Odbor ľudských zdrojov zabezpečuje činnosti v oblasti získavania, stabilizovania, 

prepúšťania, rozvoja a optimálneho využívania ľudských zdrojov vo FN Trnava. Zabezpečuje 

odbornú personálnu agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a zánikom pracovno-právneho 

vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, riadenie miezd, hodnotenie a odmeňovanie. 

Spracováva podklady pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny, Daňový úrad, Štatistický úrad a pod. Úzko spolupracuje so slovenskou zdravotníckou 

univerzitou pri získavaní záujemcov z absolventov lekárskych fakúlt o prácu v oblasti 

rezidentského programu. Svoju činnosť tiež zameriava na vzdelávanie a výchovu. Personálnu 

agendu Fakultnej nemocnice Trnava spracovávalo počas roku 2020 deväť zamestnancov na 

odbore ľudských zdrojov.  

 V roku 2020 sme pokračovali v rezidentskom programe na Klinike vnútorného 

lekárstva a Detskej klinike, kde sme mali celkovo 19 rezidentov. Z toho bolo 9 rezidentiek na 

materskej a rodičovskej dovolenke. Z celkového počtu rezidentov v mesiaci december 2020 

skončil pracovný pomer 1 rezident, ktorý získal špecializáciu v špecializačnom odbore 

všeobecné lekárstvo. 

 Každoročne spolupracujeme s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 

univerzity v Trnave, Strednou zdravotníckou školou v Trnave a Slovenskou zdravotníckou 

univerzitou v Bratislave, ktorým pomáhame zrealizovať prax študentov na oddeleniach 

a klinikách FN Trnava. 
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  Fakultná nemocnica Trnava evidovala k 31. 12. 2019 v evidenčnom počte 1 276 

zamestnancov. K 31. 12. 2020 to bolo 1 332 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 56 

zamestnancov.  Miera fluktuácie v roku 2020 bola na úrovni 9,82 %.   

 

Pohyb v kategóriách zamestnancov FN Trnava za rok 2020 

Kategória Nástup Výstup 
Mimoevidenčný 

stav 

Lekári 56 32   
Sestry 39 37   

Ostatní zdrav. personál 56 14   

Robotnícke povolania 63 37   

THP  8 5   

Spolu 199      131 95 

 

K 31. 12. 2020 z celkového evidenčného počtu zamestnancov 1 332 bolo 1 083 žien 

a 249 mužov. Najviac zamestnancov bolo v kategórii sestra. Druhú najpočetnejšiu skupinu 

tvorili lekári. Tretiu skupinu tvorili robotnícke povolania. Ženy boli najpočetnejšie zastúpené 

v kategórii sestra. Naopak, najviac mužov predstavovala kategória lekár. 

 

Štruktúra zamestnancov FN Trnava k 31. 12. 2020 podľa jednotlivých kategórií 

Kategória 
Priemerný 

evidenčný počet 

Evidenčný počet 

zamestnancov vo 

fyzických osobách k 

31. 12. 2020 

% z 

celkového 

počtu 

muži ženy spolu 
Lekári 272,46 116 154 270 20,27 
Farmaceuti 7,00 1 6 7 0,52 
Sestry 524,81 19 505 524 39,34 
Pôrodné asistentky 38,00 0 38 38 2,85 

Laboranti:          
             - zdravotnícki 20,00 1 19 20 1,50 

             - farmaceutickí 7,00 4 3 7 0,52 

Laboranti spolu 27,00 5 22 27 2,02 
Asistenti:           
             - asist. hygienickej služby 3,00 0 3 3 0,23 

             - asist. rehabilit. a fyziot. 1,00 0 1 1 0,08 

             - asist. zdravot. záchranári 0 0 0 0 0,00 

             - praktická sestra 49,00 7 42 49 3,67 

             - asistenti rádiologickí 18,00 11 7 18 1,35 
             - asist. výživy 1,00 0 1 1 0,08 
             - sanitári 85,00 24 61 85 6,38 
Asistenti spolu 157,00 42 115 157 11,79 

Logopéd 1,00 0 1 1 0,08 
Psychológ 6,00 1 5 6 0,45 
Liečebný pedagóg 1,00 0 1 1 0,08 
Zdrav. prac. spolu 1 034,27 184 847 1 031 77,40 
PPvZ 82,39 12 71 83 6,23 
THP spolu                    82,64 15 69 84 6,31 

Robot. povol. a prevádzk. zamest. 134,74 38 96 134          10,06 
Spolu 1 334,04 249 1 083 1 332 100 
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Z hľadiska vekovej štruktúry pracovalo v sledovanom období najviac zamestnancov  

v nemocnici vo veku od 51 do 60 rokov veku. Najviac žien, celkom 312 bolo vo veku od 51 do 

60 rokov veku. Najviac mužov v počte 52 bolo vo veku od 51 rokov do 60 rokov veku. 

Z uvedených skutočností vyplýva, že ženy tvoria naďalej výrazný segment pracovných síl 

v zdravotníctve a pretrváva feminizácia tohto rezortu. Uvedené fakty prezentuje nižšie uvedený 

prehľad. 
 

Veková štruktúra zamestnancov FN Trnava k 31. 12. 2020 

    

Ukazovateľ 
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2020 

muži ženy spolu 

    
18 - 30 rokov 55 199 254 
31 - 40 rokov 52 148 200 

41 - 50 rokov 51 303 354 
51 - 60 rokov 52 312 364 
nad 60 rokov 39                121 160 
Spolu 249 1 083 1 332 
 

Čo sa týka vzdelanostnej štruktúry v roku 2020 vo FN Trnava pracovalo najviac 

zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v počte 572. S úplným stredným vzdelaním mala 

nemocnica 343 zamestnancov a 160 zamestnancov bolo s vyšším odborným vzdelaním. 

Najviac žien a mužov bolo s vysokoškolským vzdelaním. Detailný prehľad o vzdelanostnej 

štruktúre je uvedený nižšie. 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov FN Trnava k 31. 12. 2020 

  

Evidenčný počet zamestnancov vo 

fyzických osobách 

muži ženy spolu 
Vysokoškolské vzdelanie 150 422    572 

Vyššie odborné vzdelanie 2 158    160 
Úplné stredné vzdelanie 32 311   343 
Stredné odborné vzdelanie 53      126   179 

Základné vzdelanie       12 66    78 
Spolu     249 1 083 1 332 
 

 V roku 2020 bolo uzatvorených 162 dohôd o vykonaní práce, 3 dohody o pracovnej 

činnosti (viď tabuľka nižšie):  

 

Prehľad DOVP a DOPČ za rok 2020 
Dohody o vykonaní práce  Počet Počet hodín Najvyšší počet  

Ústavná pohotovostná služba 63 11 186,50 ODIS  

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti 55 10 094,50 
Chirurgická klinika, Klinika 

vnútorného lekárstva  

Iné činnosti     44   8 802,9 Geriatrické oddelenie  

Spolu DOVP   162  30 083,90   
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Dohody o pracovnej činnosti  Počet Počet hodín Najvyšší počet  

Ústavná pohotovostná služba 0 0,00   

Poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti 1 16,00 Chirurgická klinika   

Iné činnosti 2 388,00 Rádiologická klinika  

Spolu DOPČ 3     404,00   

     

Fakultná nemocnica Trnava umožnila v rámci špecializačnej prípravy školenie pre 

cudzích zamestnancov v počte 23 a v zmysle smernice o platbách boli vybrané poplatky za 

uvedenú činnosť vo výške 6 000 Eur. Najväčší záujem bol o kožné oddelenie. 

V roku 2020 si zamestnanci v zmysle Zákonníka práce uplatňovali príspevok na 

rekreáciu vo výške 69 188 Eur. 

Priemerná mesačná mzda za rok 2020 - v porovnaní s rokom 2019 - nám vzrástla 

u všetkých pracovných kategórií.  

 

Graf č. 1 

Priemerná mzda zamestnancov FN Trnava 

 
 

Z celkových nákladov v roku 2020 tvorili mzdy sumu 24 929 691 Eur; v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom vzrástli náklady o 2 390 913 Eur, t. j. o 10,61% (mzdové náklady 

boli vo výške 22 538 779 Eur). 

Prehľad mzdových prostriedkov a zamestnancov podľa kategórií za rok 2018 – 2020 je 

uvedený v prílohe č. 1. 

 

IX. Ekonomické a finančné ukazovatele 
 

Príjmy, výdavky 

Fakultná nemocnica Trnava hospodárila okrem príjmov za zdravotnú starostlivosť 

a poskytovanie lekárenskej starostlivosti s finančnými zdrojmi získanými od Trnavskej 

univerzity za zabezpečenie praktickej výučby študentov, s bežnými a kapitálovými 

transfermi, s príjmami z ostatných činností. Prehľad príjmov je uvedený v prílohe č. 2. 

Výdavky Fakultnej nemocnice Trnava boli čerpané predovšetkým na úhradu miezd, liekov, 

špeciálneho zdravotníckeho materiálu, všeobecného materiálu. Prehľad výdavkov je uvedený 

v prílohe č. 3.  
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Výnosy 

 

Celkové výnosy FN Trnava boli v roku 2020 vo výške 64 437 650 Eur (z toho oddlženie 

11 370 838 Eur, bez oddlženia 53 066 812 Eur); plán výnosov bol čerpaný na 123,63 % (prehľad 

výnosov podľa položiek je uvedený v prílohe č. 4). V porovnaní s minulým rokom, kedy boli 

celkové výnosy vo výške 61 526 110 Eur (z toho oddlženie 12 282 259 Eur), evidujeme nárast 

výnosov o 2 911 540 Eur (t. j. o 4,73 %).   

Najvyšší podiel výnosov tvoria platby od zdravotných poisťovní, ktorých výška, žiaľ, 

stále nepokrýva všetky naše náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Výnosy 

od zdravotných poisťovní tvorili z tejto sumy 45 450 418 Eur (70,53% z celkových výnosov). 

V porovnaní s rokom 2019, kedy boli uvedené výnosy 43 165 769 Eur, nastal nárast výnosov 

o 2 284 649 Eur (5,29 %). 

 

Graf č. 2 

Vývoj výnosov FN Trnava 

 
 

 

Prehľad podielu jednotlivých poisťovní na celkových výnosov zo zdravotných poisťovní 

 
 

Významné výnosové položky tvoria tržby za tovar oddelenia výdaja liekov, 

zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti, prostriedky poskytnuté na 

oddĺženie a transfery. Ostatné výnosy FN Trnava predstavujú platby od obyvateľstva, výnosy 

za rezidentov a prenájmy. 
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Graf č. 3 

Štruktúra výnosov FN Trnava za rok 2020 

 
 

 

Náklady 

 

FN Trnava hospodárila v roku 2020 podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov 

a výsledku hospodárenia v súlade s § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. Celkové náklady v roku 2020 

boli vo výške 63 696 289 Eur (z toho pokuty zo Sociálnej poisťovne súvisiace s oddlžením 3 

173 388 Eur, bez pokút 60 522 901 Eur); plán nákladov bol čerpaný na 109,04 %. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom, kedy celkové náklady predstavovali sumu 55 112 419 Eur, 

evidujeme nárast nákladov o 8 583 870 Eur (t. j. o 15,58 %). Prehľad nákladov podľa položiek 

za rok 2018 – 2020 je uvedený v prílohe č. 5.   

V celkových nákladoch boli zahrnuté aj náklady na podnikateľskú činnosť. V zmysle 

živnostenského listu má FN Trnava povolenie na podnikanie v oblasti prenájmu nehnuteľností 

spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a reklamné 

a marketingové služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výnosy ZP 
70,5%

Tržby za tovar
4,1%

Výnosy z bežných 
transferov

3,1%

Výnosy z 
kapitálových 
transferov

2,3%
Prevádzkové 

výnosy 
zdravotnícke

1,3%

Prevádzkové 
výnosy 

nezdravotnícke
0,8%

Ostatné výnosy
17,8%

Štruktúra výnosov



                                                       Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2020 

   

                                                                                                          Fakultná nemocnica Trnava 
  

 81/88 

Graf č. 4 

Vývoj nákladov FN Trnava 

 
 

Graf č. 5 

Štruktúra nákladov FN Trnava za rok 2020 

 

 

 

Materiálové náklady 

Náklady na spotrebný materiál za rok 2020 boli vo výške 16 726 450 Eur. V porovnaní 

s uplynulým rokom sa dané náklady zvýšili o 1 611 989 Eur, t. j. 10,67 % (materiálové náklady 

boli vo výške 15 114 461 Eur) predovšetkým vzhľadom na pandémiu COVID-19. 
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Prehľad jednotlivých položiek nákladov na spotrebovaný materiálu  

 

 

Graf č. 6 

Štruktúra spotrebovaného materiálu vo FN Trnava za rok 2020 

 
 

 

V roku 2020 nastal nárast nákladov na lieky, krv a ŠZM (15 969 625 Eur) v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom (14 535 796 Eur) o 1 433 828 Eur, t. j. o 9,86 %. Uvedený nárast 

súvisí s prevádzkovaním dvoch CT prístrojov, zvýšenými nákladmi súvisiacimi s 

angiografickými výkonmi, ochranným materiálom a nákladnými liekmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohonné látky 13.232 14.714 13.718 1,112 0,932

Lieky, diagnostiká 4.090.014 4.607.876 5.216.310 1,127 1,132

Krv a krvné výrobky 516.977 522.538 466.012 1,011 0,892

ŠZM 8.451.481 9.405.382 10.287.303 1,113 1,094

Potraviny 4.299 4.110 5.576 0,956 1,357

Materiál na údržbu 122.712 116.296 130.370 0,948 1,121

Krátkodobý majetok 109.534 110.472 119.210 1,009 1,079

Všeobecný materiál 291.585 333.072 487.951 1,142 1,465

S P O L U 13.599.834 15.114.461 16.726.450 1,111 1,107

Nákladová položka
index 

2020/2019
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index 

2019/2018



                                                       Správa o hospodárení a činnosti organizácie za rok 2020 

   

                                                                                                          Fakultná nemocnica Trnava 
  

 83/88 

Graf č. 7 

Vývoj nákladov na lieky (+diagnostiká), krv a špeciálny zdravotnícky materiál 

 
 

 
Energie 

Náklady na spotrebu energie a stočného v roku 2020 predstavovali sumu 1 205 637 Eur. 

V porovnaní s uplynulým rokom sa dané náklady znížili o 109 543 Eur (náklady na energie boli 

vo výške 1 315 180 Eur), t. j. o 8,33 %.  

 

Prehľad nákladov na energie 

 
 

Graf č. 8 

Štruktúra nákladov na energie 
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index 
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index 
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Elektrická energia 463.443 574.125 518.656 1,239 0,903
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Stočné 128.150 98.228 82.189 0,767 0,837

S P O L U 1.228.504 1.315.180 1.205.637 1,071 0,917
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Opravy a udržiavanie 

V roku 2020 boli náklady na opravy a údržbu v celkovej výške 276 265 Eur, z toho 

náklady na opravy budov a stavieb boli vo výške 6 932 Eur, náklady na údržbu vozového parku 

vo výške 7 642 Eur, náklady na údržbu zdravotechniky v hodnote 225 157 Eur a ostatnú údržbu 

vo výške 36 533 Eur. Za predchádzajúci rok boli uvedené náklady vo výške 454 174 Eur, 

evidujeme pokles nákladov o 177 910 Eur (t. j. 39,17 %). 

 

Ostatné služby 

V nákladovej položke ostatné služby sú zahrnuté náklady na pranie bielizne, 

stravovanie, odvoz odpadu, zdravotnícke služby a ostatné služby. V roku 2020 boli celkové 

náklady na ostatné služby v celkovej výške 2 505 277 Eur. V porovnaní s rokom 2019, kedy 

boli uvedené náklady vo výške 2 450 814 Eur, nastal nárast nákladov na služby o 54 463 Eur, 

t. j. o 2,22 % (náklady na revízie zdravotechniky a náklady na COVID-19 – laboratórne 

vyšetrenia, ochrana objektov).  

 

Prehľad nákladov na služby 

 
 

Graf č. 9 

Štruktúra nákladov na ostatné služby za rok 2020 

 
 

 

 

 

Nákladová položka rok 2018 rok 2019 rok 2020
index 

2019/2018

index 

2020/2019

Zdravotnícke služby 142.320 180.459 180.606 1,268 1,001

Pranie bielizne 181.143 218.014 193.713 1,204 0,889

Odpadové hospodárstvo 136.417 114.131 114.236 0,837 1,001

Stravovanie 1.545.926 1.522.624 1.466.041 0,985 0,963

Ostatné prevádzkové služby 24.840 28.888 122.021 1,163 4,224

Manažérske služby 53.912 48.997 49.208 0,909 1,004

Nájomné 49.252 54.069 66.569 1,098 1,231

Vzdelávanie 3.985 7.396 1.329 1,856 0,180

Služby v oblasti logistiky 201.295 200.648 190.361 0,997 0,949

Ostatné služby 89.039 75.589 121.193 0,849 1,603

S P O L U 2.428.131 2.450.814 2.505.277 1,009 1,022
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Pokuty a penále  

Pokuty a penále predstavovali v roku 2020 čiastku 3 174 909 Eur (Sociálna poisťovňa 

– penále v súvislosti s oddlžením); v roku 2019 boli uvedené náklady vo výške 237 290 Eur.   

 

Odpisy  

FN Trnava v roku 2020 vytvorila odpisy vo výške 2 003 548 Eur. V porovnaní s rokom 

2019, kedy bola tvorba odpisov vo výške 1 693 899 Eur, nastal nárast odpisov o 309 648 Eur 

(18,28 %). 

 

Hospodársky výsledok 

 

Hospodársky výsledok FN Trnava v roku 2020 je zisk vo výške 741 361 Eur; EBITDA 

bola 5 117 344 Eur. V roku 2019 bol hospodársky výsledok zisk vo výške 6 413 691 Eur. 

 Hospodárenie v roku 2020 je ovplyvnené výnosmi za oddlženie záväzkov z obchodného 

styku, rastom osobných nákladov a zvýšenými materiálovými nákladmi (ochranné, čistiace 

a dezinfekčné prostriedky) vzhľadom na pandémiu COVID-19. 

Najväčší podiel na celkových nákladoch predstavovali osobné náklady (54,00%), 

druhou najväčšou položkou bola spotreba materiálu na pacientov (25,07 %). Najvyšší podiel na 

výnosoch mali výnosy zo zdravotných poisťovní s podielom 70,53 %. Podnikateľská činnosť 

predstavovala spolu 5,00 % z celkových výnosov, z toho tržby z predaja tovaru (Verejná 

lekáreň) sa pohybovali na úrovni 4,13 %. 

 

 

Prehľad hospodárskych výsledkov jednotlivých kliník, oddelení a ambulancií za rok 2019 je 

uvedený v prílohách č. 6 až 8.  

 

Stručný prehľad hospodárenia FN Trnava 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2018 rok 2019 rok 2020
index 

2019/2018

index 

2020/2019

Výnosy 51.134.704 61.526.110 64.437.650 1,203 1,047

Náklady 52.532.947 55.112.419 63.696.289 1,049 1,156

Výsledok hospodárenia -1.398.243 6.413.691 741.361 -4,587 0,116
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Graf č. 10 

Vývoj hospodárenia FN Trnava 
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Prehľad vplyvu výnosov zo zdravotných poisťovní a nákladov na pacienta 

(rozdiel=krycí príspevok I. (KP I.)) a osobných nákladov (rozdiel=krycí príspevok II. (KP II.)) 

za FN Trnava, z ktorého vidíme, že výnosy zo ZP síce ako tak pokrývajú nárast spotreby na 

pacienta, ale už vôbec nie nárast zákonných nákladov na pracovnú silu (pokles krycieho 

príspevku II. už v r. 2018 aj v r. 2019), a nakoľko je tento rozdiel už druhý rok záporný, je 

zrejmé, že výnosy z poisťovní nepokrývajú náklady na pracovnú silu a spotrebu materiálu na 

pacienta a už vôbec nie ostatné náklady, ktoré rastú vplyvom inflácie a nákup značne 

opotrebených a zastaralých zdravotníckych prístrojov.  

 

Pohľadávky 

 

Pohľadávky nemocnice (netto) k 31. 12. 2020 sú vo výške 6 886 659 Eur, z toho po 

lehote splatnosti vo výške 31 224 Eur, t. j. 0,45 %. 

Prehľad vývoja pohľadávok FN Trnava je uvedený v prílohe č. 9. 

 

Záväzky 

 

Záväzky nemocnice (bez transferov a penále) k 31. 12. 2020 sú vo výške 26 260 313 

Eur, z toho po lehote splatnosti vo výške 16 637 561 Eur, t. j. 63,36 %. Vzhľadom k oddlženiu, 

ktoré prebehlo v rokoch 2018 - 2020, sa záväzky (bez transferov a penále) znížili oproti 

predchádzajúcemu roku o 2 029 574 Eur. 

 Z dlhodobo nepriaznivej ekonomickej situácie (podfinancovania), ako aj faktu, že             

v úhradách za výkony od ZP nie je zohľadnená amortizácia prevádzkových prostriedkov, 

vyplýva aj zlá platobná disciplína. Aj napriek aktívnej komunikácii so všetkými veriteľmi 

a snahe hľadať možnosť splácania našich záväzkov tak, aby nedochádzalo k súdnym, resp. 

exekučným konaniam, a tým navyšovaniu nášho dlhu o neproduktívne náklady, naďalej 

dochádza k zvyšovaniu zadlženosti nemocnice (bez vplyvu oddlženia). K navyšovaniu 

celkových záväzkov dochádza hlavne u dodávateľov liekov a ZM a voči Sociálnej poisťovni.  

Pri riadení cash flow sme pre každého dodávateľa zaviedli rovnaký systém platieb (a to 

podľa mesačného obratu + percentuálna časť zo starých dlhov) a už v procese obstarávania sme 

zaviedli požiadavku na úhradu záväzku formou splátkových kalendárov (tzv. „finančný 

leasing“ – počet splátok podľa hodnoty zákazky), ktoré pomáhajú stabilizovať zlú finančnú 

situáciu nemocnice.  

Korektné a transparentné jednania s dodávateľmi viedli k zastaveniu penalizácie 

záväzkov ako aj návrhov na súdne či exekučné konania (predchádzanie druhotnému 

zadlžovaniu). 

 

Prehľad vývoja záväzkov FN Trnava je uvedený v prílohe č. 10. 
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Graf č. 11 

Vývoj pohľadávok a záväzkov FN Trnava 

 

 
 
 

 

 



Fakultná nemocnica Trnava

Mzdové prostriedky a zamestnanci podľa kategórií Príloha č. 1

lekári farmaceuti sestry pôr.asistentky laboranti asistenti iní zdrav. THP robot.povolania spolu FN

2.018

priem.ev.poč.prep. 228,49 5,30 502,38 43,01 23,83 140,25 5,55 74,47 183,92 1.207,20

mzdové prostriedky 7.292.346 124.686 7.169.244 578.989 338.552 1.520.957 75.600 1.163.440 1.504.404 19.768.218

priemerná mzda 2.660 1.960 1.189 1.122 1.184 904 1.135 1.302 682 1.365

2.019

priem.ev.poč.prep. 225,03 6,00 506,87 39,80 23,97 147,27 6,52 75,82 191,88 1.223,16

mzdové prostriedky 7.690.594 148.455 8.339.436 646.427 396.667 1.893.482 96.941 1.320.500 1.772.534 22.305.036

priemerná mzda 2.848 2.062 1.371 1.353 1.379 1.071 1.239 1.451 770 1.520

2.020

priem.ev.poč.prep. 238,78 6,63 518,22 37,83 24,91 153,05 6,67 80,98 206,80 1.273,87

mzdové prostriedky 8.674.309 180.708 9.043.468 651.943 432.406 2.173.781 110.249 1.383.219 2.004.346 24.654.430

priemerná mzda 3.027 2.271 1.454 1.436 1.447 1.184 1.377 1.423 808 1.613

laboranti: zdrav.laborant, farmaceutický laborant

asistenti: zdrav.záchranár, rtg asistent,  kvalif.sanitár, vodič sanit.vozidla, diétna sestra, rehab.asist.,zdrav.asist.,asistent ver.zdravotníctva

iní zdrav.prac.:psychológ,liečebný pedagóg

robotnícke povolania:pom.prac.v zdrav., robotníci, telefonisti, vrátnici



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad príjmov Príloha č. 2

(v Eur)

Zdroj Položka Podpoložka Príjmy 2018 2019 2020
index 

2019/2018

index 

2020/2019

46 212 003 Príjmy z vl.-prenaj.budov,priest.,objektov 34.715 40.600 32.738 1,170 0,806

47 212 003 Prenájom budov, priestorov, objektov 313.075 246.822 280.702 0,788 1,137

46 212 004 Príjmy z vl.-prenaj.stroj.,prístr.,zariadení 86 204 0 2,374 x

47 212 004 Prenájom strojov , prístr., zariadení 0 277 0 x x

46 223 001 Popl.a pl.-predaj výrob.tovarov,služieb 42.053.258 43.122.250 44.012.300 1,025 1,021

47 223 001 Predaj výrobkov, tovarov, služieb 3.123.816 3.411.387 2.934.269 1,092 0,860

46 223 003 Popl.a pl.-za stravné 129.517 106.640 160.430 0,823 1,504

46 223 004 Platby za prebytočný hnut.majetok 0 0 0 x x

46 233 001 Platby z predaja pozemkov 0 24.077 0 x x

47 239 200 Kapitálové príjmy ostatné 650.800 301.500 0 0,463 x

46 243 000 Úroky z účtov finanč.hospodárenia 341 279 173 0,818 0,620

47 243 000 Úroky z účtov finanč.hospodárenia 17 20 17 1,209 0,854

46 292 006 Ostat.príjmy-z náhrad poist.plnenia 12.974 57.022 12.166 4,395 0,213

46 292 027 Ostatné príjmy-iné 448.237 432.074 371.011 0,964 0,859

47 292 027 Ostatné príjmy-iné 0 937 1.468 x 1,566

111 312 001 Bežné transfery zo ŠR 79.792 110.326 2.101.172 1,383 19,045

46 314 000 Transfery subjektom nezaradeným do VS 0 0 0 x x

111 322 001 Kapitálové transfery zo ŠR 5.068.439 1.228.590 3.299.373 0,242 2,685

131I 322 001 Kapitálové transfery ŠR 2019 0 4.040.913 0 x x

46 324 000 Transfery subj.nezarad.vo verej.správe 0 0 0 x x

46 456 002 Prijaté zábezpeky 40.000 112.800 16.000 2,820 0,142

Príjmy spolu 51.955.065 53.236.718 53.221.820 1,025 1,000



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad výdavkov Príloha č. 3

(v EUR)

Program Zdroj Položka Podpoložka N á z o v
2018 2019 2020

index 

2019/2018

index 

2020/2019

07B0104 46 611 000 tarifný,osobný,základný plat 15.401.956 16.946.554 18.463.660 1,100 1,090

07B0104 46 612 001 osobný príplatok 1.188.296 1.506.769 1.769.610 1,268 1,174

07B0104 46 612 002 ostatné príplatky okrem osob.príplatkov 2.356.504 2.903.240 3.548.192 1,232 1,222

07B0104 46 613 000 náhrady za pracovnú,služ.pohotovosť 214.607 238.036 171.901 1,109 0,722

07B0104 46 614 000 odmeny 435.855 271.338 500.256 0,623 1,844

07B0104 111 614 000 odmeny 361.147 x x

07B0104 46 621 000 poistné do VŠZP 1.598.189 1.807.571 1.981.520 1,131 1,096

07B0104 111 621 000 poistné do VŠZP 35.780 x x

07B0104 46 623 000 poistné do ostatných ZP 320.579 356.815 435.586 1,113 1,221

07B0104 46 625 001 poistné do SP-na nemocenské poistenie 148 382 43.110 2,589 112,831

07B0104 111 625 001 poistné do SP-na nemocenské poistenie 5.052 x x

07B0104 46 625 002 poistné do SP na starobné poistenie 101.501 13.850 11.203 0,136 0,809

07B0104 111 625 002 poistné do SP na starobné poistenie 50.561 x x

07B0104 46 625 003 poistné do SP na úrazové poistenie 165 90.247 17.758 548,115 0,197

07B0104 111 625 003 poistné do SP na úrazové poistenie 2.889 x x

07B0104 46 625 004 poistné do SP na invalidné poistenie 20.705 10.825 20.187 0,523 1,865

07B0104 111 625 004 poistné do SP na invalidné poistenie 10.597 x x

07B0104 46 625 005 poistné do SP na poist.v nezamestnanosti 546 10.273 10.062 18,805 0,980

07B0104 111 625 005 poistné do SP na poist.v nezamestnanosti 3.522 x x

07B0104 46 625 007 poistenie do SP do RF solidarity 374 1.390 408 3,719 0,293

07B0104 111 625 007 poistenie do SP do RF solidarity 17.154 x x

07B0104 46 627 000 príspevok do doplnk.dôch.poisťovní 110.041 124.588 144.457 1,132 1,159

07B0104 46 631 001 cestovné náhrady tuzemské 7.422 6.303 4.290 0,849 0,681

07B0104 46 631 002 cestovné náhrady zahraničné 1.194 1.330 6 1,114 0,004

07B0104 46 632 001 energie 1.107.214 1.182.178 1.053.955 1,068 0,892

47 632 001 energie 2.084,00 x x

07B0104 46 632 002 vodné a stočné 263.373 138.754 113.726 0,527 0,820

07B0104 46 632 003 poštové a telekomunikačné služby 31.457 29.099 22.766 0,925 0,782

07B0104 46 632 004 komunikačná infraštrukúra 3.586 3.754 3.756 1,047 1,001

47 632 004 komunikačná infraštruktúra 288,00 x x

07B0104 46 633 005 komunikačné služby 6.296 x x

07B0104 46 633 001 interiérové vybavenie 31.376 37.590 32.743 1,198 0,871

47 633 001 interiérové vybavenie 1.369,00 x x

07B0104 46 633 002 výpočtová technika 30.830 3.169 5.997 0,103 1,892

47 633 002 výpočtová technika 2.789,00 x x

07B0104 46 633 003 telekomunikačná technika 51.572 1.586 3.359 0,031 2,118

07B0104 46 633 004 prevádz.stroje,prístroje,zariadenia 27.342 41.381 23.138 1,513 0,559

07B0104 46 633 006 všeobecný materiál 11.967.378 12.503.734 14.159.297 1,045 1,132

47 633 006 všeobecný materiál 3.554.643,19 3.810.435,18 2.679.406 1,072 0,703

07B0104 111 633 006 všeobecný materiál 239.444 x x

07B0104 46 633 008 krv a krvné výrobky 196.500 0 504.342 x x

07B0104 46 633 009 knihy,časopisy,noviny 917 751 2.033 0,819 2,707

07B0104 46 633 010 pracovné odevy,obuv,prac.pomôcky 22.810 20.075 13.291 0,880 0,662

47 633 010 prac.odevy,obuv,prac.pomôcky 1.513,68 0 x x

0DB0601 111 633 010 pracovné odevy a pomôcky 1.222 98 0 0,081 x

07B0104 46 633 011 potraviny 4.150 4.575 2.926 1,102 0,640

07B0104 46 633 013 softvér a licencie 11.789 31.223 28.662 2,649 0,918

47 633 013 softvér a licencie 2.500,00 x x

07B0104 46 633 016 reprezentačné 599 1.199 654 2,003 0,545

07B0104 46 634 001 dopravné-palivá,mazivá,oleje 15.346 15.470 14.436 1,008 0,933

47 634 001 dopravné-palivá,mazivá,oleje 204,53 x x

07B0104 46 634 002 dopravné-servis,údržba,opravy 3.488 7.461 5.359 2,139 0,718

47 634 002 dopravné-servis,údržba,opravy 700,00 x x

07B0104 46 634 003 dopravné-poistenie 5.830 1.844 3.195 0,316 1,733

07B0104 46 634 004 dopravné-prepravné,nájomné mot.vozid. 0 50 0 x x

07B0104 46 634 005 dopravné-karty,známky,poplatky 840 571 400 0,680 0,701

07B0104 46 634 006 dopravné-pracovné odevy,obuv 0 0 0 x x

07B0104 46 635 002 údržba výpočtovej techniky 952,32 915,82 561 0,962 0,613

07B0104 46 635 003 údržba telekomunikačnej techniky 36 1.433 540 39,800 0,377

07B0104 46 635 004 údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení 454.395 432.417 334.216 0,952 0,773

47 635 004 údržba prev.stroj.,prístr.,zariad. 15.954,80 x x

07B0104 46 635 006 údržba budov,priestorov,objektov 58.157 33.674 16.325 0,579 0,485

47 635 006 údržba budov,priestorov,objekt. 1.415,44 x x

07B0104 46 636 001 prenájom budov,priestorov,objektov 52.191 54.330 45.549 1,041 0,838

47 636 001 prenájom budov,priest.,objektov 4.116,00 x x

07B0104 46 636 002 prenájom prev.strojov,prístr.,zariadení 3.497 6.209 17.116 1,775 2,757



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad výdavkov Príloha č. 3

(v EUR)

Program Zdroj Položka Podpoložka N á z o v
2018 2019 2020

index 

2019/2018

index 

2020/2019

47 636 002 prenájom prev.strojov,prístr.zariadení 300,00 x x

07B0104 46 636 007 prenájom softvéru 2.200 0 x x

07B0104 46 637 001 školenia,kurzy,semináre 9.934 7.409 1.515 0,746 0,204

07B0104 46 637 003 propagácia,inzercia,reklama 4.325 2.399 7.276 0,555 3,033

07B0104 46 637 004 všeobecné služby 602.426 760.374 757.498 1,262 0,996

47 637 004 všeobecné služby 7.342,51 2 x x

07B0104 46 637 005 špeciálne služby 64.407 60.875 115.647 0,945 1,900

47 637 005 špeciálne služby 1.721,25 x x

07B0104 46 637 006 náhrady - rekond.pobty 0 68.435 74.553 x 1,089

06H08 111 637 008 hospodárska mobilizácia 16.941 91.926 268.446 5,426 2,920

06H08 111 714 000 hospodárska mobilizácia - prístroje ŠR 18.799 x x

06E03 111 637 008 výdavky na obranu štátu 0 18.400 12.250 x 0,666

0DBO601 111 637 008 hospodárska mobilizácia 859 x

07B0104 46 637 012 poplatky a odvody 55.352 41.419 21.508 0,748 0,519

47 637 012 poplatky a odvody -2.068,44 302,65 165 x 0,544

07B0104 46 637 014 stravovanie 1.933.385 2.050.054 1.954.286 1,060 0,953

07B0104 46 637 015 poistné 52.643 31.391 11.441 0,596 0,364

07B0104 46 637 016 prídel do sociálneho fondu 153.562 189.190 217.024 1,232 1,147

07B0104 46 637 023 kolkové známky 250 1.682 762 6,728 0,453

07B0104 46 637 027 odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 198.940 237.530 259.659 1,194 1,093

07B0104 46 637 029 manká a škody 126.270 0 0 x x

07B0104 46 637 031 pokuty a penále 22.345 183.900 12.487 8,230 0,068

07B0104 46 637 035 dane 103.538 111.415 139.116 1,076 1,249

47 637 035 dane 3,15 3,80 3 1,206 0,853

07B0104 46 637 037 vratky 5.246 x x

07B0104 46 642 006 na členské príspevky 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000

07B0104 46 642 012 na odstupné 27.011 6.534 7.485 0,242 1,146

07B0104 46 642 013 na odchodné 44.038 64.523 63.771 1,465 0,988

07B0104 46 642 015 na nemocenské dávky 77.977 83.530 101.220 1,071 1,212

07B0104 46 642 030 príplatky a príspevky 125.754 138.043 0 1,098 x

07B0104 46 651 003 splácanie úrokov subjektu verej.správy x x

07B0104 46 713 001 kapit.výdavky-interiérové vybavenie 3.993 41.869 3.772 10,486 0,090

07B0104 46 711 002 kapit.výdavky-výpočtová technika 1.339 0 x x

07B0104 46 711 003 kapit.výdavky-softvér 73.967 2.970 10.170 0,040 3,424

07A0408 131I 711 003 kapit.výdavky SW - ŠR 2019 131.400 x x

0EK0G02 111 711 003 kapit.výdavky SW - ŠR 2020 859.632 x x

07A0408 111 713 002 kap.výdavky-výpočtová technika ŠR 616.987 0 x x

07A0408 131I 713 002 výpočtová technika ŠR 46.967 x x

07B0104 46 713 004 kapit.výdavky-stroje,prístroje,zariadenia 555.319 355.959 579.578 0,641 1,628

47 713 004 kapit.výdavky-stroje,prístroje,zariadenia 23.864,50 x x

07A0408 111 713 004 kapitál.výdavky stroje,prístroje,zariad x x

07A0408 111 713 004 kapitál.výdavky stroje,prístroje,zariad 2.879.433 1.080.118 0,375 x

0DB0601 111 713 004 kapit. výdavky - stroje, prístroje, zariadenia 259.880 x x

07A0408 131E 713 004 kapitál.výdavky stroje,prístroje,zariadenia x x

07A0408 131F 713 004 kapit.výdavky-stroje,prístroje,zariadenia x x

07A0408 131H 713 004 kapitálové výdavky ŠR-stroje, prístroje 563.510 735.819 1,306 x

07A0408 131I 713 004 kapitálové transfery ŠR - stroje, prístr. 2019 1.319.966 1.988.428 x 1,506

07B0104 46 714 001 kapit.výdavky-nákup automobilov 0 0 1 x x

07B0104 46 714 005 kapit.výdavky-nákup špec.automobilov 0 6.912 1.728 x 0,250

07B0104 46 717 002 kapit.výdavky-rekonštr.a modernizácia 112.478 73.605 100.612 0,654 1,367

47 717 002 kapit.výdavky-rekonšt.a modernizácia 12.491 x x

07A040G 111 717 002 rekoštrukcie budov a stavieb ŠR 30.089 208.252 10.178 6,921 0,049

07A040G 131E 717 002 stavby a rekonštr.a modernizácie x x

07A040G 131E 717 002 stavby a rekonštr.a modernizácie x x

07A040G 131H 717 002 kapitálové výdavky-rekonšt.a modern.ŠR 88.036 94.786 1,077 x

07A040G 131I 717 002 kap.transfery ŠR-rekonštrukcie budov, stavieb 393.484 87.468 x 0,222

07B0104 46 819 002 vrátené zábezpeky 40.000 48.000 80.800 1,200 1,683

Výdavky spolu 48.342.448 51.435.585 54.989.099 1,064 1,069



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad výnosov podľa položiek Príloha č. 4

(v Eur)

Výnosová položka 2018 2019 2020
index 

2019/2018

index 

2020/2019

Výnosy VšZP 31.206.313 33.553.877 34.849.574 1,075 1,039

Výnosy ZP Dôvera 6.401.430 7.489.754 8.239.738 1,170 1,100

Výnosy ZP Union 1.844.559 2.122.138 2.361.106 1,150 1,113

Tržby za tovar 2.934.176 2.825.147 2.658.186 0,963 0,941

Tržby za zdrav.starostl. nehradenej ZP 503.688 468.087 556.594 0,929 1,189

Tržby z prenájmu 602.444 517.814 505.060 0,860 0,975

Tržby z predaja dlhod. majetku 637.315 320.051 0 0,502 x

Tržby z predaja materiálu 9.963 13.319 16.256 1,337 1,220

Pokuty a penále 8.104 1.586 54 0,196 0,034

Výnosy z odpísaných pohľadávok 0 76 0 x x

Výnosy z výučbovej základne 219.449 242.759 103.935 1,106 0,428

Výnosy z rezidenčného programu 223.878 178.917 151.085 0,799 0,844

Výnosy z úhrad poistných udalostí -7.536 -89.652 22.287 11,897 x

Ostatné prevádzkové výnosy 5.299.136 12.311.243 11.456.300 2,323 0,931

Zúčtovanie rezerv z prevádzk. činnosti 114.051 250.477 0 2,196 x

Zúčtovanie opravných položiek 191 1.165 313 6,084 0,269

Úroky 366 299 351 0,818 1,172

Kurzové zisky 1 5 0 8,963 0,002

Výnosy z transferov 1.137.175 1.319.047 3.516.811 1,160 2,666

Výnosy spolu 51.134.704 61.526.110 64.437.650 1,203 1,047



 

Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad nákladov podľa položiek Príloha č. 5

(v Eur)

Nákladová položka 2018 2019 2020
index 

2019/2018

index 

2020/2019

Pohonné látky 13.232 14.714 13.718 1,112 0,932

Lieky, diagnostiká 4.090.014 4.607.876 5.216.310 1,127 1,132

Krv, krvné výrobky 516.977 522.538 466.012 1,011 0,892

ŠZM 8.451.481 9.405.382 10.287.303 1,113 1,094

Potraviny 4.299 4.110 5.576 0,956 1,357

Materiál na údržbu 122.712 116.296 130.370 0,948 1,121

Krátkodobý majetok 109.534 110.472 119.210 1,009 1,079

Všeobecný materiál 291.585 333.072 487.951 1,142 1,465

Energie a stočné 1.228.504 1.315.180 1.205.637 1,071 0,917

Predaný tovar 2.697.711 2.605.949 2.479.061 0,966 0,951

Opravy a udržovanie 435.725 454.174 276.265 1,042 0,608

Cestovné 8.845 10.616 5.906 1,200 0,556

Náklady na reprezentáciu 495 782 800 1,582 1,022

Zdravotnícke služby 142.320 180.459 180.606 1,268 1,001

Pranie bielizne 181.143 218.014 193.713 1,204 0,889

Odpadové hospodárstvo 136.417 114.131 114.236 0,837 1,001

Stravovanie 1.545.926 1.522.624 1.466.041 0,985 0,963

Ostatné prevádzkové služby 24.840 28.888 122.021 1,163 4,224

Manažérske služby 53.912 48.997 49.208 0,909 1,004

Nájomné 49.252 54.069 66.569 1,098 1,231

Vzdelávanie 3.985 7.396 1.329 1,856 0,180

Služby v oblasti logistiky 201.295 200.648 190.361 0,997 0,949

Ostatné služby 89.039 75.589 121.193 0,849 1,603

Mzdové náklady 19.969.543 22.538.779 24.929.691 1,129 1,106

Zákonné sociálne poistenie 6.889.769 7.783.414 8.651.047 1,130 1,111

Ostatné sociálne poistenie 111.275 126.681 144.794 1,138 1,143

Zákonné sociálne náklady 503.849 594.898 669.823 1,181 1,126

Ostatné sociálne náklady 361 1.291 2.381 3,578 1,844

Dane a poplatky 8.772 45.312 186.166 5,165 4,109

Zostatková cena predaného DHIM 188.308 17.889 0 0,095 x

Predaný materiál 8.914 11.379 16.117 1,276 1,416

Pokuty a penále 2.844.540 237.290 3.174.909 0,083 13,380

Odpis pohľadávky 6.596 2.321 5.289 0,352 2,279

Manká a škody 17.518 5.396 9.574 0,308 1,774

Ostatné prevádzkové náklady 48.195 28.818 21.558 0,598 0,748

Odpisy DNIM a DHIM 1.382.720 1.693.899 2.003.548 1,225 1,183

Tvorba rezerv z prev. činnosti 51.918 0 490.647 x x

Tvorba oprav. položiek 2.832 4.497 7.765 1,588 1,727

Kurzové straty 6 21 37 3,520 1,788

Ostatné finančné náklady 51.360 41.197 177.038 0,802 4,297

Splatná daň z príjmov 47.227 27.360 6.510 0,579 0,238

Náklady spolu 52.532.947 55.112.419 63.696.289 1,049 1,156



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad hospodárenia za FN Trnava Príloha č. 6

(v Eur)

Menovky riadkov 2018 2019 2020  +/- 2019-2018  +/- 2020-2019
index 

2019/2018

index 

2020/2019

1 - HV prevádzkový (EBITDA) -3.904.578 -5.678.172 -6.493.000 -1.773.593 -814.828 1,454 1,144
1. Prevádzkové výnosy 44.035.601 47.413.733 51.325.833 3.378.132 3.912.100 1,077 1,083

1.1. Výnosy od ZP 39.452.302 43.165.769 45.450.418 3.713.467 2.284.648 1,094 1,053

1.1a - VšZP 31.206.313 33.553.877 34.849.574 2.347.564 1.295.697 1,075 1,039

1.1b - Dôvera 6.401.430 7.489.754 8.239.738 1.088.324 749.984 1,170 1,100

1.1c - Union 1.844.559 2.122.138 2.361.106 277.579 238.968 1,150 1,113

1.2. Ostatné prevádzkové výnosy 4.583.299 4.247.964 5.875.415 -335.335 1.627.451 0,927 1,383

1.2a - Ostatné prevádzkové výnosy_zdravotnícke 947.025 889.784 811.614 -57.241 -78.170 0,940 0,912

1.2b - Ostatné prevádzkové výnosy_nezdravotnícke 3.550.955 3.267.184 3.202.333 -283.771 -64.851 0,920 0,980

1.2c - Výnosy z bežných transferov 85.318 90.995 1.861.468 5.677 1.770.473 1,067 20,457

2. Prevádzkové náklady -47.940.179 -53.091.905 -57.818.833 -5.151.725 -4.726.928 1,107 1,089

2.1. Spotreba materiálu na pacienta -13.058.011 -14.535.331 -15.969.601 -1.477.320 -1.434.270 1,113 1,099

2.1a - Lieky -3.684.135 -4.135.382 -4.751.845 -451.247 -616.463 1,122 1,149

2.1b - Diagnostiká -405.879 -472.379 -464.466 -66.500 7.913 1,164 0,983

2.1c - Krv -516.977 -522.538 -466.012 -5.562 56.527 1,011 0,892

2.1d - Zdravotnícky materiál -8.451.020 -9.405.032 -10.287.279 -954.012 -882.247 1,113 1,094

2.2. Spotreba ost. materiálu -258.592 -276.844 -361.491 -18.252 -84.647 1,071 1,306

2.3. Spotreba energie -1.228.504 -1.315.180 -1.205.637 -86.676 109.543 1,071 0,917

2.4. Osobné náklady -27.474.797 -31.045.063 -34.397.735 -3.570.266 -3.352.673 1,130 1,108

2.5 Ostatné prevádzové náklady -5.920.275 -5.919.487 -5.884.368 788 35.119 1,000 0,994

2.5a - Náklady na opravy a udržiavanie -558.436 -570.470 -406.635 -12.034 163.836 1,022 0,713

2.5b - Náklady na zdravotnícku činnosť (stravovanie, pranie,...) -2.081.850 -2.161.028 -2.174.640 -79.178 -13.612 1,038 1,006

2.5c - Ostatné prevádzkové náklady -3.279.988 -3.187.988 -3.303.094 92.000 -115.105 0,972 1,036

2 - HV ostatné 2.506.335 12.091.862 7.234.361 9.585.527 -4.857.501 4,825 0,598
3. Ostatné výnosy 7.099.103 14.112.377 13.111.817 7.013.274 -1.000.560 1,988 0,929

3.1. - Ostatné výnosy 6.047.246 12.884.325 11.610.344 6.837.079 -1.273.981 2,131 0,901

3.2. - Výnosy z kapitálových transferov 1.051.857 1.228.052 1.501.473 176.195 273.421 1,168 1,223

4. Ostatné náklady -4.592.768 -2.020.515 -5.877.456 2.572.253 -3.856.942 0,440 2,909

4.1. - Odpisy a amortizácia -506.556 -465.848 -502.075 40.708 -36.227 0,920 1,078

4.2. - Odpisy z dotácií a transferov -1.051.857 -1.228.052 -1.501.473 -176.195 -273.421 1,168 1,223

4.3. - Opravné položky -2.832 -4.497 -7.765 -1.666 -3.268 1,588 1,727

4.4. - Rezervy -51.918 0 -490.647 51.918 -490.647 x x

4.5. - Ostatné náklady -2.932.378 -294.757 -3.368.986 2.637.620 -3.074.229 0,101 11,430

4.6. - Daň z príjmu -47.227 -27.360 -6.510 19.867 20.851 0,579 0,238

HV za obdobie -1.398.243 6.413.691 741.361 7.811.934 -5.672.330 x 0,116

VH z mimoriadnej činnosti 3.012.891 12.557.710 7.736.436 9.544.819 -4.821.274 4,168 0,616

VH bez mim. činn. -4.411.134 -6.144.019 -6.995.075 -1.732.885 -851.055 1,393 1,139

Počet ukončených hospitalizácií, vyšetrení(ambulancie) 463.653 478.469 407.380 14.816 -71.089 1,032 0,851

Výnosy z poisťovní / ukonč. hospitalizácie, počet vyšetrení 85,1 90,2 111,6 5,1 21,4 1,060 1,237



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad hospodárenia špecializovaných útvarov

Čiastka v € Mesiace

Menovky riadkov 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1 - HV prevádzkový (EBITDA) -477.503 -193.325 78.094 -4.518.574 -6.568.663 -7.747.678 -118.192 142.767 -293.403 

1. Prevádzkové výnosy 6.230.878 6.829.494 9.198.039 26.346.042 28.072.476 28.757.801 3.979.585 4.864.275 5.088.804
1.1. Výnosy od ZP 0 0 0 25.569.068 27.345.401 27.853.892 3.928.769 4.766.213 4.885.305

1.1a - VšZP 0 0 0 20.132.596 21.054.114 21.005.013 3.250.574 3.830.061 3.973.741
1.1b - Dôvera 0 0 0 4.166.072 4.802.940 5.242.780 564.970 785.841 736.041
1.1c - Union 0 0 0 1.270.400 1.488.347 1.606.099 113.225 150.311 175.523

1.2. Ostatné prevádzkové výnosy 6.230.878 6.829.494 9.198.039 776.974 727.075 903.909 50.815 98.062 203.499
1.2a - Ostatné prevádzkové výnosy_zdravotnícke 4.165 3.008 71.604 756.456 709.294 533.316 18.929 26.704 103.745
1.2b - Ostatné prevádzkové výnosy_nezdravotnícke 3.548.217 3.262.542 3.192.895 3.437 411 344 0 0
1.2c - Výnosy z bežných transferov 62.779 77.221 1.794.722 17.081 13.775 66.745 0
1.2d - Vnútroorganizačné výnosy 2.615.716 3.486.724 4.138.818 3.595 303.504 31.886 71.358 99.754

2. Prevádzkové náklady -6.708.381 -7.022.819 -9.119.945 -30.864.616 -34.641.139 -36.505.479 -4.097.776 -4.721.509 -5.382.207
2.1. Spotreba materiálu na pacienta -4.599 -5.515 -772.591 -6.612.240 -6.845.101 -6.726.067 -1.727.720 -2.192.621 -2.436.228

2.1a - Lieky -1.743 -1.951 -11.828 -2.094.188 -2.067.525 -2.384.264 -1.539.749 -1.988.842 -2.245.002
2.1b - Diagnostiká -120 -29.207 -29.121 -28.932 -897 -1.117 -1.280
2.1c - Krv -452.931 -454.862 -410.955 -64.046 -67.438 -54.819
2.1d - Zdravotnícky materiál -2.856 -3.564 -760.643 -4.035.915 -4.293.593 -3.901.916 -123.028 -135.224 -135.128

2.2. Spotreba ost. materiálu -79.377 -87.270 -125.700 -110.172 -131.778 -169.645 -16.471 -16.860 -23.869
2.3. Spotreba energie -279.515 -318.580 -309.476 -731.824 -756.170 -680.932 -40.617 -43.600 -40.341
2.4. Osobné náklady -3.145.940 -3.465.854 -4.561.561 -15.973.330 -18.236.327 -19.523.036 -1.930.834 -2.007.159 -2.328.133
2.5 Ostatné prevádzové náklady -3.198.951 -3.145.600 -3.350.617 -7.437.049 -8.671.763 -9.405.799 -382.135 -461.267 -553.636

2.5a - Náklady na opravy a udržiavanie -66.674 -71.063 -33.098 -189.867 -253.470 -159.794 -13.822 -10.149 -30.619
2.5b - Náklady na zdravotnícku činnosť (stravovanie, pranie,...) -27.279 -30.465 -139.025 -1.897.686 -1.933.792 -1.865.192 -60.092 -112.977 -92.162
2.5c - Ostatné prevádzkové náklady -3.045.108 -2.944.837 -3.011.580 -144.884 -138.188 -170.078 -23.703 -19.972 -22.717
2.5d - Vnútroorganizačné náklady -59.890 -99.235 -166.915 -5.204.612 -6.346.313 -7.210.735 -284.518 -318.169 -408.138

2 - HV ostatné 2.972.742 12.475.584 7.628.709 -135.459 -130.679 -136.200 -82.133 -37.052 -42.089 
3. Ostatné výnosy 6.366.634 12.943.151 11.676.027 380.537 447.692 549.313 56.505 99.806 112.014

3.1. - Ostatné výnosy 6.016.347 12.858.355 11.417.387 27.800 22.763 35.969 212 477
3.2. - Výnosy z kapitálových transferov 350.287 84.796 258.640 352.737 424.930 513.345 56.293 99.329 112.014

4. Ostatné náklady -3.393.892 -467.568 -4.047.319 -515.996 -578.371 -685.513 -138.638 -136.858 -154.103
4.1. - Odpisy a amortizácia -98.408 -71.851 -82.649 -126.518 -140.715 -164.565 -34.955 -37.467 -41.707
4.2. - Odpisy z dotácií a transferov -350.287 -84.796 -258.640 -352.737 -424.930 -513.345 -56.293 -99.329 -112.014
4.3. - Opravné položky -2.832 -4.497 -7.765
4.4. - Rezervy -51.918 -490.647
4.5. - Ostatné náklady -2.843.220 -279.062 -3.201.107 -36.741 -12.727 -7.604 -47.389 -62 -382
4.6. - Daň z príjmu -47.227 -27.360 -6.510

Zisk za obdobie 2.495.238 12.282.259 7.706.803 -4.654.033 -6.699.342 -7.883.878 -200.325 105.714 -335.492 

0 - Administratíva 1 - Oddelenie, JIS 2 - Ambulancia



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad hospodárenia špecializovaných útvarov

Čiastka v €

Menovky riadkov
1 - HV prevádzkový (EBITDA)

1. Prevádzkové výnosy
1.1. Výnosy od ZP

1.1a - VšZP
1.1b - Dôvera
1.1c - Union

1.2. Ostatné prevádzkové výnosy
1.2a - Ostatné prevádzkové výnosy_zdravotnícke
1.2b - Ostatné prevádzkové výnosy_nezdravotnícke
1.2c - Výnosy z bežných transferov
1.2d - Vnútroorganizačné výnosy

2. Prevádzkové náklady
2.1. Spotreba materiálu na pacienta

2.1a - Lieky
2.1b - Diagnostiká
2.1c - Krv
2.1d - Zdravotnícky materiál

2.2. Spotreba ost. materiálu
2.3. Spotreba energie
2.4. Osobné náklady
2.5 Ostatné prevádzové náklady

2.5a - Náklady na opravy a udržiavanie
2.5b - Náklady na zdravotnícku činnosť (stravovanie, pranie,...)
2.5c - Ostatné prevádzkové náklady
2.5d - Vnútroorganizačné náklady

2 - HV ostatné
3. Ostatné výnosy

3.1. - Ostatné výnosy
3.2. - Výnosy z kapitálových transferov

4. Ostatné náklady
4.1. - Odpisy a amortizácia
4.2. - Odpisy z dotácií a transferov
4.3. - Opravné položky
4.4. - Rezervy
4.5. - Ostatné náklady
4.6. - Daň z príjmu

Zisk za obdobie

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
95.944 116.000 98.740 1.227.857 1.568.032 1.904.250 764.225 459.261 941.767

3.438.273 3.922.055 4.133.446 1.560.275 1.834.514 2.226.553 7.456.524 8.225.251 9.447.987
146 0 1.556.118 1.832.536 2.226.553 7.330.661 8.110.437 9.361.202

1.277.341 1.561.422 1.917.206 5.782.594 6.341.224 7.201.256
146 225.862 201.445 244.211 1.198.503 1.435.962 1.735.670

0 52.916 69.669 65.136 349.564 333.251 424.277
3.438.127 3.922.055 4.133.446 4.157 1.978 125.864 114.814 86.784

20.264 24.323 16.925 4.157 1.965 39.370 30.943 15.980
30 4.161 9.052 -739 50 17

3.829 407
3.414.004 3.893.570 4.107.469 12 86.826 83.821 70.788

-3.342.329 -3.806.055 -4.034.706 -332.419 -266.482 -322.304 -6.692.300 -7.765.990 -8.506.220
-131.426 -117.292 -167.308 -174.262 -130.077 -156.915 -4.277.075 -5.090.398 -5.536.239

29.451 24.271 5.935 -1.032 -23.282 -27.089 -27.100
-14 0 -375.761 -442.141 -434.134

-238 -79 0
-160.863 -141.563 -173.242 -173.229 -129.839 -156.835 -3.878.032 -4.621.168 -5.075.005

-28.852 -19.636 -21.170 -17.053 -13.850 -13.448
-83.161 -92.129 -83.596 -55.142 -62.963 -52.476

-2.690.723 -3.064.205 -3.184.843 -128.410 -123.730 -152.904 -1.893.940 -2.163.891 -2.446.208
-408.167 -512.792 -577.789 -29.747 -12.675 -12.485 -449.090 -434.888 -457.849
-112.167 -99.686 -103.851 -124 -32 -172.656 -130.050 -75.914

-18.723 -23.734 -21.586 -19.331 -5.887 -6.034 -9.190
-19.578 -24.299 -35.173 -2.631 -2.019 -1.932 -32.271 -48.558 -52.109

-257.700 -365.073 -417.179 -7.661 -10.657 -10.520 -238.276 -250.247 -320.636
-95.944 -116.000 -98.740 -108 -123 -738 -120.581 -89.076 -105.949 
104.521 216.953 396.035 161.868 369.299 346.675

2.141 55 154.191 0 28 1.207
102.380 216.898 241.844 161.868 369.270 345.468

-200.466 -332.953 -494.774 -108 -123 -738 -282.449 -458.375 -452.624
-98.085 -114.590 -98.746 -108 -123 -102 -120.505 -89.105 -105.670

-102.380 -216.898 -241.844 -161.868 -369.270 -345.468

-1.465 -154.185 -636 -76 -1.486

0 0 0 1.227.749 1.567.909 1.903.511 643.644 370.185 835.818

3 - Pracovisko 4 - JZS 5 - SVLZ



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad hospodárenia špecializovaných útvarov

Čiastka v €

Menovky riadkov
1 - HV prevádzkový (EBITDA)

1. Prevádzkové výnosy
1.1. Výnosy od ZP

1.1a - VšZP
1.1b - Dôvera
1.1c - Union

1.2. Ostatné prevádzkové výnosy
1.2a - Ostatné prevádzkové výnosy_zdravotnícke
1.2b - Ostatné prevádzkové výnosy_nezdravotnícke
1.2c - Výnosy z bežných transferov
1.2d - Vnútroorganizačné výnosy

2. Prevádzkové náklady
2.1. Spotreba materiálu na pacienta

2.1a - Lieky
2.1b - Diagnostiká
2.1c - Krv
2.1d - Zdravotnícky materiál

2.2. Spotreba ost. materiálu
2.3. Spotreba energie
2.4. Osobné náklady
2.5 Ostatné prevádzové náklady

2.5a - Náklady na opravy a udržiavanie
2.5b - Náklady na zdravotnícku činnosť (stravovanie, pranie,...)
2.5c - Ostatné prevádzkové náklady
2.5d - Vnútroorganizačné náklady

2 - HV ostatné
3. Ostatné výnosy

3.1. - Ostatné výnosy
3.2. - Výnosy z kapitálových transferov

4. Ostatné náklady
4.1. - Odpisy a amortizácia
4.2. - Odpisy z dotácií a transferov
4.3. - Opravné položky
4.4. - Rezervy
4.5. - Ostatné náklady
4.6. - Daň z príjmu

Zisk za obdobie

Príloha č. 7

(v Eur)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2017 2018 2019
27.395 -45.681 -84.338 -905.730 -1.156.562 -1.390.432 -3.904.578 -5.678.171 -6.493.000 
394.324 388.824 359.500 1.085.582 1.200.520 876.935 50.491.483 55.337.409 60.089.065
361.734 359.374 339.940 705.806 751.808 783.525 39.452.302 43.165.769 45.450.417
247.232 238.307 249.300 515.977 528.748 503.058 31.206.314 33.553.876 34.849.574

96.901 97.641 74.889 148.976 165.925 206.148 6.401.430 7.489.754 8.239.739
17.601 23.426 15.751 40.853 57.135 74.319 1.844.559 2.122.139 2.361.105
32.590 29.450 19.560 379.775 448.712 93.410 11.039.180 12.171.640 14.638.647
32.590 29.450 19.558 71.094 64.097 50.487 947.025 889.784 811.615

10 20 25 3.550.955 3.267.184 3.202.333
1.222 85.318 90.996 1.861.467

2 307.450 384.595 42.898 6.455.882 7.923.675 8.763.233
-366.928 -434.504 -443.839 -1.991.312 -2.357.082 -2.267.366 -54.396.061 -61.015.580 -66.582.066 

-25.939 -42.106 -56.368 -104.750 -112.221 -117.886 -13.058.011 -14.535.331 -15.969.602 
-17.342 -33.726 -46.069 -36.250 -40.520 -43.517 -3.684.135 -4.135.382 -4.751.845 

-405.879 -472.379 -464.466 
-159 -516.977 -522.538 -466.012 

-8.598 -8.380 -10.299 -68.500 -71.701 -74.210 -8.451.021 -9.405.032 -10.287.278 
-1.591 -1.516 -1.842 -5.077 -5.933 -5.817 -258.593 -276.843 -361.491 

-20.629 -21.853 -20.908 -17.617 -19.883 -17.908 -1.228.505 -1.315.178 -1.205.637 
-255.441 -298.705 -291.977 -1.456.178 -1.685.192 -1.909.074 -27.474.796 -31.045.063 -34.397.736 

-63.328 -70.324 -72.743 -407.690 -533.853 -216.681 -12.376.157 -13.843.162 -14.647.599 
-266 -388 -300 -2.862 -5.665 -3.026 -558.438 -570.471 -406.634 

-33.356 -32.317 -25.568 -19.496 -21.708 -21.917 -2.081.850 -2.161.027 -2.174.640 
-3.105 -2.145 -3.073 -8.709 -7.971 -6.432 -3.279.989 -3.187.989 -3.303.094 

-26.601 -35.473 -43.802 -376.624 -498.509 -185.307 -6.455.882 -7.923.676 -8.763.232 
-2.357 -2.425 -2.062 -29.825 -8.367 -8.569 2.506.335 12.091.862 7.234.362

3.486 5.335 5.524 25.552 30.140 26.228 7.099.103 14.112.376 13.111.816
746 2.647 1.590 6.047.246 12.884.325 11.610.344

3.486 5.335 5.524 24.806 27.493 24.638 1.051.857 1.228.051 1.501.473
-5.842 -7.760 -7.587 -55.377 -38.507 -34.797 -4.592.768 -2.020.515 -5.877.455 
-2.357 -2.358 -2.053 -25.619 -9.640 -6.583 -506.555 -465.849 -502.075 
-3.486 -5.335 -5.524 -24.806 -27.493 -24.638 -1.051.857 -1.228.051 -1.501.473 

-2.832 -4.497 -7.765 
-51.918 0 -490.647 

-67 -10 -4.952 -1.374 -3.577 -2.932.378 -294.757 -3.368.987 
-47.227 -27.360 -6.510 

25.039 -48.106 -86.401 -935.555 -1.164.929 -1.399.001 -1.398.243 6.413.690 741.360

6 - Stacionár 8 - UPS SPOLU



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia kliník, oddelení a ich stredísk Príloha č. 8

Nákladové strediská

Výnosy Náklady
Vnútroorganiz

ačný náklad

Vnútroorgani

začný výnos
Výnosy Náklady

Vnútroorganiz

ačný náklad

Vnútroorgani

začný výnos
Výnosy Náklady

Vnútroorganiz

ačný náklad

Vnútroorgan

izačný 

výnos

APS 74.334 -70.904 -3.455 -25 160.354 -144.908 -15.446 0 136.545 -121.312 -14.590 12 656 25 656

217403 - APS pre dospelých 74.334 -70.904 -3.455 -25 160.354 -144.908 -15.446 0 136.545 -121.312 -14.590 12 656 25 656

Centrálna sterilizácia 29.985 -478.123 -30.151 478.290 0 64.277 -589.109 -45.293 570.126 0 50.237 -600.981 -51.876 602.620 0 0 0

518601 - Centrálna sterilizácia 29.985 -478.123 -30.151 478.290 0 64.277 -589.109 -45.293 570.126 0 50.237 -600.981 -51.876 602.620 0 0 0

Centrálne operačné sály 77.894 -1.130.182 -124.962 1.177.250 0 154.092 -1.305.348 -155.895 1.307.151 0 174.262 -1.394.149 -183.451 1.403.339 0 0 0

518501 - Centrálne operačné sály 77.894 -1.130.182 -124.962 1.177.250 0 154.092 -1.305.348 -155.895 1.307.151 0 174.262 -1.394.149 -183.451 1.403.339 0 0 0

Dermatovenerologické oddelenie 468.380 -405.318 -64.038 -976 541.744 -436.300 -89.373 1.269 17.340 535.908 -477.302 -103.128 698 -43.824 18.315 -61.164

101801 - Dermatovenerologické oddelenie 377.814 -333.451 -59.087 -14.724 449.606 -370.652 -80.756 -1.802 463.547 -417.517 -94.470 -48.439 12.921 -46.637

201802 - Dermatovenerologická ambulancia 88.996 -60.593 -3.693 24.710 92.138 -65.649 -8.617 1.269 19.141 72.362 -59.786 -8.659 698 4.615 -5.569 -14.526

201803 - Dermatovenerologická ambulancia (pohl.choroby) 1.570 -11.274 -1.258 -10.962 0 10.962 0

Doprava poistencov 2.015 -111.712 -4.762 114.459 0 -146.550 -7.358 153.908 0 -152.457 -8.635 161.092 0 0 0

318302 - Nemocničná preprava pacientov 2.015 -111.712 -4.762 114.459 0 -146.550 -7.358 153.908 0 -152.457 -8.635 161.092 0 0 0

Geriatrické oddelenie 775.381 -696.423 -74.304 4.654 754.440 -797.139 -108.145 210 -150.634 726.583 -831.030 -118.540 420 -222.567 -155.288 -71.933

106001 - Geriatrické oddelenie 756.988 -656.701 -71.843 28.444 739.761 -769.169 -105.208 -134.616 713.619 -794.700 -114.496 -195.578 -163.060 -60.962

206002 - Geriatrická ambulancia 18.393 -39.722 -2.461 -23.790 14.679 -27.971 -2.936 210 -16.018 12.964 -36.329 -4.044 420 -26.989 7.772 -10.971

Klinika gynekológie a pôrodníctva 2.752.798 -2.670.401 -674.155 -591.758 3.088.039 -2.909.166 -794.605 62 -615.670 3.213.359 -3.041.498 -908.241 115 -736.264 -23.913 -120.594

100901 - Gynekologicko - pôrodnícka klinika 2.155.749 -1.711.034 -273.898 170.817 2.418.929 -1.856.741 -311.735 250.453 2.509.026 -1.941.354 -381.251 186.421 79.635 -64.032

200902 - Gynekologicko - pôrodnícka ambulancia 132.970 -60.592 -6.529 65.849 114.378 -52.690 -10.397 50 51.341 121.538 -51.347 -10.567 58 59.683 -14.508 8.342

200903 - Gynekologicko - pôrod. ambulancia (rizik.tehotnosť)143.613 -76.652 -5.451 61.510 173.319 -70.478 -7.035 95.806 168.466 -73.945 -8.253 28 86.296 34.296 -9.510

201701 - Ambulancia pediatrickej gynekológie 14.608 -5.802 -800 8.006 12.104 -4.707 -1.098 7 6.306 3.975 -1.802 -822 24 1.374 -1.700 -4.932

222901 - Gynekologicko - pôrod. ambulancia (onkologická) 76.777 -31.838 -2.584 42.355 77.790 -30.562 -3.905 43.323 84.562 -38.174 -5.090 41.298 968 -2.025

400901 - JAS gynekológia a pôrodníctvo 195.309 -2.816 -158 192.335 240.824 -271 -291 240.262 255.112 -261 254.851 47.927 14.589

800901 - ÚPS gynekológia a pôrodníctvo 26.401 -133.057 -2.797 -109.453 28.956 -199.084 -10.854 5 -180.977 38.242 -240.897 -14.122 5 -216.772 -71.524 -35.795

P00901 - Pôrodná sála 2.410 -340.137 -44.981 -382.708 3.660 -345.760 -55.127 -397.227 5.466 -325.318 -64.375 -384.227 -14.519 13.000

S00901 - GPK operačná sála 4.959 -308.473 -336.956 -640.470 18.079 -348.872 -394.162 -724.955 26.972 -368.400 -423.761 -765.189 -84.485 -40.234

Hematologické oddelenie 893.047 -1.076.291 -72.272 74.238 -181.278 1.124.108 -1.348.559 -68.652 76.358 -216.745 1.161.274 -1.437.739 -82.176 68.141 -290.500 -35.467 -73.755

203101 - Hematologická ambulancia 610.996 -601.820 -33.285 -24.109 823.529 -792.018 -21.873 1.661 11.299 868.299 -824.741 -22.642 1.241 22.157 35.408 10.858

503101 - Hematologické oddelenie 282.051 -474.471 -38.987 74.238 -157.169 300.579 -556.541 -46.779 74.698 -228.043 292.975 -612.999 -59.534 66.901 -312.657 -70.874 -84.614

Klinika chirurgie 3.474.308 -3.273.354 -1.251.463 -1.050.509 4.057.189 -3.587.423 -1.433.173 58 -963.349 3.652.073 -3.569.292 -1.427.951 39 -1.345.130 87.160 -381.781

101001 - Chirurgická klinika 2.472.994 -1.833.523 -213.748 425.723 2.871.172 -2.163.658 -278.585 428.929 2.646.999 -2.103.687 -285.287 258.025 3.207 -170.904

120201 - Chirurgická klinika - JIS 180.447 -418.353 -29.942 -267.848 169.124 -413.700 -36.466 -281.042 203.354 -402.202 -37.329 -236.177 -13.194 44.865

201002 - Chirurgická ambulancia 42.734 -120.064 -12.133 -89.463 39.575 -66.929 -14.086 42 -41.398 38.565 -100.027 -17.326 39 -78.749 48.065 -37.351

201003 - Chirurgická ambulancia (proktológia) 40.337 -44.876 -5.828 -10.367 47.985 -48.781 -7.586 17 -8.365 46.044 -57.019 -8.688 -19.663 2.002 -11.298

206801 - Ambulancia cievnej chirurgie 32.458 -48.282 -4.420 -20.244 36.779 -52.050 -5.651 -20.922 26.227 -60.798 -6.588 -41.159 -678 -20.237

401001 - JAS chirurgia 128.910 -7.750 -297 120.863 319.798 -8.174 -890 310.734 277.374 -19.948 -1.208 256.218 189.871 -54.516

S01001 - Chirurgia COS 576.429 -800.507 -985.095 -1.209.173 572.755 -834.131 -1.089.909 -1.351.285 413.510 -825.610 -1.071.526 -1.483.626 -142.112 -132.341

Klinika infektológie 986.330 -1.039.518 -103.223 -156.411 1.035.384 -1.151.119 -143.751 -51 -259.537 1.096.179 -1.354.391 -179.127 -37 -437.376 -103.125 -177.839

100201 - Infektologická klinika 927.857 -971.221 -100.017 -143.381 964.383 -1.079.838 -137.905 -71 -253.431 834.751 -1.182.686 -157.787 -141 -505.862 -110.049 -252.431

100299 - Infektologická klinika (COVID) 0 0 187.608 -85.809 -14.418 87.381 0 87.381

200202 - Infektologická ambulancia 58.473 -68.297 -3.206 -13.030 71.001 -71.281 -5.846 20 -6.106 73.819 -85.896 -6.922 104 -18.895 6.924 -12.789

Klinická farmakológia 69 -38.308 -1.981 40.220 0 48 -40.673 -3.069 43.694 0 894 -65.328 -4.960 69.395 0 0 0

206501 - Ambulancia klinickej farmakológie 69 -38.308 -1.981 40.220 0 48 -40.673 -3.069 43.694 0 894 -65.328 -4.960 69.395 0 0 0

Klinika AIM 1.419.234 -3.299.724 -278.509 1.305.976 -853.023 1.304.555 -3.556.102 -338.465 1.430.788 -1.159.224 1.875.475 -3.922.875 -415.202 1.442.593 -1.020.009 -306.201 139.215

102501 - Klinika AIM 1.337.587 -1.977.166 -192.506 -832.085 1.209.382 -2.131.055 -222.863 -1.144.536 1.529.628 -2.362.865 -273.654 -1.106.891 -312.451 37.645

102502 - Klinika AIM - anestéziologická časť 16.645 -1.241.054 -81.567 1.305.976 0 20.045 -1.342.429 -108.351 1.430.734 -1 30.565 -1.357.564 -115.334 1.442.333 0 -1 1

102599 - Klinika AIM 2 (COVID-19) 0 0 248.598 -125.379 -18.846 104.374 0 104.374

202501 - Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny51.972 -59.239 -2.785 -10.052 61.579 -61.017 -4.712 51 -4.099 52.436 -52.608 -4.266 251 -4.187 5.953 -88

204601 - Algeziologická ambulancia 13.031 -22.265 -1.651 -10.885 13.548 -21.602 -2.539 2 -10.591 14.248 -24.459 -3.103 9 -13.304 294 -2.713

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 3.444.388 -3.309.798 -943.148 -808.558 3.656.608 -3.518.950 -1.111.509 780 -973.071 3.244.640 -3.297.437 -1.084.451 456 -1.136.792 -164.513 -163.721

101301 - Klinika úrazovej chirurgie 2.273.683 -1.682.229 -160.399 431.055 2.250.311 -1.861.801 -232.070 156.440 2.086.138 -1.833.479 -233.627 19.032 -274.615 -137.408

161301 - Klinika úrazovej chirurgie - JIS 124.243 -341.232 -25.040 -242.029 155.402 -342.828 -31.149 -218.575 173.014 -348.296 -35.972 -211.255 23.454 7.320

201302 - Ambulancia úrazovej chirurgie 75.821 -96.071 -10.390 -30.640 86.310 -110.972 -13.925 780 -37.807 68.062 -114.213 -15.510 456 -61.205 -7.167 -23.398

401301 - JAS úrazová chirurgia 41.138 -38.770 -1.755 613 255.404 -35.951 -2.244 217.209 213.187 -48.802 -2.894 161.490 216.596 -55.719

S01301 - Úrazová chirurgia COS 929.502 -1.151.496 -745.564 -967.558 909.180 -1.167.399 -832.123 -1.090.342 704.239 -952.646 -796.447 -1.044.854 -122.784 45.488

Klinika vnútorného lekárstva 4.809.222 -5.132.094 -410.257 44.474 -688.655 5.274.704 -5.632.967 -522.173 41.865 -838.571 5.318.457 -5.775.957 -913.922 364.665 -1.006.757 -149.915 -168.186

100101 - Klinika vnútorného lekárstva 2.355.550 -2.464.297 -233.995 -342.742 2.751.814 -2.816.828 -337.774 -402.788 3.062.237 -2.936.305 -696.439 0 -570.507 -60.046 -167.719

100102 - Klinika vnútorného lekárstva - rezidenčný program99.494 -104.258 -4.764 99.322 -101.035 -2.232 3.730 -215 76.101 -77.609 -4.560 793 -5.275 4.549 -5.060

119602 - Klinika vnútorného lekárstva - JIS interná 181.981 -358.922 -28.056 -204.997 76.502 -280.356 -26.588 -230.442 48.858 -223.440 -23.600 94.584 -103.598 -25.444 126.844

119702 - Klinika vnútorného lekárstva - JIS kardiologická 88.355 -306.229 -23.500 -241.374 92.673 -315.330 -30.422 -253.079 4.477 -420.384 -38.275 208.170 -246.011 -11.705 7.068

119703 - Klinika vnút.lekárstva-JIS kardiolog.-kardiostim. 847.555 -692.313 -51.143 104.099 918.675 -818.928 -50.466 49.281 866.892 -743.248 -51.707 98 72.035 -54.818 22.754

200102 - Ambulancia vnútorného lekárstva 51.778 -114.788 -8.256 -71.266 49.056 -117.593 -11.270 -79.807 49.005 -168.195 -16.753 -135.943 -8.541 -56.136

204501 - Reumatologická ambulancia 97.768 -81.162 -5.727 10.879 99.374 -85.064 -5.754 8.556 96.329 -85.212 -7.129 2 3.990 -2.323 -4.566

204801 - Gastroenterologická ambulancia 362.724 -458.313 -44.025 31.886 -107.728 336.420 -429.706 -39.184 26.397 -106.073 373.791 -517.676 -55.226 29.943 -169.168 1.655 -63.095

204901 - Kardiologická ambulancia 79.147 -35.524 -1.986 41.637 91.617 -50.357 -3.566 2.539 40.233 48.234 -42.114 -3.612 27.274 29.781 -1.404 -10.452

205001 - Diabetologická amb. 3.384 -9.808 -568 -6.992 16.853 -20.547 -2.155 75 -5.774 20.893 -40.402 -3.784 26 -23.267 1.218 -17.493

206301 - Nefrologická ambulancia 16.917 -21.351 -1.414 -5.848 20.148 -23.802 -2.200 -5.854 22.901 -35.507 -3.162 -15.768 -6 -9.914

206401 - Endokrinologická ambulancia 58.176 -52.355 -3.103 2.718 72.471 -56.214 -4.985 11.272 65.264 -55.870 -5.923 8 3.479 8.554 -7.793

404801 - JAS gastroenterológia 147.377 -7.922 -338 139.117 143.211 -8.447 -740 134.024 188.507 -8.818 -516 179.174 -5.093 45.150

558801 - ERCP 419.015 -424.850 -8.145 12.588 -1.392 506.567 -508.759 -4.837 9.123 2.094 394.967 -421.178 -3.236 3.768 -25.679 3.486 -27.773

 +/- výsledok 

(2019-2018)

 +/- výsledok 

(2020-2019)

2018

rok 2018

2019

rok 2019

2020

rok 2020
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MOM 0 0 85.535 -34.734 -3.011 47.790 0 47.790

264701 - Mobilné odberové miesto 0 0 85.535 -34.734 -3.011 47.790 0 47.790

Nemocničná lekáreň 24 -170.418 -8.188 178.582 0 5.939 -223.311 -23.166 240.538 0 164.063 -443.886 -29.496 309.320 0 0 0

308001 - Nemocničná lekáreň 24 -170.418 -8.188 178.582 0 5.939 -223.311 -23.166 240.538 0 164.063 -443.886 -29.496 309.320 0 0 0

Neonatologické oddelenie 1.498.953 -1.476.013 -139.597 -116.657 1.645.701 -1.696.021 -182.543 50 -232.813 1.789.672 -1.786.009 -214.449 25 -210.760 -116.156 22.053

105101 - Neonatologické oddelenie 1.024.239 -708.000 -69.579 246.660 1.145.175 -863.876 -99.803 181.496 1.296.068 -915.805 -119.977 260.287 -65.164 78.791

105102 - Oddelenie patologických novorodencov 316.506 -398.236 -36.256 -117.986 329.084 -411.645 -42.247 -124.808 340.298 -458.611 -48.348 -166.660 -6.822 -41.852

120301 - Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorod. 40.860 -266.691 -27.387 -253.218 11.779 -294.510 -35.770 -318.501 2.322 -285.788 -40.571 -324.036 -65.283 -5.535

205101 - Neonatologická ambulancia 94.308 -78.042 -4.685 11.581 131.373 -98.900 -2.254 5 30.224 125.728 -95.323 -2.692 27.713 18.643 -2.511

215401 - Ambulancia pediatrickej gastroenterológie 23.039 -25.045 -1.690 -3.696 28.289 -27.089 -2.469 45 -1.224 25.256 -30.483 -2.862 25 -8.063 2.472 -6.839

Neurologické oddelenie 2.523.472 -2.192.087 -280.465 50.920 2.685.856 -2.455.200 -373.724 3.724 -139.344 2.796.191 -2.632.058 -465.583 3.080 -298.370 -190.264 -159.026

100401 - Neurologické oddelenie 1.727.483 -1.175.843 -184.331 367.309 1.803.129 -1.294.581 -255.653 252.895 1.948.814 -1.376.147 -322.262 250.404 -114.414 -2.491

120101 - Neurologické oddelenie - JIS 260.380 -522.133 -56.555 -318.308 328.568 -674.031 -82.560 -428.023 358.439 -817.006 -99.709 -558.276 -109.715 -130.253

200402 - Neurologická ambulancia 285.736 -376.718 -21.910 -112.892 304.829 -338.611 -13.495 3.700 -43.577 239.233 -256.254 -12.892 2.665 -27.248 69.315 16.329

210401 - Ambulancia pediatrickej neurológie 17.083 -18.185 -2.312 -3.414 19.596 -19.995 -3.309 25 -3.683 20.404 -20.476 -3.665 415 -3.322 -269 361

600401 - Stacionár - neurológia 232.790 -99.207 -15.358 118.225 229.735 -127.981 -18.707 83.047 229.301 -162.175 -27.055 40.072 -35.178 -42.975

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti 996.067 -807.806 -73.874 114.387 1.080.568 -929.538 -96.897 54.133 1.127.706 -971.212 -112.837 43.657 -60.254 -10.476

109501 - Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti 996.067 -807.806 -73.874 114.387 1.080.568 -929.538 -96.897 54.133 1.127.706 -971.212 -112.837 43.657 -60.254 -10.476

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 613.422 -725.932 -72.624 -185.134 708.319 -811.926 -125.350 2.211 -226.746 734.371 -881.432 -127.264 2.063 -272.262 -41.613 -45.516

100301 - Oddelenie pneumológie a ftizeológie 589.307 -664.620 -69.177 -144.490 690.098 -746.635 -118.051 -64 -174.652 718.965 -803.769 -119.722 -204.526 -30.163 -29.874

200302 - Pneumologicko - ftizeologická ambulancia 24.115 -61.311 -3.447 -40.643 18.222 -65.291 -7.299 2.275 -52.093 15.405 -77.663 -7.542 2.063 -67.736 -11.450 -15.643

Oddelenie ŠŽM a ZP 2.013 -97.938 -3.773 99.697 0 770 -105.697 -18.458 123.385 0 1.537 -74.679 -19.653 92.794 0 0 0

308002 - Oddelenie ŠZM a ZP 2.013 -97.938 -3.773 99.697 0 770 -105.697 -18.458 123.385 0 1.537 -74.679 -19.653 92.794 0 0 0

Oftalmologické oddelenie 1.142.756 -859.879 -107.589 175.288 975.244 -830.992 -122.384 19 21.887 1.355.584 -894.334 -247.178 123 214.195 -153.401 192.308

101501 - Oftalmologické oddelenie 189.091 -359.560 -42.429 -212.898 180.112 -406.860 -56.025 -282.773 176.214 -504.599 -65.230 -393.615 -69.875 -110.842

201502 - Oftalmologická ambulancia 187.446 -159.698 -10.676 17.072 207.208 -144.040 -12.070 19 51.117 209.386 -104.479 -13.929 119 91.097 34.045 39.980

401501 - JAS oftalmológia 689.807 -241.590 -4.116 444.101 509.439 -173.377 -4.281 331.781 897.119 -184.321 -2.864 709.934 -112.320 378.153

801501 - ÚPS oftalmológia 76.411 -97.237 -4.401 -25.227 78.485 -105.043 -5.478 -32.036 72.865 -97.537 -5.888 3 -30.557 -6.809 1.479

S01501 - Oftalmológia COS 0 -1.794 -45.968 -47.762 -1.672 -44.530 -46.202 0 -3.398 -159.267 -162.665 1.560 -116.463

Klinika onkológie 2.779.500 -1.935.698 -147.923 695.879 3.081.179 -2.340.752 -172.358 6.245 574.314 3.793.094 -2.759.095 -229.756 5.586 809.829 -121.565 235.515

101901 - Onkologická klinika 1.888.477 -1.161.730 -101.856 624.891 1.806.390 -1.215.910 -134.378 456.102 2.219.279 -1.281.752 -156.994 780.532 -168.789 324.430

201902 - Ambulancia klinickej onkológie 891.022 -773.968 -46.066 70.988 1.274.789 -1.124.842 -37.980 6.245 118.212 1.573.816 -1.477.343 -72.762 5.586 29.297 47.224 -88.915

ORL oddelenie 643.079 -563.328 -181.048 -101.297 702.216 -628.620 -200.974 25.222 -102.156 568.551 -642.215 -184.218 17.020 -240.861 -859 -138.705

101401 - ORL oddelenie 292.920 -406.534 -33.661 -147.275 295.455 -436.220 -48.911 -189.676 229.188 -418.000 -54.406 -243.219 -42.401 -53.543

201402 - ORL ambulancia 121.204 -42.579 -3.548 75.077 161.677 -64.557 -6.337 25.008 115.791 127.111 -62.194 -8.969 16.916 72.864 40.714 -42.927

401401 - JAS ORL 128.716 -4.737 -173 123.806 135.067 -5.602 -603 12 128.874 128.772 -10.825 -652 117.295 5.068 -11.579

801401 - ÚPS ORL 99.789 -84.145 -3.850 11.794 109.200 -98.564 -5.711 201 5.126 82.790 -123.371 -7.389 104 -47.866 -6.668 -52.992

S01401 - ORL COS 450 -25.333 -139.817 -164.700 816 -23.677 -139.412 -162.273 691 -27.824 -112.802 -139.935 2.427 22.338

Patologická anatómia 420.872 -380.895 -23.064 16.913 466.143 -447.111 -26.849 -7.817 531.200 -482.391 -46.616 2.193 -24.730 10.010

502901 - Patologická anatómia 420.872 -380.895 -23.064 16.913 466.143 -447.111 -26.849 -7.817 531.200 -482.391 -46.616 2.193 -24.730 10.010

Klinika pediatrie 1.595.960 -1.225.707 -129.581 240.672 1.758.452 -1.269.862 -162.415 736 326.911 1.350.852 -1.273.113 -177.557 659 -99.159 86.239 -426.070

100701 - Pediatrická klinika 1.297.808 -879.006 -117.825 300.977 1.469.073 -928.434 -144.299 396.340 1.087.427 -953.415 -155.942 -21.930 95.363 -418.270

100702 - Pediatrická klinika - rezidenčný program 109.281 -121.095 -11.814 80.035 -84.179 -4.144 75.484 -67.540 7.944 7.670 12.088

119901 - Pediatrická klinika - JIS 124.597 -158.508 -7.953 -41.864 134.910 -174.186 -12.022 -51.298 133.924 -182.606 -13.593 -62.275 -9.435 -10.977

200702 - Pediatrická ambulancia 22.636 -55.271 -2.543 -35.178 34.915 -70.389 -4.223 736 -38.961 21.615 -56.075 -5.488 659 -39.289 -3.783 -328

214402 - Klinická psychológia (pediatria) 41.638 -11.827 -1.260 28.551 39.520 -12.673 -1.871 24.976 32.401 -13.476 -2.534 16.391 -3.575 -8.585

Podnikateľská činnosť 4.390.025 -3.275.639 -7.847 -129.488 977.051 3.693.542 -2.998.349 -5.689 -108.283 581.221 3.207.907 -2.849.654 -7.635 -70.882 279.737 -395.830 -301.484

090902 - Vrátnica-parkovací systém 579 -1.476 -897 -1.482 -1.482 -1.476 -1.476 -585 6

098101 - Bytové hospodárstvo 32.677 -10.481 22.196 33.021 -37.410 -4.389 32.219 -30.000 2.219 -26.585 6.608

098201 - Prenájom zdrav.zar.-D.Streda 910.596 -234.933 675.663 0 -675.663 0

098202 - Prenájom zdrav.zar.-B-Medical/lekáreň/ 0 0 0 0 0

098203 - Prenájom zdrav.zar.-Medican/MR/ 55.202 -6.882 48.320 56.716 -28.072 28.644 58.473 -29.120 29.353 -19.676 709

098204 - Prenájom zdrav.zar.-FMC 16.397 -17.507 -1.110 13.526 -15.337 -1.811 15.874 -16.765 -891 -701 920

098205 - Prenájom zdrav.zar.-NTS 65.400 -28.622 36.778 60.073 -21.991 38.082 56.352 -22.790 33.563 1.304 -4.519

098206 - Prenájom zdrav.zar.-AnalytX 201.573 -42.511 159.062 203.580 -33.805 169.775 203.545 -36.528 167.017 10.713 -2.758

098208 - Prenájom zdrav.zar.-LSPP dospelí 5.118 -1.221 3.897 0 -3.897 0

098209 - Prenájom zdrav.zar.-ostatné 4.047 -1.071 2.976 2.347 -6 2.341 1.247 -102 1.146 -635 -1.195

098210 - Prenájom zdrav.zar.-Agave 45.359 -12.719 32.640 48.810 -13.676 35.134 48.931 -12.574 36.357 2.494 1.223

098213 - Prenájom zdrav.zar.-záchr.zdr.služba 8.527 -2.048 6.479 8.717 -1.889 6.828 9.217 -2.915 6.302 349 -526

098301 - Prenájom mimo zdr.-LOBA 2.351 -939 1.412 2.198 -724 1.474 1.503 -749 754 62 -720

098302 - Prenájom mimo zdr.-Hanáková 2.210 -1 2.209 2.005 -1 2.004 2.007 -2 2.006 -205 2

098304 - Prenájom mimo zdr.-Strížová 2.160 2.160 2.160 2.160 1.800 1.800 0 -360

098305 - Prenájom mimo zdr.-Stánok suš. ov. Mgr.Novák 4.347 -795 3.552 4.505 -1.487 3.018 4.718 -1.129 3.588 -534 570

098306 - Prenájom mimo zdr.-Rím.kat.cirkev-Kaplnka 5.600 -613 4.987 5.508 -922 4.586 5.420 -1.104 4.316 -401 -270

098307 - Prenájom mimo zdr.-ostatné 10.179 -892 9.287 7.977 -970 7.007 6.049 -690 5.359 -2.280 -1.648

098308 - Prenájom mimo zdr.-Luciana -14 -14 0 14 0

098311 - Prenájom mimo zdr.-ASO Vendig 6.300 -6 6.294 6.300 -6 6.294 874 -8 866 0 -5.428

098312 - Prenájom mimo zdr.-Dora Gastro 62.078 -65.959 -3.881 75.168 -82.340 -7.172 74.346 -82.785 -8.439 -3.291 -1.267

098313 - Prenájom mimo zdr.-Dallmayr 7.238 7.238 7.563 -2 7.561 7.563 -5 7.558 323 -3

098314 - Prenájom mimo zdr.-Biháryová 5.988 -296 5.692 6.086 -716 5.370 1.540 -235 1.304 -322 -4.066

098504 - Nepriame náklady na PČ 1.695 -49.585 -47.890 321.395 -45.597 275.798 510 -13.476 -12.966 323.688 -288.764
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098601 - Lekáreň pri nemocnici 2.934.403 -2.797.068 -7.847 -129.488 0 2.825.887 -2.711.915 -5.689 -108.283 0 2.675.718 -2.597.202 -7.635 -70.882 0 0 0

Prevádzkový úsek 5.591.771 -6.766.744 -52.043 2.745.204 1.518.188 12.592.379 -4.392.803 -93.546 3.595.008 11.701.038 13.527.342 -10.150.695 -159.279 4.209.699 7.427.066 10.182.850 -4.273.972

090201 - Oddelenie pre hosp.-technické činnosti 114.033 -1.688.381 -1.574.348 18.851 -1.725.950 -1.707.099 59.585 -1.815.500 -1.755.915 -132.751 -48.816

090202 - Oddelenie OKRZ-Trnavský kraj 52.380 -50.952 1.428 64.944 -66.100 -1.156 69.118 -71.705 -2.587 -2.584 -1.431

090204 - Oddelenie OKRZ-FN Trnava 15.450 -16.532 -1.082 12.276 -12.773 -497 16.966 -17.988 -1.023 585 -526

090207 - Náklady súvisiace s DM -18.587 -1.078 19.665 0 -4.558 -521 5.079 0 0 0

090601 - Civilná ochrana -713 -713 -1.067 -1.067 41 -2.057 -2.016 -354 -949

090801 - Informatika-výpočtové stredisko 0 597 -178.521 -11.709 189.633 0 2.322 -176.118 -13.247 187.044 0 0 0

090901 - Vrátnica 0 -24.115 -24.115 5 -23.860 -23.855 134 -29.708 -29.574 260 -5.719

091101 - Telefónna ústredňa 304 -71.609 -71.305 451 -87.987 -87.536 800 -83.544 -82.744 -16.231 4.792

091301 - Liečebná výživa -20.003 -484 20.487 0 -22.518 -790 23.308 0 3 -21.679 -800 22.477 0 0 0

091401 - Práčovňa -58.527 -2.045 60.572 0 -60.911 -2.904 63.815 0 296 -74.192 -3.617 77.513 0 0 0

091501 - Doprava hospodárska 10 -35.276 -35.266 10 -37.366 -37.356 -71.271 -71.271 -2.090 -33.915

091502 - Doprava osobná 632 -41.298 -40.666 54 -42.493 -42.439 81 -12.426 -12.345 -1.773 30.094

091503 - Doprava vnútroústavná 36 -50.424 -50.388 62 -62.151 -62.089 -64.623 -64.623 -11.701 -2.534

091540 - Doprava-nákup PH na kreditné karty 0 0 29 29 160 160 29 131

091601 - Údržba 1.144 -203.866 -7.880 210.602 0 1.344 -235.576 -12.004 246.237 1 2.625 -251.697 -13.957 263.029 0 1 -1

091701 - Upratovanie 6.054 -931.436 -38.056 963.438 0 207 -1.004.004 -52.762 1.056.559 0 1.379 -1.099.346 -62.711 1.160.678 0 0 0

091801 - Energetické zdroje spoločné 0 -54.838 -1.023 55.861 0 -25.229 -279 25.508 0 9.211 -21.892 -32 12.713 0 0 0

091901 - Odpadové hospodárstvo 89.809 -208.584 118.774 -1 320 -133.974 133.654 0 2.949 -143.524 140.575 0 1 0

092001 - Údržba areálov 3.888 -98.083 -94.195 3.898 -86.072 -82.174 3.896 -89.087 -85.191 12.021 -3.017

092101 - Sklad materiálu 8.949 -23.072 -14.123 950 -17.329 -9.390 25.768 -1 826 -27.972 -12.780 39.925 0 14.122 1

092401 - Správa autoparku 47 -34.000 -33.953 105 -31.905 -31.800 252 -32.053 -31.801 2.153 -1

092501 - Správa a údržba budov 26.596 -84.522 57.926 0 23.592 -55.686 32.094 0 45.437 -202.173 156.737 0 0 0

092502 - Správa a údržba budov PCHD 7.893 -50.280 42.387 0 11.354 -59.239 47.886 1 103.469 -179.838 76.369 0 1 -1

092503 - Prevádzkový dispečing PCHD 718 -40.677 -1.477 41.436 0 1.374 -59.159 -3.187 60.972 0 1.270 -65.806 -4.017 68.553 0 0 0

097801 - Nerozlíšené mimoriadne náklady 0 0 1.780.735 -1.797.072 -48.119 -64.456 0 -64.456

097901 - Nerozlíšené nákl.ostatnej prevádzky 5.262.132 -2.945.578 1.154.056 3.470.610 12.450.187 -351.071 1.684.496 13.783.612 11.424.152 -3.784.137 2.004.087 9.644.101 10.313.002 -4.139.511

099901 - Medicinálne plyny-GPP+odparov.stanica 0 -132 -132 0 -63 -63 0 -138 -138 69 -75

099902 - Medicinálne plyny-PCHD+odpar.stanica 0 0 258 -258 0 0 0

099903 - Odborová organizácia -13.853 -13.853 -5.371 -5.371 2 -13.461 -13.459 8.482 -8.088

099904 - Prevádzkové náklady Trnavskej univerzity 1.173 -884 289 1.247 -1.348 -101 819 -870 -52 -390 49

099905 - Prevádzkové náklady SZŠ 523 -523 0 551 -552 -1 717 -717 -1 -1 0

Psychiatrické oddelenie 1.210.329 -1.136.620 -133.260 -59.551 1.181.164 -1.135.816 -172.613 2 -127.263 1.192.840 -1.153.521 -180.267 10.581 -130.367 -67.712 -3.104

100501 - Psychiatrické oddelenie 1.157.697 -1.104.362 -127.874 -74.539 1.121.339 -1.099.080 -159.111 -136.852 1.126.705 -1.063.098 -167.014 0 -103.407 -62.313 33.445

200501 - Psychiatrická ambulancia 19.924 -9.446 -2.574 7.904 24.091 -12.204 -9.854 2 2.035 23.373 -13.023 -4.255 1.871 7.966 -5.869 5.931

214403 - Klinická psychológia 0 0 11.268 -53.998 -4.786 8.710 -38.807 0 -38.807

600501 - Stacionár - psychiatria 32.707 -22.812 -2.811 7.084 35.734 -24.532 -3.648 7.554 31.494 -23.402 -4.211 3.881 470 -3.673

Klinika rádiológie 6.409.629 -5.456.256 -168.081 785.292 7.237.439 -6.461.707 -171.782 603.950 8.504.733 -7.121.642 -211.250 120 1.171.961 -181.342 568.011

502301 - Rádiológia 701.369 -923.105 -72.859 -294.595 887.833 -1.171.136 -106.600 -389.903 802.237 -1.071.460 -115.518 115 -384.626 -95.308 5.277

502302 - Rádiológia - angiografia 3.810.167 -3.617.424 -60.767 131.976 3.915.733 -4.284.548 -28.672 -397.487 5.140.245 -4.888.620 -42.867 208.758 -529.463 606.245

502304 - Rádiológia - mamografia 0 0 -39.883 -2.717 -42.600 0 -42.600

502305 - Rádiológia - ultrasonografia 0 0 37.539 -45.878 -3.404 -11.743 0 -11.743

557601 - Rádiológia - CT 1.898.092 -915.728 -34.455 947.909 2.433.874 -1.006.023 -36.510 1.391.341 2.524.712 -1.075.800 -46.745 5 1.402.172 443.432 10.831

Stacionár-pediat.neurológia, pneumológia a ftizeol. 132.312 -224.150 -8.432 -100.270 128.691 -254.278 -13.118 -138.705 104.227 -222.047 -12.536 2 -130.353 -38.435 8.352

615601 - Stacionár-pediat.neurol.,pediat.pneum. a ftizeol. 132.312 -224.150 -8.432 -100.270 128.691 -254.278 -13.118 -138.705 104.227 -222.047 -12.536 2 -130.353 -38.435 8.352

Urgentný príjem 601.082 -1.355.626 -95.345 37.219 -812.670 629.424 -1.494.389 -131.685 39.608 -957.042 666.369 -1.655.052 -157.907 42.785 -1.103.805 -144.372 -146.763

897501 - Urgentný príjem 1.typu 601.082 -1.355.626 -95.345 37.219 -812.670 629.424 -1.494.389 -131.685 39.608 -957.042 666.369 -1.655.052 -157.907 42.785 -1.103.805 -144.372 -146.763

Klinika urológie 1.375.910 -1.132.701 -513.920 -270.711 1.737.273 -1.450.916 -644.953 178 -358.418 1.749.536 -1.603.518 -676.717 131 -530.567 -87.707 -172.149

101201 - Urologické oddelenie 972.465 -709.098 -77.476 185.891 1.270.168 -921.037 -113.930 235.201 1.247.474 -982.745 -128.192 136.537 49.310 -98.664

201202 - Urologická ambulancia 129.075 -148.214 -18.797 -37.936 137.206 -156.710 -22.243 178 -41.569 126.004 -185.219 -30.096 131 -89.179 -3.633 -47.610

401201 - JAS urológia 229.018 -21.281 -823 206.914 230.758 -24.126 -1.607 205.025 266.483 -39.546 -2.386 224.551 -1.889 19.526

S01201 - Urológia COS 45.352 -254.107 -416.824 -625.579 99.142 -349.043 -507.173 -757.074 109.576 -396.008 -516.043 -802.475 -131.495 -45.401

Všeobecné lekárstvo 146 -17.360 -2.316 19.530 0 266 -20.818 -3.481 24.034 0 454 -23.256 -3.774 26.575 0 0 0

200103 - Všeobecné lekárstvo 146 -17.360 -2.316 19.530 0 266 -20.818 -3.481 24.034 0 454 -23.256 -3.774 26.575 0 0 0

Spolu 51.134.704 -52.532.947 -6.185.650 6.185.650 -1.398.243 61.526.110 -55.112.419 -7.578.895 7.578.895 6.413.691 64.437.650 -63.696.289 -8.763.232 8.763.232 741.361 7.811.934 -5.672.330



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad stavu pohľadávok (netto) Príloha č. 9

(v Eur)

po lehote 

splatnosti

v lehote 

splatnosti spolu

po lehote 

splatnosti

v lehote 

splatnosti spolu

po lehote 

splatnosti

v lehote 

splatnosti spolu

po lehote 

splatnosti

v lehote 

splatnosti spolu

po lehote 

splatnosti

v lehote 

splatnosti spolu
A B C=A+B A B C=A+B A B C=A+B A B C=A+B A B C=A+B

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE 635 4.471.197 4.471.832 118 4.296.372 4.296.490 -517 -174.825 -175.342 1.010 6.681.672 6.682.682 892 2.385.300 2.386.191

   -VŠZP 3.196.613 3.196.613 118 2.683.432 2.683.550 118 -513.181 -513.063 440 5.583.043 5.583.482 322 2.899.611 2.899.933

   -Dôvera 635 1.112.573 1.113.208 1.279.076 1.279.076 -635 166.503 165.868 535 646.044 646.578 535 -633.033 -632.498

   -Union ZP 162.011 162.011 333.864 333.864 0 171.853 171.853 35 452.586 452.621 35 118.721 118.756

   -ostatné ZP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OSTATNÉ 56.415 235.852 292.267 47.539 217.426 264.965 -8.876 -18.426 -27.302 30.214 173.763 203.978 -17.325 -43.663 -60.987

SPOLU 57.050 4.707.049 4.764.099 47.657 4.513.798 4.561.455 -9.393 -193.251 -202.644 31.224 6.855.435 6.886.659 -16.433 2.341.637 2.325.204

Pohľadávky k 31.12.2018 Pohľadávky k 31.12.2019  +/- 2019-2018 Pohľadávky k 31.12.2020  +/- 2020-2019



Fakultná nemocnica Trnava

Prehľad stavu záväzkov Príloha č. 10

(v Eur)

istina penále istina penále istina penále istina penále istina penále

DODÁVATELIA 14.069.572 8.806.134 139.314 9.804.045 3.453.764 184.541 -4.265.527 -5.352.370 45.227 9.370.667 4.468.378 156.541 -433.378 1.014.614 -28.000

Lieky 2.395.496 1.822.798 513 1.628.042 937.663 513 -767.454 -885.135 0 2.169.250 1.296.596 513 541.208 358.933 0

ŠZM 6.949.244 5.266.175 0 3.271.005 1.405.594 0 -3.678.239 -3.860.580 0 4.154.797 2.264.360 0 883.792 858.766 0

Plyn 3.531 336 0 -199 84 0 -3.730 -252 0 370 288 0 569 204 0

Elektrická energia 9.455 0 0 32.751 0 0 23.296 0 0 89.852 0 0 57.101 0 0

Vodárne a kanalizácie 151.187 134.915 0 10.149 0 0 -141.038 -134.915 0 21.460 0 0 11.311 0 0

Ostatní dodávatelia energií 222.261 169.632 25.465 200.589 144.930 32.436 -21.672 -24.702 6.971 183.448 130.430 4.436 -17.141 -14.500 -28.000

Telekomunikácie 2.655 0 0 2.767 0 0 111 0 0 3.559 0 0 792 0 0

Medicinálne plyny 81.893 41.224 0 57.747 15.045 0 -24.147 -26.179 0 78.420 12.073 0 20.674 -2.972 0

NTS 785.408 702.671 112.571 771.181 676.511 150.827 -14.228 -26.161 38.257 735.992 675.831 150.827 -35.189 -680 0

Záväzky voči iným ZZ 363 0 0 0 0 0 -363 0 0 33 0 0 33 0 0

Záv. za diagnostiku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záv. za štúdie a expertízy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Údržba a servis IT (HW+SW) 92.156 60.992 0 41.500 10.195 0 -50.656 -50.797 0 30.500 8.714 0 -11.000 -1.481 0

Údržba a servis zdrav.tech. 274.755 195.628 0 88.753 21.123 0 -186.002 -174.505 0 70.236 24.670 0 -18.517 3.547 0

Upratovanie 10.375 10.375 0 0 0 0 -10.375 -10.375 0 275 0 0 275 0 0

Sterilizácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pranie 50.703 0 765 55.276 0 765 4.572 0 0 29.321 0 765 -25.955 0 0

Potraviny 0 0 0 932 369 0 932 369 0 696 0 0 -236 -369 0

Odvoz a likvidácia odpadu 72.817 48.109 0 29.482 0 0 -43.335 -48.109 0 30.210 0 0 728 0 0

Údržba a servis výťahov 3.061 637 0 7.416 0 0 4.355 -637 0 3.626 0 0 -3.790 0 0

Ostatné služby 659.607 0 0 523.820 177.707 0 -135.787 177.707 0 329.623 6.476 0 -194.197 -171.231 0

Verejná lekáreň 566.221 -973 0 374.421 0 0 -191.799 973 0 434.536 679 0 60.115 679 0

 Investiční dodávatelia: 1.436.176 41.783 0 2.523.592 18.174 0 1.087.416 -23.609 0 633.073 0 0 -1.890.519 -18.174 0

   -záv. za dodávky DM (stavby) 101.034 531 0 20.750 0 0 -80.284 -531 0 87.294 0 0 66.544 0 0

   -záv. za dodávky prístroj. techniky 1.318.581 40.165 0 2.428.442 18.174 0 1.109.861 -21.990 0 518.937 0 0 -1.909.505 -18.174 0

   -ostatné 16.562 1.088 0 74.401 0 0 57.839 -1.088 0 26.842 0 0 -47.558 0 0

 Ostatní dodávatelia: 302.207 311.832 0 184.822 46.370 0 -117.385 -265.462 0 371.392 48.261 0 186.570 1.891 0

VEREJNÉ FINANCIE 10.693.233 9.095.267 0 16.259.003 14.439.783 10.466 5.565.770 5.344.516 10.466 14.029.405 12.169.183 0 -2.229.598 -2.270.600 -10.466

   Daňový úrad 267.364 0 0 301.997 0 10.466 34.633 0 10.466 289.129 0 0 -12.867 0 -10.466

   Sociálna poisťovňa 10.185.117 9.095.267 0 15.665.630 14.439.783 0 5.480.514 5.344.516 0 13.452.540 12.169.183 0 -2.213.091 -2.270.600 0

   Zdravotné poisťovne 240.753 0 0 291.376 0 0 50.623 0 0 287.736 0 0 -3.640 0 0

     -VŠZP 201.087 0 0 243.742 0 0 42.656 0 0 232.605 0 0 -11.137 0 0

     -Dôvera 28.510 0 0 35.708 0 0 7.197 0 0 40.874 0 0 5.167 0 0

     -Union ZP 11.156 0 0 11.926 0 0 770 0 0 14.257 0 0 2.331 0 0

     -ostatné ZP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZAMESTNANCI 1.327.723 0 0 1.622.607 0 0 294.885 0 0 1.605.867 0 0 -16.740 0 0

Záv. voči zamestnancom 1.296.958 0 0 1.569.311 0 0 272.353 0 0 1.561.318 0 0 -7.994 0 0

Záv. zo sociálneho fondu 24.367 0 0 29.781 0 0 5.414 0 0 34.241 0 0 4.460 0 0

Ostatné záväzky 6.398 0 0 23.515 0 0 17.117 0 0 10.308 0 0 -13.207 0 0

INÉ ZÁVÄZKY 14.670.565 6.233.466 0 12.876.355 0 0 -1.794.210 -6.233.466 0 16.755.545 0 0 3.879.190 0 0

Rezervy 735.677 0 0 492.231 0 0 -243.446 0 0 969.362 0 0 477.131 0 0

Zúčt transferov štát. rozp. 7.660.442 0 0 12.272.124 0 0 4.611.682 0 0 15.501.171 0 0 3.229.048 0 0

Prijaté návratné fin výpomoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transfery a ost.zúčt. so subjekt mimo verejnej 

správy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Predpísané záv za exekúcie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté sponzor príspevky 21.464 0 0 22.903 0 0 1.439 0 0 9.234 0 0 -13.669 0 0

Prijaté preddavky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záväzky z nájmu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poistné 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 -10.000 0 0

Zábezpeky 0 0 64.800 0 0 64.800 0 0 0 0 0 -64.800 0 0
Ostatné záväzky 6.252.981 6.233.466 14.297 0 0 -6.238.684 -6.233.466 0 275.777 0 0 261.480 0 0

SPOLU 40.761.093 24.134.867 139.314 40.562.011 17.893.548 195.007 -199.082 -6.241.320 55.693 41.761.484 16.637.561 156.541 1.199.474 -1.255.986 -38.466

 bez transferov 33.100.651 24.134.867 139.314 28.289.887 17.893.548 195.007 -4.810.764 -6.241.320 55.693 26.260.313 16.637.561 156.541 -2.029.574 -1.255.986 -38.466

z toho: po 

LSPL

Záväzky k 31.12.2018 Záväzky k 31.12.2019  +/- 2019-2018 Záväzky k 31.12.2020  +/- 2020-2019

z toho: po 

LSPL

z toho: po 

LSPL

z toho: po 

LSPL

z toho: po 

LSPL



Čís-

lo

riad. Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

SPOLU  MAJETOK         r. 002 + r. 033 + r.110 + r. 114  001 73.430.517,51 27.825.410,73 45.605.106,78 43.794.859,30

A. Neobežný majetok súčet (r. 003+ r. 011 +024) 002 60.835.103,63 27.751.545,58 33.083.558,05 32.232.441,01

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet  (r. 004 až 010) 003 2.296.844,64 1.394.157,79 902.686,85 378.959,16

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ) 004

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 1.622.848,17 1.394.157,79 228.690,38 327.062,94

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 007

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) 008

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 009 673.996,47 673.996,47 51.896,22

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

(051) - (095AÚ)
010

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023) 011 58.538.258,99 26.357.387,79 32.180.871,20 31.853.481,85

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 2.074.357,53 2.074.357,53 2.074.357,53

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 5.849,44 5.849,44 5.849,44

3.
Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 014

4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 31.341.425,29 13.910.605,58 17.430.819,71 17.570.053,73

5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných  vecí                     (022) - (082 + 092AÚ) 016 24.018.875,21 12.043.719,04 11.975.156,17 11.484.446,85

6.
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 017 397.448,23 388.202,15 9.246,08 21.666,66

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ) 018

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 019

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) 020 14.861,02 14.861,02

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) 021

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 022 685.442,27 685.442,27 697.107,64

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

(052) - (095AÚ)
023

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032) 024

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 025

2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)
026

3.
Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ) 027

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  (065)-(096AÚ) 028

5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                 (066) - (096AÚ) 029

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 031

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku  (043) - (096AÚ) 032

B.
OBEŽNÝ MAJETOK súčet                                                        (r.034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 

098 + r. 104)
033 12.167.170,02 73.865,15 12.093.304,87 11.127.216,77

B.I. Zásoby súčet (r. 035 až r. 039) 034 1.424.810,73 1.424.810,73 1.016.343,88

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 1.357.017,88 1.357.017,88 926.734,75

2.
Nedokončená výroby a polotovary vlastnej výroby

(121 + 122) - (192 + 193)
036

3. Výrobky (123) - (194) 037

4. Zvieratá (124) - (195) 038

5. Tovar  (132 + 139) - (196) 039 67.792,85 67.792,85 89.609,13

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet                         (r.041 až r.047) 040

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa  (351AÚ) 041

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) 042

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ) 043

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ) 044

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ) 045

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) 046

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ) 047

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet                   (r. 049 až r. 059) 048

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 051

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií

(373 AÚ)-(391AÚ)
055

8. Pohľadávky z nájmu  (374AÚ) - (391AÚ) 056

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov  (375AÚ) - (391AÚ) 057

10. Nakúpené opcie  (376AÚ) - (391AÚ) 058

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 059

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
O
z
n
a
č
e
n
ie

STRANA AKTÍV 2020 2020-1

2



Čís-

lo

riad. Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

O
z
n
a
č
e
n
ie

STRANA AKTÍV 2020 2020-1

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet         (r. 061 až r. 084) 060 6.960.524,15 73.865,15 6.886.659,00 4.561.337,88

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 6.845.082,83 51.623,93 6.793.458,90 4.507.111,91

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ) 063

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391 AÚ) 064

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 231,51 231,51 80,67

6. Pohľadávky z nedaňoých rozpočtových príjmov (316AÚ)-(391AÚ) 066

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  (317AÚ)-(391AÚ) 067

8.
Pohľadávky z nedaňovývh príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozp. org.   zriad. obcou a VÚC (318AÚ)-

(391AÚ)
068

9. Pohľadávky z daňovývh príjmov obcí a vyšších územných celkov  (319AÚ)-(391AÚ) 069

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 6.994,16 6.994,16 11.519,16

11.
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia

a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)
071

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072 14.799,74 14.799,74

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074

15. Ostané dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075

16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076

17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií

(373 AÚ)-(391AÚ)
077

18. Pohľadávky z nájmu  (374AÚ) - (391AÚ) 078

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov  (375AÚ) - (391AÚ) 079

20. Nakúpené opcie  (376AÚ) - (391AÚ) 080

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 081 93.415,91 22.241,22 71.174,69 42.626,14

22. Spojovací účet pri združení (396) 082

23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371) - (391AÚ) 083

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy   (372) - (391AÚ) 084

B.V. Finančný majetok (r. 086 až r. 097) 085 3.781.835,14 3.781.835,14 5.549.535,01

B.V.1. Pokladnica (211) 086 511,24 511,24 1.677,71

2. Ceniny (213) 087

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 088 3.781.323,90 3.781.323,90 5.547.857,30

4. Účty v bankách  s dobou viazanosti viac ako jeden rok (221AÚ) 089

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291AÚ) 092

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 093

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti (256) - (291AÚ) 094

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291AÚ) 096

12. Účty štátnej pokladne (účtová skupina 28) 097

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) 098

B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného

rozpočtu (271AÚ) - (291AÚ)
099

2.
Poskytnuté návrátné finančné výpomoci príspevkovým

organizáciám (273AÚ) - (291AÚ)
100

3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským

subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
101

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103

B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé

súčet (r. 105 až r. 109)
104

B.VII.1. Poskytnuté návrátné finančné výpomoci v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105

2. Poskytnuté návrátné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108

5. Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109

C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 110 428.243,86 428.243,86 435.201,52

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 20.407,09 20.407,09 26.879,45

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112

3. Príjmy budúcich období (385) 113 407.836,77 407.836,77 408.322,07

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice                           (účtová skupina 20) 114
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Ozna- Čís-

čenie lo

riad.

a b c 5 6

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY                                     r.116+r.126+r.180+r. 183 115 45.605.106,78 43.794.859,30

A. Vlastné imanie  súčet                (r. 117 + r. 120 + r. 123) 116 -8.978.403,60 -9.719.764,38

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet                   (r. 118 + r. 119) 117

A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov         (+/- 414) 118

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 119

A.II. Fondy súčet (r.121 + r.122) 120

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121

2. Ostatné fondy (427) 122

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až r.125) 123 -8.978.403,60 -9.719.764,38

A.III.1
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov             (+/- 428) 124 -9.719.764,38 -16.133.454,92

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                      (+/-) r.001 - (r.117+ r.120+ r.124 + r.126 + r.180 

+ r.183)
125 741.360,78 6.413.690,54

B. Záväzky súčet  r.127 + r.132 + r.140 +r.151 + r.173 126 41.918.025,53 40.757.017,42

B.I. Rezervy                                         (r.128 až r.131) 127 969.362,16 492.230,88

B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé  (451AÚ) 128

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129

3. Rezervy zákonné krátkodobé  (323AÚ, 451AÚ) 130

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 969.362,16 492.230,88

B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                     (r.133 až r.139) 132 15.501.171,26 12.272.123,72

B.II.1
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ) 133

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) 134 15.501.171,26 12.272.123,72

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ) 135

4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ) 136

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AÚ) 137

6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ) 138

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ) 139

B.III. Dlhodobé záväzky súčet               r.141 až r.150 140 125.623,18 121.162,97

B.III.1 Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 91.382,40 91.382,40

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 144 34.240,78 29.780,57

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145

6.
Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476AÚ) 146

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) 147

8. Predané opcie  (377AÚ) 148

9. Iné záväzky (379AÚ) 149

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

STRANA PASÍV 2.020 2020-1
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Ozna- Čís-

čenie lo

riad.

a b c 5 6

STRANA PASÍV 2.020 2020-1

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až r. 171) 151 25.321.868,93 27.871.499,85

B.IV.1
Dodávatelia (321) 152 9.435.825,83 9.897.204,15

2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153

3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154

4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 249,60

5.
Navyfaktúrované dodávky (326, 476AÚ) 156 64.556,82

6.
Záväzky z nájmu (474AÚ) 157

7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) 158

8.
Predané opcie  (377AÚ) 159

9.
Iné záväzky (379AÚ) 160 12.549,26 88.847,39

10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161

11.
Záväzky voči združeniu (368) 162

12.
Zamestnanci (331) 163 1.561.317,67 1.569.311,20

13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 10.308,38 9.912,36

14.
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336) 165 13.754.616,38 15.970.609,45

15.
Daň z príjmov (341) 166 3.253,53

16.
Ostatné priame dane (342) 167 272.461,53 291.204,22

17.
Daň z pridanej hodnoty (343) 168 16.667,90 7.539,01

18.
Ostatné dane a poplatky (345) 169 184.330,82 10.465,56

19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170

20.
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami  (371AÚ) 171

21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo verejnej správy (372AÚ) 172 9.234,34 22.903,38

B.V.
Bankové úvery a  výpomoci súčet (r. 174 až r. 179) 173

B.V.1
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174

2.
Bežné bankové úvery  (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175

3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176

4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177

5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178

6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179

C.
Časové rozlíšenie r. 181 + r.182 180 12.665.484,85 12.757.606,26

C.1.
Výdavky budúcich období (383) 181

2.
Výnosy budúcich období (384) 182 12.665.484,85 12.757.606,26

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice                                   (účtová skupina 20) 183
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a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r.005) 001 17.653.193,88 2.675.764,68 20.328.958,56 18.937.361,80

501 Spotreba materiálu 002 16.716.344,93 10.104,61 16.726.449,54 15.114.460,69

502 Spotreba energie 003 936.848,95 186.599,14 1.123.448,09 1.216.951,67

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504 Predaný tovar 005 0,00 2.479.060,93 2.479.060,93 2.605.949,44

51 Služby (r. 007 až r.010) 006 2.829.344,69 41.091,90 2.870.436,59 3.014.615,12

511 Opravy a udržiavanie 007 274.047,68 2.217,01 276.264,69 454.174,47

512 Cestovné 008 5.905,64 0,00 5.905,64 10.616,00

513 Náklady na reprezentáciu 009 799,73 0,00 799,73 782,47

518 Ostatné služby 010 2.548.591,64 38.874,89 2.587.466,53 2.549.042,18

52 Osobné náklady (r. 012 až r.016) 011 34.023.839,72 373.895,61 34.397.735,33 31.045.062,54

521 Mzdové náklady 012 24.657.718,70 271.972,68 24.929.691,38 22.538.778,61

524 Zákonné sociálne poistenie 013 8.557.889,87 93.156,75 8.651.046,62 7.783.413,76

525 Ostatné sociálne poistenie 014 144.195,71 598,24 144.793,95 126.680,77

527 Zákonné sociálne náklady 015 661.654,89 8.167,94 669.822,83 594.898,36

528 Ostatné sociálne náklady 016 2.380,55 0,00 2.380,55 1.291,04

53 Dane a poplatky (r. 018 až r.020) 017 167.281,61 18.884,74 186.166,35 45.312,37

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľností 019 99.369,68 17.862,87 117.232,55 5.132,26

538 Ostatné dane a poplatky 020 67.911,93 1.021,87 68.933,80 40.180,11

54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                       (r. 022 až 

r.028)
021 3.216.709,71 10.737,60 3.227.447,31 303.092,13

541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a 

dlhodobého hmotného majetku
022 0,00 0,00 0,00 17.889,33

542 Predaný materiál 023 9.369,69 6.747,50 16.117,19 11.378,61

544 Zmluvné pokuty, penále  a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 202.472,45

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 3.174.909,28 0,00 3.174.909,28 34.817,40

546 Odpis pohľadávky 026 5.289,05 0,00 5.289,05 2.320,51

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť            027 20.811,97 746,13 21.558,10 28.818,26

549 Manká a škody 028 6.329,72 3.243,97 9.573,69 5.395,57

55

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia  

(r.030+031+036+039)

029 2.421.655,47 80.304,57 2.501.960,04 1.698.396,89

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 030 1.930.118,29 73.429,58 2.003.547,87 1.693.899,48

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti  (r.032 až 

035)
031 491.537,18 6.874,99 498.412,17 4.497,41

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 490.646,83 0,00 490.646,83 0,00

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 034 0,00 0,00 0,00 3.775,49

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 035 890,35 6.874,99 7.765,34 721,92

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti           (r.037 až 

038)
036 0,00 0,00 0,00 0,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu 

alebo 

skupiny

Náklady
Číslo 

riadku

2020

2020-1

Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
Spolu



a b c 1 2 3 4

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

Číslo účtu 

alebo 

skupiny

Náklady
Číslo 

riadku

2020

2020-1

Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
Spolu

56 Finančné náklady   (r.041 až r.048) 040 21.916,34 1.288,76 23.205,10 41.217,93

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 0,00 0,00 0,00 0,00

563 Kurzové straty 043 37,38 0,00 37,38 20,91

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

568 Ostatné finančné náklady 047 21.878,96 1.288,76 23.167,72 41.197,02

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r.050 až 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až 063) 054 153.870,00 0,00 153.870,00 0,00

581 Náklady na transfery zo ŠR do št. rozp. org. a prísp. org. 055 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo ŠR ostatným subjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo ŠR  subjektom mimo verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC do rozp. org.  a 

prísp. org.  zriadených obcou alebo VÚC
058 0,00 0,00 0,00 0,00

585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC ostatným 

subjektom verejnej správy
059 0,00 0,00 0,00 0,00

586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC  subjektom mimo 

verejnej správy
060 0,00 0,00 0,00 0,00

587 Náklady na ostatné transfery 061 153.870,00 0,00 153.870,00 0,00

588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

064 60.487.811,42 3.201.967,86 63.689.779,28 55.085.058,78
Účtové skupiny 50 až 58 celkom súčet                      

(r.001+006+011+017+021+029+040+049+054)



a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až 068) 065 45.972.611,35 3.196.861,72 49.169.473,07 46.975.468,72

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 45.972.611,35 539.460,31 46.512.071,66 44.151.691,71

604 Tržby za predaný tovar 068 0,00 2.657.401,41 2.657.401,41 2.823.777,01

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r.070 až 073) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia  (r.075 až 078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r.080 až 082) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 081 0,00 0,00 0,00 0,00

633 Výnosy z poplatkov 082 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r.084 až 089) 083 11.726.556,08 24.146,04 11.750.702,12 12.979.648,48

641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku
084 0,00 0,00 0,00 320.051,33

642 Tržby z predaja materiálu 085 9.015,68 7.240,30 16.255,98 13.319,14

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 54,39 0,00 54,39 1.585,74

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 0,00 0,00 0,00 0,00

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 75,51

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 11.717.486,01 16.905,74 11.734.391,75 12.644.616,76

65

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

(r.091+096+099)

090 312,86 0,00 312,86 251.641,51

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej 

činnosti  (r.092 až 095)
091 312,86 0,00 312,86 251.641,51

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 0,00 0,00 0,00 250.476,60

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie zostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 095 312,86 0,00 312,86 1.164,91

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti  

(r.097 až 098)
096 0,00 0,00 0,00 0,00

654 Zúčtovanie  rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00

655 Zúčtovanie komplexných výnosov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00
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66 Finančné výnosy (r.101 až 108) 100 333,32 17,41 350,73 304,06

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 333,31 17,41 350,72 299,22

663 Kurzové zisky 103 0,01 0,00 0,01 4,84

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Mimoriadne výnosy  (r.110 až 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00

679 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych 

rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 

(r.115 až r.123)

114 3.495.382,73 21.428,23 3.516.810,96 1.319.047,01

681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR 115 1.565.515,02 0,00 1.565.515,02 77.220,50

682 Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR 116 1.004.513,07 4.946,39 1.009.459,46 657.723,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 409.338,20 0,00 409.338,20 0,00

684
Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov verejnej 

správy
118 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových  transferov od Európskych spoločenstiev 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej 

správy
121 40.484,61 0,00 40.484,61 13.774,76

688
Výnosy z kapitálových  transferov od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy
122 475.531,83 16.481,84 492.013,67 570.328,75

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a 

v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo VÚC (r.125 až r.133)

124 0,00 0,00 0,00 0,00

691

Výnosy z bežných transferov a rozpočtových príjmov v obciach, 

VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 

125 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov a rozpočtových príjmov v 

obciach, VÚC a v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo VÚC 

126 0,00 0,00 0,00 0,00

693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných 

subjektov verejnej správy 
127 0,00 0,00 0,00 0,00

694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných 

subjektov verejnej správy 
128 0,00 0,00 0,00 0,00

695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych 

spoločenstiev
129 0,00 0,00 0,00 0,00

696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych 

spoločenstiev
130 0,00 0,00 0,00 0,00

697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov 

mimo verejnej správy
131 0,00 0,00 0,00 0,00

698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných 

subjektov mimo verejnej správy
132 0,00 0,00 0,00 0,00

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00

134 61.195.196,34 3.242.453,40 64.437.649,74 61.526.109,78

135 707.384,92 40.485,54 747.870,46 6.441.051,00

591 Splatná daň z príjmov 136 73,33 7.558,78 7.632,11 27.360,46

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 -1.122,43 -1.122,43 0,00

138 707.311,59 34.049,19 741.360,78 6.413.690,54

Účtová trieda 6 celkom súčet 

(r.065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)

Výsledok hospodárenia pred zdanením

(r.134 mínus r. 064)(+/-)

Výsledok hospodárenia po zdanení                                                  r.135 

mínus (r. 136 a r. 137) (+/-)


