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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o poskytovaní zdravotníckych služieb v Nemocnici arm. generála L. 

Svobodu Svidník, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

A. Činnosť  

      

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník a. s. bola založená za účelom poskytovania 

všeobecne prospešných služieb so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytovala na adrese MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 

Svidník.  

     

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. vykonáva nasledovnú podnikateľskú 

činnosť: prenájom nebytových priestorov.  

 

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti      

Nemocnica poskytovala v roku 2016 všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť 

v odboroch schválených MZ SR hlavne pacientom/klientom z miest Svidník, Stropkov, 

Giraltovce a 108 okolitých obcí dovedna s vyše 53-tisíc obyvateľmi, ako aj ďalším pacientom 

regiónu Medzilaborce, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť.  

 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník a. s., poskytuje zdravotnú starostlivosť v zmysle 

Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja č.j.: 0503/2015//OZ-HAL v určenom rozsahu: 

 

- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- konziliárna špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- špecializovaná ústavná zdravotná starostlivosť (vrátane ústavnej pohotovostnej 

služby), 

- intenzívna starostlivosť (vrátane ústavnej pohotovostnej služby), 

- lekárska služba prvej pomoci, 

- jednodňová ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odboroch, 

- zdravotná starostlivosť v dennom a nočnom stacionári, 

- ostatné činnosti. 

 

Zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. poskytovala zdravotnícke výkony pre 

poistencov zdravotných poisťovní: 

- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

- Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 

- Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

 

Všetky poskytnuté zdravotnícke výkony v roku 2016 boli poskytnuté v rámci dohodnutých 

zmluvných vzťahov medzi nemocnicou na jednej strane a príslušnou zdravotnou poisťovňou 

na strane druhej. 

 
 



Ústavná zdravotná starostlivosť 

 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 

ktorá  poskytuje zdravotnú starostlivosť a následne zabezpečuje 24-hodinovú dostupnosť. 

  

Špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť sme v roku 2016 poskytovali na 209 

lôžkach na  týchto špecializovaných pracoviskách  v tomto  rozsahu :  

a) urgentná medicína, 

b) anestéziológia a intenzívna medicína,  

c) chirurgia a úrazová chirurgia,  

d) vnútorné lekárstvo,  

e) neurológia,    

f) psychiatrická liečebňa, 

g) gynekológia a pôrodníctvo,  

h) neonatológia, 

i) pediatria, 

j) geriatria, 

k) doliečovacie oddelenie. 

 

Názov oddelenia Lôžka 2016 Lôžka 2015 

  
podľa 

licencie 

skutočne 

využívané 

podľa 

licencie 

skutočne 

využívané 

vnútorné lekárstvo 60 52 60 50 

neurológia 21 21 21 21 

psychiatrická liečebňa 37 22 37 0 

pediatria 15 15 15 15 

gynekológia a pôrodníctvo 30 25 30 25 

chirurgia 25 25 25 25 

úrazová chirurgia 6 0 6 0 

anestéziológia a intenzívna medicína 5 5 5 5 

neonatológia 10 8 10 8 

geriatria 20 13 20 13 

doliečovacie 20 17 20 17 

JIS-jednotka intenzívnej starostlivosti, 

interná 
5 5 5 5 

JIS neurologická 2 0 2 0 

JIS chirurgická 4 1 4 1 

NsP 260 209 260 185 

 

 

V roku 2016 bolo na našich pracoviskách 7 216 ukončených hospitalizácii, s priemernou dobou 

hospitalizácie 5,79 dňa. V roku 2015 bolo ukončených 7 532 hospitalizácii pacientov 

s priemernou dobou hospitalizácie 5,19 dňa. 

 

 



Počet hospitalizácií na oddeleniach: rok 2014 rok 2015 rok 2016 
vývoj rok 

2016/2015 

vnútorné lekárstvo 2 156 2 305 2 255 97,83 % 

neurológia 838 1 068 1 021 95,60 % 

pediatria 605 902 907 100,55 % 

gynekológia a pôrodníctvo 716 647 616 95,21 % 

chirurgia 874 901 871 96,67 % 

anesteziológia 198 232 225 96,98 % 

neonatológia 360 354 351 99,15 %  

geriatria 431 375 287 76,53 %  

diliečovacie 386 462 448 96,97 %  

JIS interná 284 284 234 82,39 %  

JIS chirurgia 21 2 1 50,00 %  

Spolu 6 869 7 532 7 216 95,80 % 

 

Intenzívnu zdravotnú starostlivosť sme pacientom poskytovali na 6 lôžkach v odboroch:  

- JIS pri internom oddelení, 

- JIS pri chirurgickom oddelení. 

Pre poskytovanie zdravotníckych operačných výkonov boli k dispozícii operačné sály: 

chirurgická, gynekologická a pôrodná. 

 
 

Špecializovaná ambulantná starostlivosť – stacionáre 

 

Zdravotnú starostlivosť v dennom a nočnom stacionári sme prevádzkovali v roku 2016 na 5 

lôžkach v odbore:    

- vnútorné lekárstvo,   

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.  

 

V tomto type zdravotnej starostlivosti bolo ošetrených 698 / 586 pacientov a bola podaná  

infúzna liečba  4 317 / 3 817  krát 

 

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 

 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník  v roku 2015 zabezpečovala 24 hodinovú 

dostupnosť zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia. 

V roku 2016 sme poskytli zdravotnú starostlivosť realizovaním 55 539 / 56 044 ambulantných 

vyšetrení. V roku 2016 sme boli prevádzkovateľmi týchto odborov spoločných vyšetrovacích 

zložiek: 

- rádiológia, 

- počítačová tomografia – CT, 

- funkčná diagnostika, 

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 

- hematológia a transfuziológia. 

 

  



Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť 

 

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je doplnkovou starostlivosťou k lôžkovej 

starostlivosti, ktorá je pre našu nemocnicu prioritná.  

 

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť sme pacientom poskytovali v ambulanciách, ktoré v roku 

2016 pracovali v režime na plný úväzok alebo pracovali v režime skráteného úväzku, pri 

jednotlivých lôžkových oddeleniach. V roku 2016 sme poskytli ambulantnú zdravotnú 

starostlivosť realizovaním 58 861 / 62 422 ambulantných vyšetrení/návštev.  

 

Ambulantnú starostlivosť poskytujeme v týchto odbornostiach: 

- vnútorné lekárstvo, 

- kardiológia, 

- infektológia, 

- pneumológia a fyziológia, 

- neurológia, 

- pediatria, 

- všeobecná starostlivosť o deti a dorast, 

- gynekológia a pôrodníctvo, 

- chirurgia, 

- ortopédia, 

- úrazová chirurgia, 

- otorinolaryngológia, 

- pediatrická gynekológia, 

- klinická onkológia, 

- anesteziológia a intenzívna medicína, 

- fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, 

- hematológia a transfuziológia, 

- klinická imunológia a alergológia, 

- gastroenterológia, 

- neonatológia, 

- nefrológia, 

- pediatrická imunológia a alergológia, 

- klinická psychológia, 

- lekárska služba prvej pomoci - všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, 

- lekárska služba prvej pomoci - všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast, 

- lekárska služba prvej pomoci - stomatologická pre dospelých. 

 

V  roku 2016 sme poskytovali Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre spádovú oblasť 

Svidník, Stropkov a Giraltovce: 

- Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, 

- Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, 

- Špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť. 

 

V roku 2016 sme poskytli ambulantnú zdravotnú starostlivosť realizovaním 8 013 / 11 408 

ambulantných vyšetrení/návštev. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkujeme oddelenia: centrálnej sterilizácie, nemocničnej lekárne, liečebnej výživy a 

stravovania. 

 

  

B. Personálne zabezpečenie 
  

Najdôležitejším predpokladom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, pri splnení 

materiálno-technických predpokladov je stále iba človek. Veľkou devízou našej nemocnice je 

vysokokvalifikovaný a erudovaný zdravotnícky personál a jeho dlhoročné skúsenosti. 

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., poskytovala v roku 2016 liečebno-

preventívnu starostlivosť s nasledujúcim počtom zamestnancov podľa pracovných kategórii, 

uvedených v nasledujúcej tabuľke: 

 

Vývoj evidenčného počtu zamestnancov v rokoch 2013-2016 

        

Atestovaní Neatestovaný Dôchodkový vek Spolu  
37 39 10 *66 * vo fyzických osobách 

26,2 27,4 6 **53,6 **úväzkov 

 

Počet ambulantných 

vyšetrení/návštev 

Rok 

2015 

Rok 

2016 

ŠAS 62 422  58 861  

UPS 6 050 5 875 

LSPP 11 408 8 013 

SVALZ 56 044 55 539 

Spolu  135 924 128 288 

Kategória 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Lekári 48 52 58 54 

Farmaceuti 1 0 0 0 

Sestry 124 119 122 122 

Pôrodné asistentky 10 6 10 10 

Laboranti 5 4 4 2 

RDG asistenti 4 4 6 5 

Fyzioterapeuti 6 6 5 6 

Masér 0 0 0 0 

Zdravotní asistenti 6 8 7 9 

Asistent liečebnej výživy 2 2 2 2 

Sanitári 33 35 40 42 

Iní zdravotnícki zamestnanci 2 2 2 4 

THP 14 10 11 13 

Robotnícke povolania 44 25 49 54 

Dokumentárni pracovníci 2 5 6 5 

Spolu 280 281 322 328 



 

  

C. Prehľad investičných výdavkov v rokoch 2012-2017 v tis. EUR 

 

 Aktuálne 

investície 

Aktuálne 

investície 

Aktuálne 

investície 

Aktuálne 

investície 

Aktuálne 

investície 

Aktualizovaný 

plán 

SPOLU 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2012-

2017 

Medicínska 

technika 
175 366 340 243 39 132 1 295 

IT 15 16 25 46 30 92 224 

Výstavby, 

prestavby, 

rekonštrukcie,  

prevádzkové  

obstarania 

0 273 509 282 1 031 229 2 324 

SPOLU 190 655 874 571 1 100 453 3 843 

 

 

 

5 najväčších investícií uskutočnených v roku 2016: 

1) EPC projekt v spolupráci s firmou ENESA (586 tis Eur) 

2) Psychiatrická liečebňa – 2.fáza (252 tis Eur) 

3) Výmena okien (80 tis Eur) 

4) Vzduchotechnika centrálnych operačných sál (65 tis Eur) 

5) Obnova PC techniky (21 tis Eur) 

 

 

5 najväčších investícií plánovaných pre rok 2017: 

1) Nové USG (50 tis Eur) 

2) Obnova okien (76 tis Eur) 

3) Akvizície ambulancií (50 tis Eur) 

4) Obnova PVC podlahy (40 tis Eur) 

5) Rekonštrukcia sociálnych zariadení - WC a spŕch (34 tis Eur) 

 

 

 

 

 


