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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, n.o. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 

 Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. bola založená za účelom 
poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorú v čase založenia neziskovej organizácie 
poskytovalo zdravotnícke zariadenie príspevková organizácia Nemocnica s poliklinikou arm. 
generála L. Svobodu  Svidník na adrese MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník. Nemocnica 
arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o. vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť: 
prenájom nebytových a bytových priestorov, prevádzku bufetu.  
a) Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
Nemocnica poskytovala v roku 2013 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 54-tisíc obyvateľmi, ako aj ďalším pacientom 
regiónu Medzilaborce, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť. Pôvodná Nemocnica 
s poliklinikou arm. generála L. Svobodu sa ako príspevková organizácia VÚC Prešov 
transformovala k 1. novembru 2006 na súčasnú neziskovú organizáciu, nie je však jej 
nástupkyňou, ale vznikla ako nový právny subjekt. Nemocnica arm. generála L. Svobodu 
Svidník, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť v zmysle Rozhodnutia Prešovského 
samosprávneho kraja č.5003/2011/OZ-HAL v určenom rozshu: 

• 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  

b) Zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami 
Nemocnica arm. generála L. Svobodu, n.o. poskytovala zdravotnícke výkony pre poistencov 
zdravotných poisťovni: 

• Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
• Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 
• Union zdravotná poisťovňa, a.s. 

c) 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 (vrátane ústavnej pohotovostnej služby) 
sme v roku 2013 poskytovali na 201 lôžkach na týchto špecializovaných pracoviskách 
v tomto rozsahu: 

• urgentná medicína, 
• anestéziológia a intenzívna medicína, 
• chirurgia a úrazová chirurgia, 
• vnútorné lekárstvo, 
• neurológia, 
• gynekológia a pôrodníctvo, 



• neonatológia, perinatológia, 
• pediatria, 
• geriatria, 
• doliečovacie oddelenie. 

V roku 2013 bolo na našich pracoviskách ukončených  8 294 hospitalizácii s priemernou 
dobou hospitalizácie 5,23 dňa. 
Intenzívnu zdravotnú starostlivosť sme pacientom poskytovali na 9 lôžkach v odboroch: 

• JIS na internom oddelení, 
• JIS na chirurgickom oddelení.  

Pre poskytovanie zdravotníckych operačných výkonov boli k dispozícii operačné sály:  
• chirurgická,  
• gynekologická, 
•  pôrodná.  

Špecializovaná ambulantná starostlivosť – stacionáre 
Zdravotnú starostlivosť v dennom a nočnom stacionári sme prevádzkovali v roku 2013 na 4 
lôžkach v odboroch: 

• vnútorné lekárstvo, 
• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 

V tomto type zdravotnej starostlivosti bolo ošetrených 468 pacientov a 3 582 pacientom bola 
podaná infúzna liečba. 
Špecializovanú  jednodňovú zdravotnú  starostlivosť v roku 2013  sme poskytovali našim 
pacientom na 9 lôžkach v odboroch: 

• gynekológia, 
• chirurgia. 

Nemocnica arm.generála L. Svobodu Svidník, n.o. v roku 2013 zabezpečovala 24 hodinovú 
dostupnosť zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia. 
V roku 2013 sme boli prevádzkovateľmi týchto odborov spoločných vyšetrovacích zložiek: 

• rádiodiagnostika a sonografická diagnostika, 
• pracovisko CT, 
• funkčná diagnostika, 
• fyziatria, balneologia a liečebná rehabilitácia, 
• klinická imunológia a alergológia, transfuziológia. 

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je doplnkovou starostlivosťou k lôžkovej 
starostlivosti, ktorá je pre našu nemocnicu prioritná. V roku 2013 sme poskytli zdravotnú 
starostlivosť realizovaním 66 130 ambulantných vyšetrení. V roku 2013 sme poskytovali 
Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) pre spádovú oblasť Svidník, Stropkov a Giraltovce. 
Prevádzkujeme oddelenia centrálnej sterilizácie, nemocničnej lekárne, liečebnej výživy  
a stravovania. 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.   

 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 

 
 

 


