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1.ÚVOD

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. vznikla dňa 01.01.2003 zo zákona č.13/2002 Z.z. a zákona
č.213/97 Z.z.:, pričom jej zakladateľmi sú Slovenská republika, ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky a Nemocnica s poliklinikou Piešťany –štátna príspevková organizácia.
Nemocnica  Alexandra  Wintera  n.o.  Piešťany  je  zapísaná  v  registri  verejnoprospešných
organizácií,  vedenom na  Krajský  úrad  Trnava,  odbor  všeobecnej  vnútornej  správy,  číslo
VVS/NO - 13/2003 zo dňa 31.12.2002.

Zloženie Správnej rady NAW n. o.  v roku 2012
 
Od 01.01.2012  do 05.09.2012
 
JUDr. Katarína Cibulková
Ing. Ľudmila Kiššová
Ing. Blanka Bosá
MUDr. Alan Suchánek
Mgr. Magdaléna Kovačovičová
 
Od 06.09.2012 do 13.09.2012
 
Ing. Drahoslava Kupcová
JUDr. Michal Straka
Ing. Jana Kováčová
MUDr. Alan Suchánek
Mgr. Magdaléna Kovačovičová
 
Od 14.09.2012 do 26.11.2012
 
Ing. Drahoslava Kupcová
JUDr. Michal Straka
Ing. Marek Brezničan
MUDr. Alan Suchánek
Mgr. Magdaléna Kovačovičová
 
Od 27.11.2012 do 31.12.2012
 
Ing. Drahoslava Kupcová
JUDr. Michal Straka
Ing. Marek Brezničan
Ing. Lukáš Kmeťo
MUDr. Alan Suchánek
Mgr. Magdaléna Kovačovičová
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Zloženie Dozornej rady NAW n. o. v roku 2012
 
Od. 01.01.2012 - do 11.10.2012
 
Ing. Tatiana Matejovičová
Ing. Beáta Kumpánová
MUDr. Ján Ranostaj
 
Od 12.10.2012 
 
JUDr. Renáta Zmajkovičová, predseda dozornej rady
Adriana Herdová, člen správnej rady
MUDr. Ján Ranostaj, člen správnej rady 
 
Riaditeľ

Od 01.01.2012 do 27.11.2012
Ing. Róbert Mamrilla

Od 28.11.2012 
JUDr. Mária Domčeková
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2. ROZBOR ČINNOSTI LIE ČEBNO-PREVENTÍVNEJ
STAROSTLIVOST

Nemocnica  Alexandra  Wintera  n.o.  v roku  2012  poskytovala  zdravotnú  starostlivosť
obyvateľom v spádovej oblasti prostredníctvom lôžkovej liečebno-preventívnej starostlivosti,
ambulantnej  starostlivosti,  spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,  lekárske služby
prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast, nemocničnej lekárenskej starostlivosti a dopravnej
zdravotnej služby.

     2.1 Liečebno-preventívna starostlivosť  lôžková

K 31.12.2012 bolo  poisťovňami  uznaných a uhradených 8.488 hospitalizácií.  V porovnaní
s rokom 2011 došlo k nárastu o 6,6 %. Počet lôžok v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011
zostal  zachovaný.  K  1.7.2011  bolo  zrušené  doliečovacie  oddelenie,  k 30.10.2011  bolo
geriatrické oddelenie zlúčené s interným oddelením a k 1.12.2011 nemocnica otvorila Domov
ošetrovateľskej starostlivosti. Z toho dôvodu sú údaje za interné oddelenie a oddelenie DOS
neporovnateľné s minulými rokmi.

Hospitalizovaných 2009 2010 2011 2012

Interné odd. 1.553 1.437 1.523 2.268
DOS od 1.12.2011 - - 15 223
OAIM 104 118 102 126
Pediatrické odd. 506 550 519 580
Novorodenecké odd. 606 632 616 673
Gynekologické a pôrodnícke
odd.

1.522 1.641 1.617 1.699

Chirurgické odd. 1.800 1.903 1.883 1.926
Ortopedické odd. 957 983 957 993
SPOLU 7.048 7.264 7.232 8.488

Lôžková starostlivosť 2009 2010 2011 2012
Počet lôžok pre zdravotnú starostlivosť 267 267 267 267
Počet ošetrovacích dní 43.537 43.311 39.90040.288
Obložnosť zdravotníckych lôžok 44,7% 44,4% 40.9% 55 %

Oddelenie vnútorného lekárstva
Primár Doc.MUDr.Peter Poprac, PhD.

V priebehu roku  2012 po  zmenách organizácie  oddelení  pracovalo  interné oddelenie  ako
jedno oddelenie s jedným primárom a jednou vrchnou sestrou s 50 lôžkami , z toho 5 lôžok je
monitorovaných  za  stálej  prítomnosti  zdravotnej  sestry  so  špecializáciou  na  urgentnú
medicínu ( predtým koronárna jednotka) od r. 2012 JIS a erudovaného lekára. 
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V r. 2012 bolo na celom oddelení spolu 7 lekárov a ešte lekár na 0,5 úväzku. Okrem toho sú 2
lekárky int.odd.na MD. 4 lekárky sú v príprave na koncovú špecializačnú skušku a v roku
2012  3  lekárky  cirkulovali  na  určených  oddeleniach  i mimo  našej  nemocnice,  takže  na
oddelení  boli  len  4  lekári  i pre  2  ambulancie  a celé  oddelenie  .  Prevádzku  prijímovej
ambulancie  interného  oddelenia  ako  i internú  ambulanciu  (poliklinickú,  poskytujúcu
konz.služby  praktikom  vo  vymedzenom  rajóne)  vykonávali  lekári  int.odd  vč.primára
a zástupkyne ktorí okrem práce na oddelení, sa po dni striedali na uvedených ambulanciách
(ošetrených 6617 pacientov). Konziliárnu službu pre oddelenia nemocnice vykonávajú tiež
títo 4 lekári (2 lekári s 2.atestáciami z int.lek.,1 lekár s 1.st atestáciou a 1 lekárka s kmeňovou
postupovou skúškou pre vnútorné lekárstvo- od 4.12.2011 ), ( 845 vnútroústavných konzílií).
Internú ÚPS vykonávajú 2 lekári 1 starší lekár int. oddelenia a iní lekári z ďaľších oddelení
ktorí majú atestáciu z vnútorného lekárstva a skúsenosti spolu s mladším kolegom z interného
oddelenia . Starší lekár zabezpečuje okrem 9 lôžok intenzívnej a intermediárnej starostlivosti
i konziliárne služby na iných oddeleniach a dohliada na prácu mladšieho kolegu resp. mu
vypomáha v ambulantnej práci alebo v práci na oddelení. (ošetrených v     ÚPS 4212 pacientov  )
o tisíc pacientov viac ako v roku 2011. 
Pozitívom je vytvorenie stálej  prevádzky sestrami v trojsmennej nepretržitej  prevádzke na
príjmovej ambulancii . Súčasne sme vytvorili vo vedľajšej miestnosti tzv expektačnú izbu s 3
lôžkami, takže už nedochádza k stretu pacientov ambulantných s hospitalizovanými. 
K 31.12.2012  interné  oddelenie  malo  spolu  22  sestier  vč.  5  sestier  na  JIS  a 5  sestier
v nepretržitej  24  hodinovej  prevádzke  na  príjmovej  ambulancii  .  1  sestra  vykonáva
dokumentačnú a administratívnu prácu oddelenia, a vedúca sestra s dosiahnutým vzdelaním
Mgr v odbore ošetrovateľstvo . V priebehu roku 2012 sme na internom odd. a hospitalizovali
spolu 2 268 pacientov. Priemerná dĺžka hospitalizácie činila na int. odd. 5,39 dňa.
Na jednotke intenzívnej starostlivosti ( 5 monitorovaných lôžok) sme hospitalizovali spolu
492 pacientov. 
Na základe rozboru všetkých ukazovateľov roku 2012 jednoznačne pre interné oddelenie bolo
prioritou  udržať  ziskový  rozpočet.  V našom  prípade  naďalej  pretrvávalo  úsilie
o racionalizáciu  terapie.  Naďalej  platila  zásada racionalizácia objednávania  liečiv  a nie  je
potreba  vracania  požičaných  liečiv  ,stačí  ich  koordinovanie  administratívne  prepísať  .
K tomuto  účelu  sa  musí  resuscitovať  efektívne  minimum liečiv  potrebných  v urgentnom
prípade pre celú nemocnicu. (praca komisie pre rac.farmakoterapiu)
Edukácia mladých lekárov s cieľom dosiahnutia čo najrýchleješej a napresnejšej diagnostiky
i v službe -  na našom oddelení  a tým stabilizácie  lekárov  .  Zapojiť  všetkých  lekárov  do
prístrojovej diagnostiky - pre internistu to musí byť už samozrejmosťou.
V r. 2012 sme z vlastných darovaných prostriedkov a nemocničného fondu zakúpili zariadenia
pre  Holterovské  monitorovanie  krvného  tlaku  ako  ,  i separátne  Holterovské  EKG
monitorovanie  pacientov  ktorí  tieto  výkony  potrebujú  akútne.  Stále  pretrvávala  potreba
zabezpečenia 24 hodinovej dostupnosti endoskopických výkonov. 
Pretrvával záujem o získanie USG prístroja priamo na oddelenie alebo  bedside prístroja USG
s cieľom získania denných skúseností viacerých lekárov vyšetrovania abdomenu,srdca cieva
i mäkkých štruktur – posunie sa diagnostický proces a skráti sa hospitalizácia a napokon sa
získajú body pre pre nemocnicu. (snaha o získanie prostriedkov - byť ako odd.ziskový)

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Primár MUDr.Milan IČ

Lôžková časť OAIM má 4 lôžka pre resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Oddelenie je
z priestorových dôvodov otvoreného typu, bez možnosti izolácie pacientov.
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Anestéziu podávame na 7 sáloch ( 2 chirurgické - spoločné s urologickým odd. a Plastickou
chirurgiou, 2 ortopedicko- traumatologické, 1 gynekologický, 1 gynekologický zákrokový, 1
septický ) a na chirurgickej a ortopedickej ambulancii, príležitostne na pôrodnom sále a na
pracovisku CT. 
Počet lekárov k 31.12.2012 bol 7, z toho 3 lekári  s atestáciou II. stupňa, 1 lekár s atestáciou I.
stupňa  a 3  lekárky  bez  atestácie.  Lekári  okrem  zabezpečovania  anestéziologickej  a
resuscitačno-  intenzivistickej  činnosti  zabezpečovali  aj  ÚPS  na  OAIM  a  prevádzku
anestéziologickej ambulancie a podávanie epidurálnej pôrodnej analgézie. 
SZP: celkový počet k 31.12.2012 – 13 ( oproti r. 2011 +1), NZP: 2 sanitári (  oproti roku 2011
-1), ostatní pracovníci: 2 pomocnice. 
Všetky sestry sú súčasťou lôžkového oddelenia,  na operačné sály sú rozdeľované všetky
sestry  po  zaškolení,  v čase  ÚPS  je  anestéziologická  činnosť  zabezpečovaná  1  sestrou
z lôžkovej časti, čo zvyšuje riziko pri poskytovaní starostlivosti na lôžkovej časti, pretože pri
lôžku  počas  operácií  v ÚPS zostáva  väčšinou  mladá  sestra  bez  dostatočných  odborných
znalostí  a zručností.  Pre  nedostatok  kmeňových  sestier  vypomáhali   4  externé  sestry  na
dohodu o pracovnej činnosti. Na MD je k 31.12.2012  5 SZP.
Anestézie podávame na 7 operačných sáloch, príležitostne na pracovisku CT a ambulanciách
chirurgických odborov, prípadne na OAIM.
Všetkých anestézií bolo podaných 2559- oproti r. 2011  - 2%. Počet celkových anestézií bol
1389 (  -11%  oproti  2011,  tvorili  57,5% z celkového počtu  anestézií  ).  Počet  lokálnych
anestézií  –  1087(  +10% oproti  2011,  lokálne  anestézie  tvorili  42,5% z  celkového  počtu
anestézií ). Zvyšný počet 83 bola tzv. analgosedácia ( pre kolonoskopie, výkony ORL a pri CT
vyšetrení) a kombinované anestézie ( celková anestézia + epidurálna anestézia katétrom pre
operácie TEP a črevnú onkochirurgiu).  Za zmienku stojí  až 98% zvodových anestézií  pre
cisársky  rez,  čo  vysoko  prevyšuje  celoslovenský  priemer  a je  v zhode  s celosvetovým
trendom v zdravotnícky vyspelých krajinách.
Počas roka sme venovali  zvýšenú pozornosť  výskytu pooperačnej  nevoľnosti  a zvracania,
a menežmentu pooperačnej bolesti ( zmena premedikácie, aniemetiká podávané preventívne
počas celkovej anestézie, snaha o úpravu liečby pooperačnej bolesti- obmedzenie podávania
opiátov,  už  v priebehu  operačného  výkonu  podávanie  neopiátových  analgetík  ako  liečba
pooperačnej bolesti- Novalgin, Perfalgan ).

V r. 2012 bolo podaných celkom 253 pôrodných epidurálnych analgézií ( PEDA +32,
 = +14,5% oproti r.2011 ).  PEDA podávali 3 lekári ( MUDr. Bedřichová, Ič, Vozárová ).

Na anestéziologickej ambulancii bolo prevedených 2167   predoperačných anestéziologických
vyšetrení ( + 3,5% oproti 2011 ).
Na ambulanciu nie je vyčlenený samostatný lekár ani SZP, na prevádzke sa zúčastňujú všetci
lekári OAIM ( kto je práve dostupný ).

Intenzívna  starostlivosť:  Na  OAIM  bolo  odliečených  celkom 126  pacientov  (   z toho  3
pacienti  boli  do  24  hod.  preložení  na  iné  pracovisko  a štatisticky  tým  u nás  evidenčne
„neboli“), čo je o 20% viac ako v r.2011. Ošetrených neprijatých pacientov v r. 2012 bolo
167(pacienti  po  operácii  v  celkovej  anestézii,  ktorí  boli  len  prechodne  niekoľko  hodín
sledovaní a liečení, po stabilizácii stavu umiestnení na operačnom oddelení, cca 25% tvorili
pacienti  s ľahšími alergickými reakciami, kolapsy a pod., ktorí boli vykázaní ako ambulantní
pacienti).

Skladba pacientov- hlavné diagnózy:
- cievne mozgové príhody     5 pacientov
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- respiračné zlyhanie a PNO   17 pacientov
- komplikácie operačné a anesteziologické   20 pacientov
- stavy po resuscitácii   14 pacientov
- intoxikácie liekmi a alkoholom   11 pacientov
- šok   20 pacientov
- kraniocerebrálne poranenie     6 pacientov
- porucha vedomia   14 pacienti

Lekári  sa  kontinuálne  vzdelávajú  individuálnym  štúdiom  a účasťou  na  celoústavných
seminároch,  všetci  lekári  sa  pasívne  zúčastnili  na  Medzinárodnom  kongrese  SSAIM
poriadanom každoročne v Piešťanoch.
Primár s vrchnou sestrou odd. sa zúčastnili na krajskom seminári ( poriadanom ako stretnutie
anestéziológov z krajov TT, TN, NR )- Jaslovské Bohunice. 
Na oddelení prebiehajú oddielenské semináre podľa plánu seminárov.
MUDr.  Bedřichová  sa  zúčastnila  na  4  dňovom  odbornom  seminári  „  Sepsa  a MODS“
v Ostrave.
MUDr.  Vozárová a MUDr. Žilinská prednášali  na celomestskom seminári  SL Piešťany na
tému: Cievne mozgové príhody.
Všetci  lekári  splnili  Hodnotenie  5-ročného  cyklu  sústavného  vzdelávania  zdravotníckych
pracovníkov v zmysle § 42, ods.6 zákona 578/2004 Z.z.

V obložnosti  oddelenia  aj  v počte  anestéziologických  výkonov  sa  budeme  snažiť  udržať
výkony na úrovni roku 2012 , aj keď počet výkonov závisí na operačných oddeleniach.
V obložnosti  oddelenia  sme  znevýhodnení  tým,  že  v NAW  nie  je  Neurologické
a Traumatologické oddelenie, a preto sú pacienti z týmito diagnózami smerovaní priamo do
iných  nemocníc,  čím  sa  výrazne  obmedzuje  prísun  pacientov  v kritickom stave  na  naše
oddelenie. 

Pediatrické oddelenie
Primárka MUDr.Marcela Malastová

Pediatrické oddelenie disponuje 20 lôžkami  .  Takmer ku všetkým deťom v predškolskom
veku je prijatý aj rodič pokiaľ to dovolí situácia na oddelení, nakoľko si to rodičia vyžadujú
a deti majú nato nárok podľa charty práv dieťaťa.Pod detské oddelenie patrí aj novorodenecký
úsek, ktorý má 12 lôžok.
Na detskom oddelení liečime pacientov od 0-18 rokov. Ide prevažne o deti z okresu PN čo
k 31.12. 2012 predstavovalo 12302 detí od 0-18 rokov evidovaných u 17 lekárov pre deti
a dorast . Hospitalizované bývajú aj mimo rajónne deti z okresov HC, NM, TO, MY. Liečime
prevažne základné ochorenia dýchacích ciest, GITu, uropoetického traku, kardiovaskulárneho
systému  a CNS  hlavne  v zmysle  febrilných  kŕčov.  Štruktúru  diagnóz  a počet  prijatých
pacientov ovplyvňuje hlavne epidemiologická situácia regiónu. Okrem základných vyšetrení
bolo v r.2012 počas hospitalizácie dostupné USG vyšetrenie brucha ( problém s akútnymi
vyšetreniami  v službe),  echokg,  spirometrické  vyšetrenie,  NIOX,  tlakový  a EKG  Holter.
V nemocnici je k dispozícii aj CT vyšetrenie. V laboratóriach nemocnice sú dostupné nielen
základné,  ale  aj  niektoré  špeciálne  vyšetrenia.  Pri malom  počte  špeciálnych  vyšetrení
využívame súkromné laboratórium v Piešťanoch alebo vo FN Trnava a DFNsP Bratislava.
Problémom  býva  časová  dostupnosť  toxikológického  vyšetrenia  (  laboratórium  v Trnave
alebo Bratislave).
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Pri detskom oddelení je od r.1992 založený neinvestičný fond“ Pre zdravie“ z ktorého platíme
základné  odborné  časopisy pre  lekárov  a sestry  a v r.  2013  zaplatíme opravu  inhalátorov
používaných a oddelení a zvážime ešte ďalšiu investíciu v rámci oddelenia.
Na  novorodeneckom  úseku  poskytujeme  starostlivosť  I.  stupňa,  čiže  starostlivosť
o fyziologických  novorodencov  a novorodencov  s ľahkými  adaptačnými  poruchami
a ľahkými  patologickými  stavmi  (  hyperbilirubinémia,  infekt  bez  nutnosti  oxygenoterapie
a UPV).  Vykonávame štandardný novorodenecký skríning – USG coxy,  obličiek,  skríning
katarakty a sluchu - otoakustické emisie. Na oddelení je zavedený rooming-in. Na prechodnú
dobu ( do transportu) sme prístrojovo vybavení na starostlivosť o novorodencov s ľahkou až
stredne ťažkou respiračnou poruchou ( nemáme CPAP, UPV). 
Všetci , ktorí pracujú na novorodeneckom oddelení ( lekári aj sestry) si musia pravideľne
obnovovať  certifikát  z resuscitácie  novorodenca.  Aktuálne  recertifikácia  bola  máji  2012
realizovaná len v rámci nášho oddelenia, je problém zohnať oficialnych skúšajúich – prim.
MUDr. Mišová údajne už nerobí garanta ako nám doteraz robila.

V roku 2011 sa uskutočnili výrazné zmeny v personálnom osadení oddelenia. V apríli 2011
ukončila pracovnú činnosť dlhoročná a skúsená lekárka novorodeneckého oddelenia – MUDr.
Antalová, ktorá výborne zastrešovala aj novorodeneckú a detskú sonografiu. Od mája 2011
ukončila  prácu  na  detskom  oddelení  dlhoročná  primárka  MUDr.  Korytárová.  Odišla  na
dôchodok a vykonáva na polovičný úväzok prácu v imunoalergologickej ambulancii.
Od 1.5.2011 prebrala funkciu primára detského oddelenia MUDr.Malastová ( atestácia I. st.
z pediatrie  +  nadstavbová  špecializácia  z lekárskej imunológie  a alergológie)  a funkciu
zástupkyne  primára  prevzala  MUDr.  Keherová  (  atestácia  I.  st.  pediatria  a nadstavbová
atestácia z detskej endokrinológie). Od augusta 2010 pracuje na oddelení MUDr. Drusánková,
ktorá je zaradená do špecializačnej  prípravy na atestáciu z pediatrie.  Od konca júla 2011
nastúpil  MUDr.  Dobrovanov,  ktorý  je  schopný samostatne  pracovať  na  novorodeneckom
úseku nakoľko má niekoľkoročnú prax na oddelení patologických novorodencov na Ukrajine,
t.č. si musí však u nás dorobiť špecializačnú atestáciu z pediatrie a následne z neonatológie.
Od augusta 2012 nastúpila absolventka LF UK BA – MUDr. Olšová ktorá začala takisto od
decembra 2012 slúžiť UPS a bude postupne zaradená na na špecializačnú prípravu z pediatrie.
UPS + LSPP od 22.00. do 8.00. hod. zabezpečovalo v. r. 2012 striedavo 6 lekárov ( z toho len
jeden PLDD – MUDr.Smolková), pričom najväčšie bremeno služieb ( mesačne 6-7) a hlavne
príslužieb ( mesačne 9-10) zostalo po personálnych zmenách na dvoch lekárkach ( MUDr.
Malastová + MUDr. Keherová) nakoľko ostatní sú bez atestácii I. st. a jedna lekárka je PLDD,
čo je časovo aj psychicky náročné a morálne a finančne nedocenené. 
Takisto musím konštatovať, že od októbra 2012 MUDr. Smolková nerobí ÚPS zo zdravotných
dôvodov, takže počet 5 lekárov na UPS a LSPP od 22.00. do 8.00 hodiny je veľmi malý a je to
nutné riešiť.
Po závažných personálnych zmenách je okrem špecializácie z pediatrie dostupná špecializácia
z imunoalergológie,  endokrinológie,  kardiológie  a  USG  (  zabezpečuje  externe  MUDr.
Antalová +  lekári  funkčnej  diagnostiky).  ORL vyšetrenie  zabezpečuje MUDr.  Siváčková,
očné  vyšetrenie  MUDr.Kluková,  zmluvný  detský  neurológ je  v Trnave  MUDr.Pivoluska,
takže akútne veci zastreší MUDr. Haberernová even. iní konziliári podľa rozpisu.
Počet  lekárov  k 1.1.2013  je  5,  z toho  dve  lekárky  atestované  (  2  atestácie)  +  3  lekári
neatestovaní, dvaja už zaradení do prípravy.
Počet sestier na detskom oddelení k 1.1.2013 bol 9 ( aj vrchná sestra) + 3 ambulantné sestry,
aj k 31.12. Dve ambulantné sestry vypomáhajú aj na detskom oddelení.
Počet sestier na novorodeneckom oddelení k 1.1.2013 je 9, čo odpovedá štandardom pre chod
oddelenia.
Na oddelení pracujú 2 sanitárky a 2 upratovačky.
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2 lekárky majú  vzdelanie  ukončené,  jedna lekárka – MUDr.  Drusánková  je  zaradená do
špecializačnej  prípravy  na  atestáciu  z pediatrie,  t.č.  cirkuluje  podľa  rozpisu  cirkulácií  v
DFNsP BA .  MUDr.  Dobrovanov  je  zaradený  do  špecializačnej  prípravy  z pediatrie  –
absolvoval cirkulácie na jeseň 2012 a je možné, že na jeseň 2013 bude atestovať z pediatrie
a následne  bude  zaradený  do  špecializačnej  prípravy  z neonatológie.  MUDr.Olšová  môže
bude zaradená do špecializačnej prípravy z pediatrie tento rok.
Sestry:  vrchná  sestra  Potroková  ukončila  magisterské  štúdium  na  Trnavskej  univerzite
v odbore verejné zdravotníctvo,  sestra Spálová ukončila  bakalárske štúdium na Trnavskej
univerzite odbor ošetrovateľstvo a sestra Lysá ukončila bakalárske štúdium na Vysokej škole
sv. Alžbety, odbor sociálna práca, pričom obe pokračujú v magisterskom štúdiu.

Novorodenecké oddelenie zostáva zatiaľ posledné roky bez výraznejších zmien v sledovaných
parametrov, ale počet detí v r.2012 sa zvýšil o 54 detí a je ziskové. Dve úmrtia na oddelení
súvisia s veľmi nízkym gestačným vekom detí – dvojčatá, 24.-25. g.t.
Pri  detskom  oddelení  pracujú  aj  tri  ambulancie  –  imunologická,  endokrinologická
a kardiologická – finančný benefit je hlavne z ECHO vyšetrení robených MUDr. Fialovou a
zisk prináša aj detská LSPP na ktorej sa takisto podieľame.

Gynekologicko-pôrodnicke oddelenie
Primár MUDr.Jaromír Niepel

Oddelenie sa skladá z troch úsekov – pôrodnice, šestonedelia a gynekológie. Novorodenecký
úsek spadá pod detské oddelenie.  Oproti  roku 2011 nedošlo k zmene lôžkového fondu –
zostáva 26 postelí – 18 pôrodníckych a 8 gynekologických. Na  oddelení šestonedelia máme 1
jednoposteľovú nadštandartnú izbu – využitie v roku 2011 bolo 68 %.
Piati lekár spĺňajú kvalifikačné predpoklady, jedna lekárka je v príprave.
Počet zdravotných sestier k 31.12.2012 je 17.
V roku 2012 ukončila 1 sestra PŠŠ, v roku 2013 ukončí 1 sestra PŠŠ
Priemerná dĺžka hospitalizácie 3,4 dňa.
Počet gynekologických operácií 1074 z to 451 veľkých 
Počet pôrodov   673
Počet interrupcií   12
Počet úmrtí za rok 2011 gynekológia   0
                                        Rodičiek a šestonedelie 0
                                        Novorodencov  1 -  perinatálna úmrtnosť 1,47 promile
.Počet preložených v rámci nemocnice 8
Počet  preložených  do  inej  nemocnice  9  –  všetky  do  perinatologických  centier  v rámci
koncepcie starostlivosti o predčasne narodené deti.
V roku 2012 sme riešili 1 sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená bez
vplyvu na liečebno-preventívnu starostlivosť. Boli prijaté adekvátne opatrenia.
Počas roka 2012nedošlo k zmene v dosiahnutej špecializačnej  príprave, lekárka v príprave
bude atestovať najskôr o 1 rok. Jeden lekár získal nadstavbový certifikát v sonodiagnostike
4D sondou. 
Dve sestry absolvovali špecializačnú prípravu – PŠŠ
V roku 2012me zaviedli  do klinickej praxe rozšírené vyšetrovanie markerov v diagnostike
ovariálneho karciómu, použitie Dianatal gélu v pôrodníctve, skúšali sme alternatívne metódy
pôrodníckej  analgézy  –  Eutonox,  rozšírili  sme  škálu parametrov  vo  fetometrii.  Lekár
odprednášali prednášky pre školy /MUDr. Gleso/, prednášky pre Ligu proti rakovine / MUDr.
Straková/,  prednášku  na  celoústavnom  seminári  /MUDr.  Straková/  2  prednášky  na
medzikrajskom  seminári  /MUDr.  Niepel/,  aktívna  účasť  na  celoslovenskom  rozbore
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onkologických  ochorení  /Dr.  Niepel/  .  Pasívna  účasť  na  medzinárodných  kongresoch  -
/MUDr.  Straková   3  krát  v ČR/.ˇUčasť  lekárov  na  všetkých  finančne  dostupných
seminároch. /Sono – kongres, ARO kongres/.

V roku 2012 sme chceli získať laparoskopickú jednotku a hysteroskop – výkony na oboch sú
slušne platené v rámci OHV, toto sa zatiaľ z objektívnych príčin nedarí, preto to zostáva ako
úloha do  nasledujúceho obdobia.  Potrebná  je  i nová pôrodná posteľ.  Splnená  bola  úloha
nákupu kardiotokografu i separácie pôrodných boxov. Rozšírenie škály operačných výkonov
je  viazané  na  peroperačnú  histologizáciu.  Už  dlhšie  očakávame  guidelines  hlavného
odborníka / sú na ministerstve na schvalovaní/ .
Víziu  na  rok  2013  môže  byť  jedine  snaha  o vyrovnaný  rozpočet  s primeraným  ziskom,
viaczdrojovým financovaním ev. spoplatnením výkonov uznaných ako nadštandart.
Chceli by sme zefektívniť  prácu na  COP tak, aby sa náklady priblížili k výnosom . 

Chirurgické oddelenie
Primár MUDr.Ján Ranostaj

Lôžkové  oddelenie  chirurgického  oddelenia  NAW  v Piešťanoch  vykazuje  55  lôžok,
v skutočnosti však máme k dispozícii len 50 lôžok, z toho jednu detskú izbu aj s posteľou pre
doprovod a 4 nadštandartné izby,  síce dvojposteľové, ale určené len pre jedného pacienta
s prípadným doprovodom .
Komplex  centrálnych  operačných sál  pozostáva z  3 aseptických jednotiek,  na ktorých  sa
vykonávali chirurgické, plastické, gynekologické a urologické operácie.
V roku 2012 bolo na našich sálach vykonaných 852 operačných zákrokov u chirurgických
pacientov  ,  ďalej  bolo  na  našich  operačných  sálach  operovaných  424  gynekologických
pacientov  ,  48  uro1ogických  pacientov  ,  plastickým  chirurgom  bolo  odoperovaných  4
kozmetické  operácie  a  33  plastických  operácií.  Celkove  bolo  odoperovaných  na  týchto
operačných sálach 1361 pacientov.
Ambulantnú chirurgickú starostlivosť počas roku 2012 zabezpečovala príjmová chirurgická
ambulancia, ako aj poliklinická ambulancia pod vedením MUDr.Šalgoviča.V poliklinickej aj
príjmovej  ambulancii  bolo  vyšetrených  spolu  5688  pacientov,  z toho  669  detí.  Príjmová
ambulancia vyšetřila a ošetrila  674 pacientov, z toho 39detí. Ambulancia plastickej chirurgie
vyšetrila 153 pacientov.  V ústavnej pohotovostnej službe bolo ošetrených a vyšetrených 5657
pacientov, z toho 1654 detí.
Na chirurgickom oddelení na začiatku  roka 2012 pracovalo 63 pracovníkov, ku 31.12.2012 to
bolo už len 60 pracovníkov, z toho 7 lekárov – z toho však dvaja boli dlhodobo neprítomní –
MUDr.Havrlentová na MD a MUDr.Masalki v predatestačnej príprave, keď mimo naše
pracovisko strávili väčšinu roka. Na O,2 úväzku sme mali na dohodu pracujúceho dôchodcu
MUDr. Mendla. Samostatne pracujúci plastický chirurg je vyhodnocovaný kvôli prehľadnosti
jeho ekonomickej efektivity  samostatne , samozrejme využíva naše operačné sály aj našu
ambulanciu s personálom.   

Ortopedické oddelenie
Primár MUDr.Ľudovít Pravda, PhD

Na oddelení pracovalo 7 lekárov, z toho 5 lekárov s atestáciou I. a II.stupňa a 2 lekári zaradení
do prípravy na atestáciu. Na oddelení sú dve ambulancie. Na poliklinickej ambulancii bolo
ošetrených 6 375 pacientov a na ambulancii v nemocnici 12 642 pacientov.
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Oddelenie ma celkom 35 lôžok s 9 sestrami, 4 sanitármi a 4 pomocnicami. Operačný trakt  má
dve operačné sály, z toho jedna sála je vyhradená iba pre implantácie TEP. Na operačnom
trakte sú 3 inštrumentárky, 2 sanitári a 1 asistent sestry.
V roku 2012 bolo zrealizovaných 785 operácií, z toho TEP bedrový kĺb 94, TEP koleno 60,
traumatizmus 140,artroskopie 51 a reumochirurgické operácie 95.
Oddelenie ukončilo svetovú štúdiu AMGEN – zaoberajúcej sa štúdiom hojenia otvorených
zlomenín predkolenia. V rámci prednáškovej činnosti primár oddelenia prednášal na  9th

central Orthopaedic Congress Portorož, Slovenia.Oddelenie spolupracuje s Univerzitou
sv.Cyrila a Metoda v rovine teoretickej  primár oddelenia prednáša Ortopédiu a Ortopedickú
protetiku a v rovine praktickej študenti praxujú na oddelení ako rehabilitačný pracovníci a
pomáhajú našim RHB sestrám pri rehabilitácií pacientov. Oddelenie bolo vybrané Slovenskou
zdravotníckou univerzitou ako praktické výukové pracovisko pre atestácie z ortopédie.
Momentálne toto je v štádiu realizácie. Z našej strany boli vypísané školiace miesta pre
lekárov z problematiky ortopedickej, reumochirurgickej a traumatologickej.

          2.2 Liečebno-preventívna starostlivosť ambulantná

K 31.12.2013 nemocnica mala zazmluvnených 31 ŠAS,  LSPP dospelý ,  LSPP detská a 4
UPS.V priebehu roka 2012 bolo na všetkých ambulanciach ošetrených 155.903  pacientov.Z
toho ŠAS 137.615 pacientov, LSPP dospelý 6.429, LSPP detská 2.909 a ÚPS 8.950 pacientov.

2.3 Liečebno-preventívna starostlivosť SVaLZ

K 31.12.2012 bolo v nemocnici zazmluvnených 7  SVaLZ.

RDG oddelenie a CT pracovisko
Hematologické a transfuziologické  oddelenie
Oddelenie funkčnej diagnostiky
Klinická biochémia
Klinická Mikrobiológia
Patologická anatómia
Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Porovnanie počtu vykázaných bodov do zdravotných poisťovní

2009 2010 2011 2012
Počet
vykázaných
bodov

240 945 855 270 219 336 267 465 045 263 419 771

RDG oddelenie a CT pracovisko
Primárka MUDr.Drahomíra Mičová

K 31.12.2012 pracovali na pracovisku 3 lekári, 1 lekár so špecializáciou II.stupňa, 1 lekár so
špecializáciou  I.stupňa a 1  lekár  v príprave na špecializáciu.  Počas  roka došlo  k odchodu
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mladej absolventky na vyššie pracovisko. Počet rádiologických asistentov bol 11, z toho 4
vysokoškolsky vzdelaní.Počet zdravotných sestier bol 3 a počet archívnych pracovníkov 2,5.

Počet vyšetrení podľa typov:

Skiagrafia bez MMG .......................................35 985 
MMG ................................................................ 2 394 
Skiaskopia ............................................................ 129 
Urografie a pyelografie ........................................ 224 
Zubné vyšetrenie intraorálne ............................ 3 658 
Zubné vyšetrenie panoramatické .......................1 519
Zubné vyšetrenie telerontgenografia ................... 152
CT vyšetrenia celkove .......................................4 245  
V roku  2012  sme  prešli  na  plne  digitalizovaný  RDG,  ktorý  bol  zakúpený  s podporou
sponzora.

Hematologické a transfuziologické  oddelenie
Primárka MUDr.Daniela Klepancová

HTO patrí medzi SVaLZ, delí sa na: hematologické laboratórium , transfuziologický úsek a
hematologická ambulancia ,ktorá patrí do ŠAS, ale bezprostredne svojou činnosťou súvisí s
laboratórnou časťou HTO.
Na HTO pracuje dlhodobo 1 lekárka MUDr. Daniela Klepancová s nadstavbovou atestáciou
z hematológie a transfuziológie s úväzkom 0,5 na ambulancii a 0,5 v časti SVaLZ, ktorá je
zároveň aj primárka celého oddelenia. 
Počet  laborantov  pracujúcich  na  HTO je  5.1  zdravotná  sestra  pracuje  na hematologickej
ambulancii a transfuziologickom úseku pri darcoch krvi, odberoch a spracovávaní krvi. Má
PŠŠ na prácu sestry v hematológii a transfuziológii. 
Všetky laborantky vykonávajú ústavnú pohotovostnú službu/ÚPS/, s  povolením primárky aj
zdravotná sestra. 
V hematologickom laboratóriu sa vykonalo v r. 2012: 
42268 vyšetrení krvného obrazu, Le,Tr,Ret a periférneho leukogramu + 1534 vyšetrení 
krvného obrazu pre darcov krvi/BDK/;
20532 imunohematologických vyšetrení + 1753 vyšetrení krvných skupín pre BDK;
20209 vyšetrení hemokoagulácie;
2900 vyšetrení BWR pre darcov krvi.
Vyšetrenia  krvného  obrazu  a hemokoagulácie  sa  vykonávajú  na  analyzátoroch,  časť
koagulácie,  Le,Tr,Ret  ,periférny leukogram a celá  imunohematológia  sa robia  manuálnym
vyšetrením. Všetky vykonávané vyšetrenia majú certifikát externej kontroly kvality SEKK.
V r. 2012 sa odobralo na transfuziologickom úseku 1450 transfúznych jednotiek/TU/ celej
krvi , ktorá sa spracovala na 1449 TU erytrocyty resuspendované /ERM/a 1449 TU čerstvá
zmrazená plazma/ČZP/. Pre oddelenia nemocnice sa vydalo 1339 TU ERM a 1288 TU ČZP.
Spracovanie  krvi  sa  robí  na  centrifúgach,  ktoré  majú  viac  ako  30  rokov  a v prípade
nezvalidovania bude nutná urgentná náhrada. 
Oproti  predchádzajúcemu roku stúpol  počet  odberov krvi  ,  spotreba ERM a ČZP bola na
rovnakej  úrovni.  Z dôvodu  nedostatku  krvi  sa  žiadne operácie  nemuseli  odložiť,  resp
nevykonali.
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Zdravotnícky personál sa pravidelne zúčastňuje vzdelávacích akcií- laborantky na školiacich
akciách  v rámci  sesterských  seminárov  v nemocnici,  lekárka  na  lekárskych  seminároch
v nemocnici  +  organizovaných  odbornou  spoločnosťou  :  apríl  2012  Hemofilické  dni
s medzinárodnou účasťou , september 2012 Hemostazeologický kongres Brno.
Primárka HTO je krajský odborník pre hematológiu , v súčasnom volebnom období je členka
výboru Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti. 

Oddelenie klinickej biochémie
Primár MUDr.Daniela Klepancová

Odborným garantom pre OKB je MUDr.Ivan Ondruš s úväzkom 0,2 .Od 1. októbra 2011 bola
menovaná do funkcie primára oddelenia MUDr. Daniela Klepancová.  Na OKB pracuje 6
laborantiek 
V biochemickom  laboratóriu  sa  vykonalo  v r.2012  spolu  počas  24  hodinovej  prevádzky
330329 vyšetrení, čo je pokles oproti predchádzajúcemu roku z dôvodu zasielania materiálu
od ďalších lekárov do súkromného laboratória .Naproti tomu výrazne stúpli hlavne vyšetrenia
vykonávané  počas  ÚPS.   Na  základe  štandartných  liečebných  postupov  v kardiológii  sa
významne zvýšil počet vyšetrení kardiálnych markerov/troponín/ a taktiež sa významne zvýšil
počet a spektrum vyšetrení pre hematologickú ambulanciu. 
Všetky vyšetrenia sa vykonávajú na prístrojoch: biochemický analyzátor ,  imunochemický
analyzátor, acidobázický analyzátor, glukózový analyzátor. Vyšetrenie močového sedimentu
sa robí mikroskopicky manuálne. 

Náplňou práce OKB je vykonávanie biochemických vyšetrení krvi pre jednotlivé medicínske
odbory nepretržite počas 24-hodinovej prevádzky, čím je zabezpečený monitoring pacienta
nielen v ten deň ale počas celého obdobia od záznamov cez PC a dostupný každému lekárovi
na jednotlivých oddeleniach a ambulanciách NAW, čím sa znižuje duplicita vyšetrení. 

Oddelenie klinickej mikrobiológie
Primárka RNDr.Silvia Jágerová

Oddelenie sa nachádza v poliklinickej časti NAW na Rekreačnej ulici v Piešťanoch. Na
pracovisku pracuje primár oddelenia, vedúca laborantka a 4 zdravotní laboranti, z toho 2 so
špecializáciou v odbore.
V roku 2012 ukončili pracovný pomer tri laborantky a ich pracovné miesta boli obsadené
novými laborantkami.
OKM poskytovalo široké spektrum kultivačných, sérologických a parazitologických vyšetrení
pre lôžkovú a ambulantnú časť nemocnice a pre ambulancie neštátnych lekárov a
špecializovaných ambulancií v Piešťanoch a okolí. 
Oddelenie je zapojené do systému externých kontrol kvality a opakovane získava certifikáty o
ich úspešnom absolvovaní. V roku 2012 získalo za externú kontrolu testovania citlivosti na
ATB za každý štvrťrok štyri certifikáty, jeden certifikát za ročnú externú kontrolu
sérotypizácie a testovania citlivosti Salmonella spp. a prvýkrát sa zapojilo do medzinárodnej
externej kontroly kvality RIQAS Írsko pre sérologickú diagnostiku. 
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V roku 2012 sme na OKM zaviedli nové vyšetrenia :

1. diagnostiku protilátok proti Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis IF metódou
2. diagnostiku protilátok proti Salmonella spp. Widalovou reakciou
V roku 2012 neboli  evidované a riešené žiadne sťažnosti  na pracovnú prevádzku a chod
Oddelenia klinickej mikrobiológie. 
V roku 2012 sa na oddelení  usporiadalo 5 interných seminárov  na odbornú tému vopred
určenú, ktorých sa zúčastnil celý personál OKM. 
Všetci  zdravotnícky  pracovníci  sú  registrovaní  v  príslušných  komorách  a  v  rámci
celoživotného vzdelávania sa zúčastňujú odborných akcií, za ktoré získavajú kredity. 
Stredný zdravotnícky personál sa v roku 2012 zúčastnil Trenčíne, konferencie usporiadanej
komorou MTP a odborného seminára SLK v NAW usporiadaného naším oddelením. 
Iný zdravotnícky pracovník s VŠ sa v roku 2012 pravidelne zúčastňoval odborných seminárov
SLK na pôde NAW, dvoch mikrobiologických konferencií usporiadaných SKM SLK a SSKM
SLS na Slovensku, dvoch odborných seminárov v Českej republike.
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Na začiatku roka 2012 bolo jednou z úloh realizovať vyšší počet vyšetrení, a tým pádom,
v konečnom dôsledku dosiahnuť dobrý hospodársky výsledok v rámci NAW. 
Túto úlohu OKM splnilo.
Ďalšou z úloh bolo zavedenie diagnostiky nových vyšetrovaných parametrov a tým rozšířit
portfólio ponúkané nemocničným aj neštátnym lekárom. Aj túto úlohu OKM splnilo.
V druhej polovici kalendárneho roka oddelenie malo usporiadať slávnostný odborný seminár
SLK na pôde NAW s prednášajúcimi pozvanými hosťami pri príležitosti 20. výročia založenia
OKM v NAW. Túto úlohu sme splnili  v 21.11.2012. Pozvanými hosťami boli Doc. RNDr.
František Ondriska, CSc. a Mgr. Jana Galčíková. 

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie .
Primár MUDr.Martin Riška

K 31.12.2012 bol na oddelení jeden lekár, 13 fyzioterapeutov a 1 zdravotná sestra.V roku
2012 bolo ošetrených 4 953 pacientov. Jeden fyzioterapeut pokračuje v magisterskom štúdiu .
Dvaja fyzioterapeuti si zvyšujú odbornú špecializáciu . Dvaja fyzioterapeuti sú prihlásení na
pomaturitné špecializačné štúdium . Rok 2013 zameriame na stabilizáciu dosiahnutých
výsledkov a zvýšeniu odbornosti zamestnancov

3. Personálna a mzdová oblasť

3.1 Vývoj stavu zamestnancov

Evidenčný stav pracovníkov

Kategória k 31.12. k 31.12. k 31.12. k 31.12.

 2009 2010 2011 2012

Lekári 59 62 60 62
Farmaceuti 1 1 1 2
Sestry 132 129 128 135
Pôrodné asistentky 12 14 14 15
Laboranti 18 18 17 17
Asistenti 52 46 45 46
 z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 24 19 19 21

 z toho s SO vzd. (sanitári, sanitári-vodiči) 28 27 26 25

Iní zdravotnícki zamestnanci 3 3 3 2
Zdravotnícki pracovníci spolu 277 273 268 279
THP 27 30 27 32
 z toho THP-VŠ 4 8 5 5

Robotnícke povol. a prevádz. zam. 105 112 114 109
 z toho  a) pomocní zamestn. v zdravotníctve 26 31 32 30

              b) vodiči sanitných vozidiel 9 8 10 10

              c) vodiči nezdrav. 2 2 0 0

              d) stravovacia prevádzka 12 13 14 13

              e) ostatní roborníci a prevádz.zam. 56 58 58 56

Nezdravotnícki pracovníci spolu 132 142 141 141
Nemocnica spolu 409 415 409 420
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3.2 Vývoj mzdových nákladov

Kategórie zamestnancov
priemerná mzda v EUR

bez náhrad za pracovnú pohotovos ť

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012
Lekári 1 372,63 1 344,05 1 352,79 1321,99 1521,16
Farmaceuti 1 068,81 1 218,88 1 228,83 1308,77 1197,83
Sestry 584,98 611,59 641,88 661,54 855,22
Pôrodné asistentky 611,37 601,34 623,62 613,15 824,70
Laboranti 614,82 625,32 637,13 651,66 630,37
Asistenti spolu 530,60 584,72 560,97 551,50 559,37
  - z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 620,13 689,32 664,54 650,45 676,25 

  - z toho s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) 431,85 469,11 485,63 478,34 473,94 

Iní zdravotnícki zamestnanci 805,12 861,69 1 000,24 828,82 1371,81
Zdravotnícki pracovníci spolu 727,98 748,87 782,78 7 87,23 939,68
THP spolu 595,76 623,35 687,60 740,20 773,94 
 - z toho THP-VŠ 1 052,48 1 054,84 1 169,01 1 289,45 1 448,30 

 - z toho THP ostatní 514,07 544,83 571,20 608,92 656,68 

Robotníci a prevádz.zam. 338,48 358,06 376,57 368,45 383,91 
Nezdravotnícki pracovníci spolu 393,78 411,55 441,17  439,92 468,12 

Nemocnica spolu 627,70 641,58 669,39 666,99 781,13 

Kategórie zamestnancov
priemerná mzda v EUR

vrátane náhrad za pracovnú pohotovos ť

r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012
Lekári 1 617,71 1 602,41 1 596,47 1 571,15 1 766,30
Farmaceuti 1 068,81 1 218,88 1 228,83 1 308,77 1 197,83
Sestry 608,54 635,81 669,04 696,12 887,73
Pôrodné asistentky 611,37 604,37 624,32 613,15 824,70
Laboranti 767,41 772,21 781,10 796,18 780,21
Asistenti spolu 565,46 626,82 616,58 610,26 617,31
  - z toho s ÚSO, VOV a VŠ vzdelaním 652,29 724,27 724,92 717,92 742,34

  - z toho s SO vzdel.(sanitári,vodiči-sanitári) 469,73 519,11 537,78 530,66 525,92

Iní zdravotnícki zamestnanci 867,42 908,77 1 049,99 875,87 1 457,17
Zdravotnícki pracovníci spolu 803,19 828,17 867,28 878, 22 1 028,70
THP spolu 595,76 623,35 687,60 740,20 773,94
 - z toho THP-VŠ 1 052,48 1 054,84 1 169,01 1 289,45 1 448,30

 - z toho THP ostatní 514,07 544,83 571,20 608,92 656,68

Robotníci a prevádz.zam. 344,72 363,81 381,86 372,89 388,95
Nezdravotnícki pracovníci spolu 398,66 416,06 445,36 44 3,50 472,07

Nemocnica spolu 681,87 697,09 727,23 727,72 841,55
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Zmluvy  o LSPP  a zmluvy  o poskytovaní  služieb  v zmysle  Obchodného  zákonníka  bolo
uzatvorených  s 49  pracovníkmi  ,  vo  všetkých  prípadoch  na  poskytovanie  zdravotníckej
starostlivosti.

Dohoda  o vykonaní  práce,  dohoda  o pracovnej  činnosti  a dohoda  o brigádnickej  práci
študenta  bola  uzatvorená  s 82  zamestnancami,  z toho 53  zamestnancov  na  poskytovanie
zdravotnej starostlivosti a 29 zamestnancov na iné práce.

V roku 2012 bola vykonaná 2-krát úprava miezd lekárov. V zmysle platných zákonov boli
mzdy lekárov upravené od 1.1.2012 a následne od 1.7.2012.Celkom bol nárast miezd lekárov
v roku 2012 oproti roku 2011 o 12,42 %.
Ďalej  boli   od 1.4.2012 upravené mzdy sestier a pôrodných asistentiek.Celkom bol nárast
miezd v porovnaní s rokom 2011 o 27,53 % u sestier a u pôrodných asistentiek o 34,5 %.

Mzdy ostatných zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov v r 2012 neboli navyšované.
Úprava bola vykonaná v januári iba u zamestnancov s najnižšou mzdou z dôvodu zvyšovania
minimálnej mzdy.

Na základe uvedených úprav bol nárast miezd v NAW ako celku v roku 2012 oproti roku
2011 o 15,64 %.
V mesiaci  november  2012  bola  zamestnancom  vyplatená vianočná  prémia  v celkovom
objeme 13.396 EUR.

K 31.12.2012  boli  uzatvorené   zmluvy  so  4  doplnkovými  dôchodkovými  poisťovňami.
Zamestnávateľ  prispieval  na  DDP  161  zamestnancom  vo  výške  3,32
EUR/zamestnanec/mesiac.

4. Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami

Nemocnica  Alexandra  Wintera  n.o.  mala  v roku  2012  uzatvorené  zmluvy  o poskytovaní
zdravotnej  starostlivosti  s troma  zdravotnými  poisťovňami  Všeobecnou  zdravotnou
poisťovňou, zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union. Ročné objemy objednávok nezahŕňajú
zdravotnú starostlivosť za LSPP, kapitáciu,“A“ lieky, preventívne lekárske výkony, lekárske
výkony za pacientov EÚ a transfúzne lieky hradené podľa vykázanej skutočnosti a balíčkové
ceny TEP operácií.

Podiel poistencov v roku 2012

Rok 2011 Rok 2012
Zdravotná poiťovňa Podiel poistencov Podiel poistencov

VšZP a.s. 84 % 85 %
Dôvera a.s. 12 % 11 %
Union a.s. 4 % 4 %

Výnosy od zdravotných poisťovní porovnanie rok 2011 a 2012
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Mesačne 2011 Mesačne 2012 Ročne 2011 Ročne 2012
VšZP a.s. 490 670,71 543 854,07 5 888 048,48 6 526 248,87
Dôvera a.s.   65 525,73   82 977,01   786 308,71   995 724,06
Union a.s.   17 684,56   19 797,53   212 214,68   237 570,40
Spolu 573 881,00 646 628,61 6886 571,87 7 759 543,33

Výnosy od jednotlivých zdravotných poisťovní v roku 2012 zaznamenali nárast oproti roku
2011.Hlavným  dôvodom  rastu  výnosov  bola  zvýšená  objednávka  zo  strany  zdravotných
poisťovní,  hlavne  z VšZP.  Zvýšenie  sa  uskutočnilo  v roku  2012  v troch  etapách  a to
k 1.2.2012,1.4.2012 a k 1.7.2012.
K 1.2.2012 o 2.942 EUR.
K 1.4.2012 o 31.181 EUR.
K 1.7.2012 o 71.845,14 EUR.

Tieto navýšené prostriedky boli určené na pokrytie rastu miezd lekárov a sestier.

5.  Prehľad investičných aktivít v roku 2012

Investície v roku 2012 dosiahli výšku 296.996,21 EUR.V porovnaní s rokom 2011 boli vyššie
o 181.539,21 EUR. Najvyššia investícia bola zakúpenie digitálneho RTG prístroja TWIN DR
v sume 249.000 EUR, formou sponzorského daru. Ak neberieme do úvahy tento sponzorský
dar, investície z vlastných zdrojov poklesli o 67.460,79 EUR.

6. Plnenie rozpočtu a súvahové položky v rokoch 2009-2012 
uvedené hodnoty sú v tis. €

Položka: 2009 2010     2011 2012
50 - Spotrebované nákupy: 2 484 2 375 2 363 2 386
z toho: 501 - Spotreba materiálu: 2 000 1 935 1 890 1 892

     = PHM 89 74 82 72
     = Priamy materiál: 1 809 1 763 1 732 1612

      - Lieky 879 875 791 770
      - Krv, krvné výrobky 105 111 129 123
      - ŠZM 726 679 713 613
      - Potraviny 97 97 98 104
      - Bielizeň 2 1 1 2

     = Režijný materiál: 102 98 76 208
      - OOPP zamestnanci 3 7 2 4
      - Čistiace a dezinfekčné prostriedky 21 19 18 17
      - Kancelársky a všeobecný materiál 38 34 22 102
      - Materiál na údržbu zdrav.techniky 10 8 8 15
      - Materiál na opravy a údržbu 23 20 20 30
      - Odborné knihy, časopisy, vestníky 5 5 3 4
      - DHM 2 5 3 36

502 - Spotreba energie: 484 440 473 494
      = Elektrická energia 187 165 172 156
      = Voda 82 69 68 69
      = Plyn 215 206 233 269

51 – Služby 369 380 442 514
z toho: 511 - Opravy a udržiavanie: 76 68 106 242
            512 - Cestovné: 4 5 4 6
            513 - Náklady na reprezentáciu: 1 1 1 1
            518 - Ostatné služby: 288 306 331 265
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      = Leasing, nájomné 20 23 27 25
      = Pranie bielizne dodávateľsky 49 41 38 39
      = Výkony výpočtovej techniky 16 14 21 36
      = Výkony spojov 50 46 35 31
      = Zdravotné služby neštátnych lekárov 46 49 50 49
      = Vývoz odpadu, smetí 28 32 41 15
      = Kominárske poplatky 1 1 1 1
      = Audit, daňové poradenstvo 1 7 6 4
      = Servis 36 32 29 39
      = Revízie 8 12 13 9
      = Ostatné služby dodávateľov 33 49 70 17
52 - Osobné náklady 4 757 4 797 5 009 5 764
z toho: 521 - Mzdové náklady: 3 639 3 641 3 685 4 244
            524 - Zákonné sociálne poistenie: 1 072 1 105 1 225 1 404
            527 - Zákonné sociálne náklady: 46 51 99 116
53 - Dane a poplatky 29 27 18 45
z toho: 532 - Daň z nehnuteľnosti: 24 24 17 16
            538 - Ostatné dane a poplatky: 5 3 1 29
      = Spotrebné dane 4 2 1 28
      = Kolky, parkovanie 1 1 0 0
      = Daň z úrokov 0 0 0 1
54 - Ostatné náklady 69 65 82 82
z toho: 541 - Zmluvné pokuty a penále:     0 0 0 5
            542 – Ostatné pokuty a penále: 2 1 10 4
            543 - Odpis nevymožiteľ.pohľ. 1 0 1 1
            544 - Úroky: 0 0 0 0
            545 - Kurzové straty: 1 0 0 0
            546 - Dary: 0 0 0 0
            547 - Osobitné náklady 0 0 1 1
            548 - Manká a škody: 0 0 28 22
            549 - Iné ostatné náklady: 65 64 42 49
       = Poistné 19 19 23 26
       = Prídel do sociálneho fondu 42 43 0 0
       = Bankové poplatky 3 2 2 2
       = Ostatné 1 0 17 21
55 - Odpisy, predaj majetku, čas. rozl., OP 1 109 1 050 734 637
z toho: 551 – Odpisy dlhodobý NM a HM 987 1 010 692 634
            552 - ZC predaného NM a HM 0 0 0 0
            554 - Predaný materiál: 122 35 25 3
       = Predaná krv a krvné deriváty 6 6 6 3
       = Predané lieky a ŠZM 116 29 19 0
       = Ostatný predaný materiál 0 0 0 0
            556 - Tvorba zákonných rezerv 0 0 0 0
            558 - Tvorba zákon. oprav.položiek 0 0 17 13
59 - Daň z príjmov 0 0 0 0
            591 - Daň z príjmov 0 0 0 0
Náklady celkom: 8 817 8 694 8 648 9 428
Tržby celkom: 8 615 8 122 7 998 8 659
z toho: 602 - Tržby z predaja služieb: 7 823 7 458 7 158 8 137
       = 602.10 Tržby z prevádzky 23 22 18 109
       = 602.20 Tržby zdravotnícke 181 203 253 265
       = 602.3-4 Tržby - zdrav. Poisťovne 7 619 7 233 6 887 7 763
           621 - Aktivácia materiálu 120 121 127 131
           644 – Úroky 1 0 0 0
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           645 - Kurzové zisky 0 0 0 0
           649, 662 - Iné ostatné výnosy(náj. dot.) 545 506 686 387
           651 - Tržby z predaja DNM a HM 0 0 0 0
           654 - Tržby z predaja materiálu 126 37 27 4
Hospodársky výsledok: -202 - 572 - 650 -769

Aktíva Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Neobežný majetok súčet 7 226 939 6 675 845 5 212 171 4 874 784
Dlhodobý nehmotný majetok 26 222 50 291 35 623 17 779
Dlhodobý hmotný majetok 7 200 717 6 625 554 5 176 548 4 857 005
Dlhodobý finančný majetok 
Obežný majetok súčet 2 807 183 2 757 242 1 677 390 1 775 845
Zásoby 87 036 91 246 414 499 434 537
Dlhodobé pohľadávky 
Krátkodobé pohľadávky 2 473 814 2 543 630 1 220 141 1 303 740
Finančný účty 246 333 122 366 42 750 37 568
Prechodné účty aktív 214 160 171 889 160 550 173 019
Aktíva súčet 10 248 282 9 604 976 7 050 111 6 823 647
 Pasíva Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 6 741 976 5 949 047 3 331 542 2 562 119
Imanie a peňažné fondy 8 903 971 9 265 614 4 082 334 4 082 334
Fondy tvorené zo zisku 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov

-1 959 714 -2 744 117 -100 805 -750 792

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -202 281 -572 450 -649 987 -769 423
Cudzie zdroje spolu 1 840 732 2 159 525 2 425 381 2 820 780
Rezervy 179 790 201 054
Dlhodobé záväzky  12 775 9 961
Krátkodobé záväzky 1 840 732 2 159 525 2 232 816 2 609 765
Bankové výpomoci a pôžičky 
Časové rozlíšenie spolu 1 665 574 1 496 404 1 293 188 1 440 749
Pasíva súčet 10 248 282 9 604 976 7 050 111 6 823 647

Stav záväzkov po
lehote splatnosti ku
koncu obdobia
 Veriteľ Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Dodávatelia 922 460 1 149 178 1 476 473 1 512 788
Sociálna poisťovňa 0 0 0
Zdravotné poisťovne 0 0 0
Ostatní 0 0 0
Spolu 922 460 1 149 178 1 476 473 1 512 788

Stav pohľadávok
po lehote splatnosti
ku koncu obdobia
 Dlžník Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012
Zdravotné poisťovne 1 655 116 1 172 197 591 707 3 503
Iní dlžníci spolu 39 982 91 042 38 736 18 005
Spolu 1 695 098 1 263 239 630 443 21 508

Najväčší objem nákladov je tvorený osobnými nákladmi, ktoré v roku 2012 boli vo výške
5.764 tis. EUR. V porovnaní s rokom 2011 vzrástli o viac ako 15 %.Dôvodom navýšenia bolo
zvýšenie platov  zdravotníckeho personálu.  Ďalším výrazným navýšením boli  náklady na
opravy ,  ktoré v roku 2012 vzrástli  o 128 %.Príčinou tohto nárastu je zastaralé technické
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vybavenie nemocnice. Bez výrazných investícii  budú náklady na opravy v ďalšom období
narastať.
V porovnaní  s rokom 2011 došlo k nárastu celkových  tržieb o 7,14 %.V roku 2012 bola
dosiahnutá strata vo výške 769 tis. EUR. Od roku 2008 nemocnica nepretržite vykazuje stratu,
ktorá  sa  neustále  prehlbuje.  Táto  skutočnosť  má  negatívny  vplyv  na  rast  krátkodobých
záväzkov, ktoré nie sú kryté obežnými prostriedkami.

7. Prehľad peňažných tokov (cash flow statement)

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW
STATEMENTS)  k 31.12.2012

                                         

Označ
enie

Názov položky  Skutočnosť v
tis. EUR

bežné účtovné
obdobie

minulé účtovné
obdobie

A. Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred

zdanením daňou z príjmov (+/-)
-769 423 -649 987

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)

519 417 860 320

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku (+) (551)

634 384 691 893

A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná
pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú
činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)

0 0

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku
(+/-) (+557/-657)

0 0

A.1.4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) 0 0
A.1.5. Zmena stavu opravných položiek (+/-)

(559,579,659,679) 
0 0

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia
nákladov a výnosov (-/+)  

135 092 -191 877

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do
výnosov (-) 

0 0

A.1.8. Úroky účtované do nákladov (+) 92 0
A.1.9. Úroky účtované do výnosov (-) -221 -253
A.1.1
0.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (-)

-12 -27

A.1.1
1.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom
a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka (+)

6 182

A.1.1
2.

Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s
výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný
ekvivalent (+/-) (641,541)

0 0

___________________________________________________________________________
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany                                                                       22



Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2012
___________________________________________________________________________

A.1.1
3.

Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré
ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných
tokov (+/-)

-249 924 360 402

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa
účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi
obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s
výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej
činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)

291 760 -57 397

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti
(-/+)

-83 600 0

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti
(+/-)

395 398 265 856

A.2.3. Zmena stavu zásob (-/+) -20 038 -323 253
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s

výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných
prostriedkov a peňažných ekvivalentov     (-/+) 

0 0

A* Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s
výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa
uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu
peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)

                 41 754 152 936

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do investičných činností (+)

221 253

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)

-92 0

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)

0 0

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na
zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)

0 0

A** Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S +  A.1. až A.6.)

41 883 153 189

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností alebo finančných činností (-/+)

0 0

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
prevádzkovú činnosť (+)

0 0

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa
na prevádzkovú činnosť (-)

0 0

A*** Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)
(súčet Z/S +  A.1. až A.9.) 

41 883 153 189

B. Peňažné toky z investičnej činnosti
B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného

majetku (-)
0 0

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného
majetku (-)

-47 047 -232 960

B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných
papierov a podielov v iných účtovných jednotkách,
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (-)

0 0

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku
(+)

0 0

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku 0 0
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(+)
B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a

podielov v iných účtovných jednotkách, s
výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za
peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených
na predaj alebo na obchodovanie (+)

0 0

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté
účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidačného celku (-)

0 0

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek
poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku
(+)

0 0

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté
účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou
dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidavaného celku
(-)

0 0

B.10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých
účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je
súčasťou konsolidovaného celku (+)

0 0

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného majetku a
nehnuteľného majetku používaného a
odpisovaného nájomcom (+)

0 0

B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú
do prevádzkových činností (+)

0 0

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s
výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (+)

0 0

B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
finančnej činnosti (-)

0 0

B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z
finančných činnosti (+)

0 0

B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je
ju možné začleniť do investičných činností (-)

0 0

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
investičnú činnosť (+)

0 0

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa
na investičnú činnosť (-)

0 0

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť
(+)

0 0

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (-)

0 0

B* Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet
B.1. až B.20.) 

-47047 -232960

C. Peňažné toky z finančnej činnosti
C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až

C.1.8.)
0 0

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov
(+)

0 0

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania
spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je
účtovnou jednotkou (+)

0 0

___________________________________________________________________________
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany                                                                       24



Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2012
___________________________________________________________________________

C.1.3. Prijaté peňažné dary (+) 0 0
C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) 0
C.1.5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie

vlastných akcií a vlastných obchodných podielov
(-)

0 0

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených
účtovnou jednotkou    (-)

0 0

C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní
spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou,
ktorá je účtovnou jednotkou (-)

0 0

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so
znížením vlastného imania   (-)

0 0

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a
krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet
C.2.1. až C.2.10.)

0 0

C.2.1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) 0 0
C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných

papierov (-)
0 0

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s
výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na
zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)

0 0

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej
jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej
banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté
na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)

0 0

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) 0 0
C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) 0 0
C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania

majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe
prenajatej veci (-)

0 0

C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru
hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku
používaného a odpisovaného nájomcom (-)

0 0

C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a
krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej
činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (+)

0 0

C.2.10
.

Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých
záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich
z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehľadu peňažných tokov (-) 

0 0

C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých,
ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)

0 0

C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na
zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)

0 0

C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti
(-)

0 0

C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú
určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak
sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti
(+)

0 0

C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak 0 0
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ich možno začleniť do finančných činností (-)

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na
finančnú činnosť (+)

0 0

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa
na finančnú činnosť   (-)

0 0

C* Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet
C.1. až C.9.)

0 0

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných
prostriedkov        (+/-)(súčet A*** + B* + C*)

-5 164 -79 771

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia
(+/-)

42 750 122 366

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka     (+/-)

37 586 42 595

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným
prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

-18 155

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia,
upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)

37 568 42 750
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8. Výrok auditora

Účtovnú závierku Nemocnice Alexandra Wintera n. o. za účtovné obdobie roku 2012
overovala Ing. Mgr. Anna Šutovská, audítorka SKAU, č. licencie 961.
K overenej účtovnej závierke vydala dňa 28.2.2013 Správu nezávislého audítora, účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie účtovnej jednotky Nemocnica Alexandra Wintera, n. o. k 31. decembru 2012 a
výsledkov jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so Zákonom
o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení jej dodatkov
.

9. Úlohy na rok 2013

• otvorenie verejnej výdajne liekov

• otvorenie lôžkového oddelenia fyzioterapie a rehabilitácie 

• sprevádzkovanie  informačného  systému  nemocnice  s alokáciou  nákladov  na
konkrétneho pacienta

• zaobstaranie nového CT zariadenia

JUDr.Mária Domčekova
riaditeľka Nemocnice

Alexandra Wintera n.o.
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Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany                                                                       27





















 
2 

Čl. I. 

Všeobecné údaje 

(1) Zakladate ľ: Slovenská republika, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 

                          Sídlo: Limbova č.2, 837 52 Bratislava 

                           IČO: 165565 

 

                           Nemocnica s poliklinikou 

                           Sídlo: Winterova ul. č.66, 921 63 Piešťany 

                           IČO: 36084221 

                            

      Dátum založenia: 1.januára 2003 

  

(2) Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o. od 01 .01.2012 do  05.09.2012: 

                                                                                           Predseda: JUDr. Katarína Cibulková 

                                                                                           Členovia:  Ing. Ľudmila Kiššová 

                                                                                                            Ing. Blanka Bosá 

                                                                                                            MUDr. Alan Suchánek 

                                                                                                            Mgr. Magdaléna Kovačovičová 

 

     Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o. od 06.09.2012  do  13.09.2012:                                        

                                                                                           Predseda: Ing. Drahoslava Kupcová 

                                                                                           Členovia:  JUDr. Michal Straka 

                                                                                                            Ing. Jana Kováčová 

                                                                                                            MUDr. Alan Suchánek 

                                                                                                            Mgr. Magdaléna Kovačovičová 

 

     Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o. od  1 4.09.2012  do  26.11.2012:                                        

                                                                                           Predseda: Ing. Drahoslava Kupcová 

                                                                                           Členovia:  JUDr. Michal Straka 

                                                                                                            Ing. Marek Brezničan 

                                                                                                            MUDr. Alan Suchánek 

                                                                                                            Mgr. Magdaléna Kovačovičová 

 

     Správna rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o. od  27.11.2012:                                          

                                                                                           Predseda: I ng. Drahoslava Kupcová 

                                                                                           Členovia:  JUDr. Michal Straka 

                                                                                                            Ing. Marek Brezni čan 

                                                                                                            Ing. Lukáš Kme ťo 

                                                                                                            MUDr. Alan Suchánek 

                                                                                                            Mgr. Magdaléna Kova čovičová 
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     Dozorná rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o. od 01 .01.2012  do  11.10.2012: 

                                                                                          Predseda:  Ing.Tatiana Matejovičová 

                                                                                          Členovia:    MUDr. Ján Ranostaj 

                                                                                                             Ing. Beáta Kumpánová 

 

 

     Dozorná rada Nemocnice Alexandra Wintera n.o. od 12 .10.2012:                   

                                                                                          Predseda:  J UDr. Renáta Zmajkovi čová 

                                                                                          Členovia:    MUDr. Ján Ranostaj 

                                                                                                             Adriana Herdová 

 

 

     

 

 Štatutárny zástupca Nemocnice Alexandra Wintera n.o .: do 27.11.2012 –  Ing. Róbert Mamrilla          

                                                                                                 od 28.11.2012 -    JUDr. Mária Dom čeková  

                                                                               

 

              

(3) Opis činnosti, na ú čel ktorej bola ú čtovná jednotka zriadená: Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti, LSPP pre deti 
a dorast, LSPP pre dospelých 

 

  

                Opis podnikate ľskej činnosti:  prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby, prenájom priestorov 

 

 

 

(4) Tabuľka o po čte zamestnancov a dobrovo ľníkov 

 
Bežné  účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce ú čtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                     403,60                             402,68 

z toho  počet vedúcich zamestnancov                       37                               37 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou                          0                                 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia                         0                                   0 

 



 

 

Čl. II 

Informácie o ú čtovných zásadách a ú čtovných metódach 

(1) Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia 

     predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  

(2) V roku 2012 neboli v účtovníctve realizované žiadne zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód hospodárenia účtovnej jednotky. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nemá, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nemá,  

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou, 

e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nemá, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – darom – cenou podľa darovacej zmluvy, 

g) dlhodobý finančný majetok - nemá, 

h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – aktivovaná krv a krvné výrobky, cena podľa opatrenia MZ SR 

j) zásoby obstarané iným spôsobom – darom – cenou podľa darovacej zmluvy, 

k) pohľadávky – menovitou hodnotou, 

l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou, 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou, 

o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou, 

p) deriváty - nemá, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nemá. 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku: 

NAW n.o. zaraďovala IM do odpisových skupín podľa Klasifikácie produktov (KP). Pri zaradení je užívateľský program odpisovania 

evidencie majetku nastavený na automatické prideľovanie odpisových skupín podľa zadanej Klasifikácie produktov pre účely daňových 

odpisov. NAW n.o. používala v roku 2012 účtovné odpisy v súlade s §23 odsek 3 postupov účtovania a sadzby účtovných odpisov 

určovala podľa času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť a podľa uskutočnených výkonov . 

 

Zaradenie IM: 

                       HIM – obstarávacia cena je od 1 700,00 € a viac 
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                       NIM – obstarávacia cena je od 2 400,00 € a viac 

                      DHIM – obstarávacia cena je do 1 699,00 €, účtovaný do spotreby, vedený v operatívnej evidencii majetku 

                      DNIM -  obstarávacia cena je do 2 399,00 €, účtovaný do spotreby, vedený v operatívnej evidencii majetku.    

                             

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – odpisovanie majetku podľa bodu č.4., č.II poznámok k účtovnej závierke. 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dop ĺňajú a vysvet ľujú údaje v súvahe 

(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a 
presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na 
začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 

Tabuľka č. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku,  oprávok a zostatkových cenách DNM 

 
Nehmotné výsledky 

z vývojovej 
a obdobnej činnosti 

Softvér Ocenite ľné práva Ostatný dlhodobý 
nehmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmotného majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý nehmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie  - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 
140 029 

0 45 995 0 0 186 024 

prírastky   
0 

0 
0 0 0 0 0 

úbytky  
0 

0 
0 2 783 0 0 2 783 

presuny 
0 

0 
0   0 0 0 0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 140 029 0    43 212 0 0 183 241 

Oprávky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

0 104 405 0 45 995 0 0 150 400 

prírastky   
0  17 845 0 0 0 0 17 845 

úbytky  
0 0 0   2 783 0 0 2 783 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 122 250 0 43 212 0 0 165 462 

Opravné položky  – stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 

prírastky   0 0 0 0 0 0 0 
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úbytky  0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0 35 623 0 0 0 0 35 623 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 17 779 0 0 0 0 17 779 

 

 

Tabuľka č. 2 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku, o právok a zostatkových cenách DHM 

 Pozemky 
Umelecké 

diela 
a zbierky 

Stavby 

Samostatné 
hnute ľné 

veci a súbory 
hnute ľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovate ľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie  - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

449 871 

0 

8 508 537 4 621 955 583 891 0 0 799 247 0 0 14 963 501 

prírastky   
0 

0 
0 296 996 0 0 0 0 47 996 949 345 941 

úbytky  
0 

0 
0 355 827 23 006 0 0 49 384 47 996 949 477 162 

presuny 
0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

449 871 0 8 508 537 4 563 124 560 885 0 0 749 863 0 0 14 832 280 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia 

0 0 4 312 156 4 102 725 583 891 0 0 788 180 0 0 9 786 952 

prírastky   
0 0 413 868 191 768 0 0 0 10 903 0 0 616 539 

úbytky  
0 0 0 355 827 23 006 0 0 49 383 0 0 428 216 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 0 4 726 024 3 938 666 560 885 0 0 749 700 0 0  9 975 275 

Opravné položky  – 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

prírastky   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

úbytky  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia 

449 871 0 4 196 381 519 230 0 0 0 11 067 0 0 5 176 549 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

449 871 0 3 782 513 624 458 0 0 0 163 0 0 4 857 005 

 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má ú čtovná jednotka obmedzené právo s ním naklada ť. 

 

Prioritný majetok : 

Inv.číslo Názov ZC k 1.1.2003 v €: 

650 Budova  Luxor 91 438,33 
651 Hlavná budova nemocnice 999 842,19 
653 Budova Clara Vila 4 114,28 
654 Budova zubného oddelenia 5 891,83 

 Prioritný majetok - budovy spolu: 1 101 286,63 

   

Inv.číslo Názov ZC k 1.1.2003 v €: 

1580 Pozemok Doliečovák 1173 m² 31 149,18 
1579 Pozemok Doliečovák 91 m² 2 416,52 
1572 Pozemok časť valu 40 m² 1 062,21 
1576 Pozemok Doliečovák 262 m² 6 957,45 
1578 Pozemok Doliečovák 698 m² 18 535,49 
1577 Pozemok Doliečovák 61 m²  1 619,87 
1591 Pozemok dvor pred jedálňou 159 m² 4 222,27 
1590 Pozemok hlavná budova 1162 m² 30 857,07 
1589 Pozemok kotolňa 197 m² 5 231,37 
1587 Pozemok Doliečovák 783 m² 20 792,68 
1588 Pozemok Doliečovák 452 m² 12 002,93 
1586 Pozemok Doliečovák 1752 m² 46 524,60 
1585 Pozemok Tovary vila garáž 24 m² 637,33 
1584 Pozemok Tovary vila zubné 326 m² 8 656,98 
1583 Pozemok Clara vila 527 m² 13 994,56 
1575 Pozemok DDS Javorova ul.1768 m² 46 949,48 
1574 Pozemok DDS Javorova ul.602 m² 15 986,20 
1573 Pozemok DDS Zavretý kúr 3586 m² 95 226,72 
1747 Pozemok Výdajne ZP 686 m² 18 269,94 
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1748 Pozemok Výdajne ZP 887 m² 23 554,41 
1592 Pozemok hrádza pred jedálňou 102 m² 2 708,63 
1568 Pozemok hlavná budova 1560 m² 41 426,02 

 Prioritný majetok - pozemky spolu: 448 781,91 
 

 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku: 

 

Rozpis poistného  na rok 
2012 

      

        
        

Názov  Číslo poistnej  Predmet  Hodnota poisteného  Ročné Doba poistenia  

pois ťovne zmluvy poistenia majetku v € poistné v € od  do   
Allianz a.s. Bratislava  8080012860 povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel-sanitky pôvodná    1.2.2003   
Allianz a.s. Bratislava  8080022323 povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel-sanitky- dodatokč.2  1.10.2005   
Allianz a.s. Bratislava  8080073852 povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel-sanitky-dodatok č.5 1 502,16 1.10.2007 trvá  zmena 
Allianz a.s. Bratislava  700 134 502 havarijné poistenie vozidla  TOYOTA   41 159,80 1 760,60 10.5.2003 trvá  
Allianz a.s. Bratislava  700 134 483 havarijné poistenie mot. Vozidla Kia Sephia 15 305,72 443,72 10.5.2003 trvá  
UNIQA a.s.Bratislava 9259417352 povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Kia Ceéd  3 200 000,00 117,24 31.8.2011 neurčito  
UNIQA a.s.Bratislava 9260041567 havarijné poistenie Auto&Voľnosť KASKO - Kia Ceéd  15 450,00 235,80 8.9.2011 neurčito  
UNIQA a.s.Bratislava 1677000425 poistenie  budov pre prípad, požiaru, živel. Nebez., vody, všeobc.zodp.. 11 333 508,17 5 209,20 11.9.2011 12.10.2012  
UNIQA a.s.Bratislava 3187000268 poistenie majetku pre prípad požiaru, živel. Neb., vody všeobec, zod. 13 420 382,00 1 132,42 16.10.2012 neurčito  
UNIQA a.s.Bratislava 3187000269 poistenie majetku pre prípad požiaru, živel. Neb., vody všeobec, zod. 18 004 599,00 1 583,76 16.10.2012 neurčito  
UNIQA a.s.Bratislava 1677000426 havarijné poistenie  vozidiel MERCEDES,  92 033,46 1 052,96 16.4.2003 neurčito zmena 
UNION a.s.Bratislava 23 3 1118  poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľa zdrav.zariadenia 300 000,00 7 062,00 11.3.2011 neurčito  
UNION a.s.Bratislava 23 4 642  poistenie elektronického zariadenia, CT prístroj,  INTEGRA  793 168,69 3 164,74 31.5.2006 neurčito  
Komunálna pois ť. 
Bratislava 

5 003 044 079 havarijné poistenie vozidla VW Transporter 82 983,54 2 742,60 28.12.2004 neurčito  

SPOLU:    26 007,20    

        
 

 

 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia 
v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finan čného majetku  

Hodnota vlastného imania ku koncu Ú čtovná hodnota ku koncu 

Názov spolo čnosti Podiel na základnom 
imaní (v %) 

Podiel ú čtovnej jednotky na 
hlasovacích právach 

(v %) bežného 
účtovného obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho ú čtovného 

obdobia 

bežného ú čtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

       

       

       

 

Tabuľka k čl. III ods. 4  o zmenách jednotlivých položiek dlho dobého finan čného majetku  

 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spolo čnosti v ovládanej 
osobe 

Podielové cenné papiere 
a podiely v obchodnej 

spolo čnosti 
s podstatným vplyvom 

Dlhové cenné 
papiere držané do 

splatnosti 

Pôžičky podnikom 
v skupine a 

ostatné pôži čky 

Ostatný 
dlhodobý 
finan čný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
finan čného 

majetku 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finan čný  
majetok 

Spolu 

Prvotné ocenenie 

Stav  na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

                        0                         0                    0                  0              0                  0              0          0 

Prírastky                         0                         0                    0                  0              0                  0              0         0 

Úbytky                         0                         0                    0                  0              0                  0              0         0 

Presuny                         0                         0                    0                  0              0                  0              0         0 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

                        0                         0                    0                  0              0                  0              0         0 

Opravné položky 

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia                       0                        0                   0                 0              0                 0               0          0 

Prírastky                       0                        0                   0                 0             0                 0               0          0 

Úbytky                       0                        0                   0                 0             0                 0               0          0 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia                       0                        0                   0                 0             0                 0               0           0  

Zostatková hodnota  

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

                      0                       0                   0                 0             0                 0              0          0 
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Stav na konci bežného účtovného 
obdobia                       0                       0                   0                   0             0                 0              0             0 

 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania – opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 

NAW n.o. netvorila. 

 

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv 
takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

 

Tabuľka k čl. III ods.6 o položkách krátkodobého finan čného majetku  

Krátkodobý finan čný majetok Stav na konci bežného ú čtovného obdobia Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pokladnica                                                 2 497                                            1 193 

Ceniny                                                        3                                                 39 

Bežné bankové účty                                               35 075                                          41 523 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok   

Peniaze na ceste                                                  -    7                                            -      5  

Spolu                                               37 568                                          42 750 

 

 

 

Tabuľka k čl. III ods.6 o položkách krátkodobého finan čného majetku 

Krátkodobý finan čný majetok Stav na začiatku bežného ú čtovného 
obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného ú čtovného obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

                                         0                      0                       0                                  0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                           0                      0                       0                                   0 

Dlhové cenné papiere so splatnosťou 
do jedného roka držané do splatnosti  

                                         0                        0                       0                                    0 

Ostatné realizovateľné cenné papiere                                          0                      0                        0                                  0 

Obstarávanie krátkodobého finančného 
majetku 

                                         0                      0                       0                                    0 

Krátkodobý finan čný majetok spolu                                         0                      0                       0                                  0 

 



 
11 

 

Tabuľka k čl. III ods.6 o položkách krátkodobého finan čného majetku 

Krátkodobý finan čný  majetok 
Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného 
účtovného obdobia Vplyv ocenenia na vlastné imanie 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie                               0                                           0                           0 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie                               0                                           0                           0   

Ostatné realizovateľné cenné papiere                               0                                           0                           0 

Krátkodobý finan čný  majetok spolu                               0                                           0                           0 

 

 

(7)  Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na 
konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám   

Druh zásob Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Nedokončená výroba  
a polotovary vlastnej výroby 

                          0                       0                   0                     0                         0 

Výrobky  
                          0                       0                    0                     0                         0   

Zvieratá 
                          0                       0                   0                     0                         0   

Tovar 
                         0                       0                   0                       0                           0 

Poskytnutý preddavok na 
zásoby 

                         0                       0                      0                     0                         0  

Zásoby spolu 
                         0                       0                   0                     0                         0 

 

 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť: 

 

     Pohľadávky: voči VšZP                         1 056 709 € 

                           voči ZP Dôvera                    169 751 € 

                           voči ZP UNION                      43 927 € 

                           Európska ZP                            3 503 € 
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Najvyššie pohľadávky sú za hlavnú činnosť NAW n.o., tj. poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby s ňou súvisiace, zanedbateľná výška z celkových pohľadávok sú pohľadávky z vedľajšej 

hospodárskej činnosti za nájomné vo výške 15 156 €. 

 

 

 

(9) Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav 
na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

 

Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k poh ľadávkam 

Druh poh ľadávok Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Tvorba opravnej položky 
(zvýšenie) 

Zníženie opravnej 
položky 

Zúčtovanie  opravnej 
položky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Pohľadávky z obchodného 
styku 

               1 217 345                12 951                    0            6 029                                1 296 518 

Ostatné pohľadávky 
                       -   70                         0                                                                                 0                     0                                   33 

Pohľadávky voči 
účastníkom združení 

                             0                         0                    0                    0                                     0 

Iné pohľadávky 
                     2 866                         0                    0                    0                              7 189 

Pohľadávky spolu 
               1 220 141                12 951                    0             6 029                             1 303 740 

 

 

(10) Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Tabuľka k čl. III ods. 10  o poh ľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnost i  

Stav na konci  

bežného ú čtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho ú čtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti                                    1 277 655                                  589 698 

Pohľadávky po lehote splatnosti                                         26 085                                  630 443 

Pohľadávky spolu                                    1 303 740                               1 220 141 

 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období. 

        Na nákladoch budúcich období sa najviac podieľajú: 

        predplatné odbornej literatúry na rok 2013, Zdravotnícke noviny, ÚZZ, Finančný spravodajca, a poistné na rok 2013. Náklady budúcich období zinventarizované k 31.12.2012 v celkovej výške 8 643 €. 

         Na príjmoch budúcich období sa najviac podieľajú: 
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        Dohad ročného vyúčtovania zdravotných výkonov vo výške 150 471 € a dohad ročného vyúčtovania nájmov vo výške 13 904 €.  

 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody 
zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného 
obdobia, 

 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

 

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia n eobežného majetku a obežného majetku      

 Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci bežného ú čtovného 
obdobia 

Imanie a fondy  

Základné imanie 
                 4 082 334                      0                  0                    0                 4 082 334 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 

                               0                      0                  0                    0                               0 

vklady zakladateľov                  3 101 074                      0                  0                    0                 3 101 074 

prioritný majetok                  1 550 069                      0                   0                    0                 1 550 069 

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 

                               0                      0                  0                    0                                0 

Fond reprodukcie 
                               0                      0                  0                    0                               0 

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 

                               0                       0                  0                    0                               0 

Fondy zo zisku  

Rezervný fond 
                               0                      0                  0                    0                               0 

Fondy tvorené zo zisku 
                               0                      0                  0                    0                               0  

Ostatné fondy 
                               0                      0                  0                    0                               0 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

                  -  100 805                      0          649 987                    0                 -   750 792 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

                 -   649 987              649 987                         769 423                    0                 -   769 423 

Spolu 
                  3 331 542              649 987       1 419 410                    0                  2 562 119 
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 

 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení ú čtovného zisku alebo vysporiadaní ú čtovnej straty  

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce ú čtovné obdobie 

Účtovný zisk 0 

Rozdelenie ú čtovného zisku  

Prídel do základného imania 0 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu 0 

Prídel do fondu reprodukcie 0 

Prídel do rezervného fondu 0 

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 0 

Prídel do ostatných fondov 0 

Úhrada straty minulých období 0 

Prevod do sociálneho fondu  0 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 0 

Iné  0 

Účtovná strata - 649 987 

Vysporiadanie ú čtovnej straty  

Zo základného imania 0 

Z rezervného fondu 0 

Z fondu tvoreného zo zisku 0 

Z ostatných fondov 0 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 0 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov - 649 987 

Iné  0 

 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia 
a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy, 
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Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv  

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo zníženie 

rezerv 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv 

                                 0                         0                        0                               0                                 0    

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv 

                                 0                         0                        0                            0                                 0 

Zákonné rezervy spolu                                  0                         0                        0                            0                                 0 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 

                                 0                         0                        0                            0                                  0   

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 

                      179 790              201 054              39 523                 140 267                      201 054 

Ostatné rezervy spolu                                  0                         0                       0                            0                                 0  

Rezervy spolu                       179 790              201 054              39 523                 140 267                       201 054 

 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov: 

     NAW n.o. eviduje iba nevýznamné položky, ktoré sú mesačne vysporiadané – údaje zo miezd. 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch  

Stav na konci 
Druh záväzkov 

bežného ú čtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti                       1 543 615                        1 476 473 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do 
jedného  roka 

                      1 066 150                           756 343 

Krátkodobé záväzky spolu                       2 609 765                        2 232 816 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  
rokov  vrátane  

                             9 961                                   12 775 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                                      0                                      0 

Dlhodobé záväzky spolu                              9 961                               12 775 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu                      2 619 726                         2 245 591 
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e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu  

Sociálny fond Bežné  účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce ú čtovné  
obdobie 

Stav k prvému d ňu účtovného obdobia                           12 775                          6 961 

Tvorba na ťarchu nákladov                           51 227                         46 971 

Tvorba zo zisku                                    0                                 0  

Čerpanie                           54 042                         41 157 

Stav k poslednému d ňu účtovného obdobia                             9 960                         12 775  

 

 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôži čkách a návratných finan čných výpomociach  

Druh cudzieho 
zdroja Mena Výška úroku v % Splatnos ť Forma zabezpe čenia Suma istiny na konci bežného 

účtovného obdobia 

Suma istiny na konci bezprostredne 
predchádzajúceho ú čtovného 

obdobia 
Krátkodobý bankový 
úver                      0                         0                              0 

Pôžička              0                         0                               0 

Návratná finančná 
výpomoc 

             0                         0                              0 

Dlhodobý bankový 
úver 

             0                         0                              0 

Spolu              0                            0                              0 

 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období – 0. 

 (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 



 
17 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúc ich období  

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho ú čtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného ú čtovného 

obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

                                     0                         0                          0                                    0 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

                                     0                         0                          0                                    0 

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

                                     0                         0                           0                                    0 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej únie 

                       1 292 862               249 000               101 113                       1 440 749 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

                                     0                         0                          0                                     0 

grantu                                      0                         0                          0                                     0 

podielu zaplatenej dane                                      0                         0                          0                                     0 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

                                     0                          0                          0                                     0 

 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finan čného prenájmu  

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho ú čtovného 

obdobia 
Istina Finan čný náklad Stav na konci bežného ú čtovného 

obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb                                       0                       0                         0                                      0 

do jedného roka vrátane                                       0                       0                          0                                      0 

od jedného roka do piatich  rokov 
vrátane                                       0                       0                         0                                       0 

viac ako päť rokov                                       0                       0                         0                                      0 
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Čl. IV 

Informácie, ktoré dop ĺňajú a vysvet ľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky: 

     Tržby z hlavnej činnosti :                                                                                                                          Tržby z ved ľajšej podnikate ľskej činnosti : 

     Tržby z predaja služieb:                                   7 907 871 €                                                                        Tržby z predaja služieb:                                             228 770 €  

      Aktivácia:                                                            131 077 €                                                                        Tržby z nájmu majetku:                                              232 463 € 

      Ostatné výnosy:                                                  36 915 € 

  

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov: 

       a.) prijatý vecný dar – digitálny rontgen                   249 000 € 

       b.) prijaté finančné príspevky od fyz.osôb                   5 315 €   

       c.) prijaté finančné príspevky od PO                         11 455 €  

 

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia: 

      Trnavský samosprávny kraj, Trnava         1 000 €  pre projekt MUDr.Drličkovej 

 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka – iba nevýznamné položky. 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov: 

            Mzdové náklady:                                                             4 244 252 € 

            Zákonné sociálne a zdravotné poistenie:                       1 404 002 € 

            Spotreba liekov:                                                                770 490 € 

            Spotreba ŠZM:                                                                  612 903 € 

            Odpisy:                                                                              634 384 € 

            Spotreba energie:                                                              494 575 € 

            Opravy a udržiavanie:                                                       242 283 € 

            Ostatné služby:                                                                 251 463 €. 

     V položke ostatné služby sú zaúčtované nasledovné najvýznamnejšie nákladové položky: - služby neštátnych lekárov      48 803 € 

                                                                                                                                                    - pranie bielizne                         39 493 € 

                                                                                                                                                    - služby IT a softvér                   35 974 €. 
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(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 6 o ú čele a výške použitia podielu zaplatenej dane     

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Použitá suma bežného ú čtovného 
obdobia 

                                          0                                         0 

                                          0                                         0 

                                          0                                         0  

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ú čtovného obdobia                                         0   

 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka – nevýznamná položka. 

 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) daňové poradenstvo, 

e) ostatné neaudítorské služby. 

Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti  s auditom ú čtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky                       3 360 

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  

súvisiace audítorské služby                          240 

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu                        3 600 
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Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových ú čtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky: 

Podsúvahový účet 771 – Majetok HM (MZ SR)                      6 696 € 

                                     -  Majetok CO (KÚ)                             7 191 € 

                                     -  Majetok mobilizačných rezerv         3 140 € . 

 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z 
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov – nie je. 

 

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška 
tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: 

     NAW n.o. Piešťany eviduje významný súdny spor vedený na OS Piešťany pod č.k. 5C/30/2009. Jedná sa o žalobu na ochranu osobnosti z roku 2007, kde rodina Dubských (Alexandra, Monika a Denisa) žalujú 

Nemocnicu Alexandra Wintera n.o. z titulu neposkytnutia, resp. zanedbania primeranej starostlivosti ich manželovi a otcovi Karolovi Dubskému, ktorý následne zomrel, ako neoprávnený zásah do ich telesnej 

integrity, súkromného a rodinného života. 

     V predmetnom spore nemocnicu do 17.10.2011 zastupovala JUDr. Daniela Suchánková. Od uvedeného termínu nemocnicu zastupuje JUDr.Ivan Nevolný. 

     Momentálny stav je taký, že žalobcovia požiadali v predmetnej žalobe o oslobodenie od súdnych poplatkov, kde im bolo OS Piešťany len čiastočne vyhovené, voči tomuto rozhodnutiu podali odvolanie na KS 

Trnava, ktoré však nebolo úspešné. Následne právna zástupkyňa žalobcov JUDr. Kuciaňová podala žalobu na Ústavný súd, ktorý vo veci ešte zrejme nekonal (nevieme). V samotnom merite veci však ešte OS 

Piešťany nezačal vôbec konať. 

     Nemocnica na základe nálezu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pochybila pri svojom výkone a bola jej uvedeným úradom uložená pokuta vo výške 105 000.- Sk. Pokutu nemocnica uhradila 

v roku 2008. Podľa daného nálezu teda žaloba je zrejme oprávnená. Vyzvali sme príslušnú poisťovňu (UNIQA, a.s.), aby sa podieľala na mimosúdnom rokovaní, resp. spore, avšak táto nám listom zo dňa 

13.12.2011 oznámila, že takáto udalosť nie je krytá poistným plnením a preto jej účasť je bezpredmetná. Prebehlo rokovanie s právnou zástupkyňou protistrany, kde bolo naznačené, že v prípade ústretovosti 

a rýchleho jednania zo strany nemocnice by mohlo dôjsť k zníženiu vymáhanej sumy (výška nebola ustálená). 

    Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o žalobu na ochranu osobnosti, teda nie je to klasické peňažné vymáhanie finančne identifikovateľnej pohľadávky, výška priznanej sumy v prípade úspechu žalobcov 

je plne v kompetencii a na úvahe rozhodujúceho súdu podľa individuálneho posúdenia. Nevieme teda vyšpecifikovať možnú stratu.    
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(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

 

NAW n.o. žiadne z uvedených možností finančných povinností nemá. 
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