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1. Úvod 
       PRÍHOVOR RIADITEĽA 

 

  

Dovoľte mi, aby som z pozície nového riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou  

Skalica, a.s. (ďalej len FNsP Skalica, a.s.) v úvode poďakoval všetkým zamestnancom  

za vynaložené úsilie, ktoré v pandémiou koronavírusu postihnutom roku 2020 venovali našim 

pacientom a obnove ich zdravia. Súvisiace nároky na ochranu zdravia, ako aj diagnostiku 

a liečbu pacientov s koronavírusovým ochorením vzrástli najmä od októbra 2020 počas druhej 

vlny pandémie. 

  
Môžem konštatovať, že rok 2020 bol pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s. (ďalej 

len FNsP Skalica, a. s.) podobne ako pre všetky objekty hospodárskej mobilizácie mimoriadne 

náročný. Vplyv pandemickej situácie na prevádzku nemocnice si vyžiadal nutnosť 

reprofilizácie lôžok ako aj zmenu v režime prevádzkovania jednotlivých úsekov. Od začiatku 

pandémie boli vytvorené covidové zóny a v spolupráci s nemocničným epidemiológom 

a regionálnym hygienikom na podklade nariadení Ministerstva zdravotníctva aj nevyhnutné 

zmeny v prevádzke. Prevádzka nemocnice bola počas štvrtého kvartálu výrazne ovplyvnená 

výpadkami zdravotníckeho personálu z dôvodu karantény pre covid-19. Na základe nariadení 

Ministerstva zdravotníctva boli v závere roku 2020 pozastavené elektívne operačné výkony 

v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. 

Nemocnica napriek  pandemickej situácii pokračovala v úspešnom investovaní  

do priestorového a prístrojového vybavenia, budovaní moderného onkologického pracoviska 

a plnila všetky zásadné úlohy stanovené na rok 2020. Zmena majoritného akcionára 

spoločnosti a zaradenie FNsP Skalica do skupiny AGEL sa uskutočnilo 8. decembra 2020 

a  dosah prijatej zmeny sa očakáva v nadchádzajúcom roku 2021. 

  
V r. 2020 bolo vyšetrených na ambulanciách cca 211 tis. pacientov, hospitalizovaných bolo 

9,627 tis. pacientov a vykonaných bolo 4,608 tis. operácií. Realizovalo sa 39,28 tis. RTG 

vyšetrení, 19,50 tis. CT a  4,39 tis. MR vyšetrení. Narodených bolo 761 detí. Bolo 

uskutočnených 2019 odberov krvi u 1116 darcov. Vykonalo sa 1622 FBLR vyšetrení a 59,35 

tis. terapií FBLR.  

  
Ambíciou FNsP Skalica, a.s. je byť aj naďalej prosperujúcou spoločnosťou, neustále 

zlepšujúcou kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na certifikovaných pracoviskách, 

s kvalitným personálom, moderným prístrojovým a priestorovým vybavením s cieľom 

zabezpečiť spokojnosť pacientov a svojich klientov. Tejto priorite podriadi FNsP Skalica, a.s. 

všetky svoje ciele, plány a zámery aj v nasledujúcom období. 

  

  

MUDr. Jakub Rybár 
Riaditeľ FNsP Skalica, a. s. 
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2. Profil spoločnosti a zloženie orgánov 
 

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená 

spísaním notárskej zápisnice dňa 16. júla 2008, svoju činnosť začala 1.1.2009. Dňom 

1.7.2011 došlo k zmene obchodného mena na Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 

  

Svojím zameraním sa radí FNsP Skalica, a. s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným 

rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 

službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná 

zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná 

ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná  na základe odporúčania všeobecného 

lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna 

starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, ústavná pohotovostná služba a urgentný príjem 1. 

typu. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratóriá, pracovisko 

rádiológie a iné) poskytujú široké spektrum diagnostických, liečebných úkonov a disponujú 

moderným prístrojovým vybavením. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním 

súvisiacich služieb, akými sú pracovná zdravotná služba, dopravná zdravotná služba, tzv. 

hosťovský pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu.  
 

Nezisková organizácia Zdravie pre Záhorie (ZpZ) bola založená s cieľom najmä podporovať 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Od 8.11.2017 je organizácia zaradená  

 do centrálneho registra prijímateľov podielu zaplatenej dane.   

 

Počet lôžok k 31.12.2020:     302   

Počet ambulantných vyšetrení                      258 006 

Počet hospitalizovaných pacientov v roku 2020             9627 

 

Pracoviská FNsP Skalica: 

31 špecializovaných ambulancií 

10 lôžkových oddelení 

7 oddelení SVaLZ (spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky) 

5 špecializovaných oddelení 
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Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je: 

• prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecnej 

nemocnice  

• prevádzkovanie zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

• prevádzkovanie stacionára 
• prevádzkovanie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti 

• prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 
• ústavná pohotovostná služba 

• centrálne operačné sály 

• urgentný príjem 1. typu 

• prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby 
• ambulancie dopravnej zdravotnej služby 

• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 

alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
• vydavateľská činnosť – vydávanie novín a časopisov - periodických 

a neperiodických publikácií 
•   reklamné a marketingové služby 

•   administratívne služby 

•   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

•   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

•   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných 

služieb spojených s prenájmom 

•   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 
• správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 

• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  

• prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

• masérske služby 

• prevádzkovanie jaslí 
• poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb 

• pracovná zdravotná služba 

• výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, 

spoločenských  a humanitných vied 
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Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná 
v jej mene.  
  

Do 07.12.2020 predstavenstvo akciovej spoločnosti pracovalo v nasledovnom zložení: 
 

 

1. MUDr. Ivan Uhliarik, predseda predstavenstva  
2. Ing. Ondrej Kadák, podpredseda predstavenstva 
3. Karolína Čičátková, člen predstavenstva 
4. Ing. Tomáš Mikúš, člen predstavenstva 
5. MUDr. Peter Košík, člen predstavenstva  

       
Od 08.12.2020 predstavenstvo akciovej spoločnosti pracuje v nasledovnom zložení: 
  

1. Ing. Michal Pišoja, MPH, predseda predstavenstva  
2. MUDr. Ivan Uhliarik, podpredseda predstavenstva 
3. Mgr. Michal Zakarovský, FCCA, člen predstavenstva 

  

Kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti 

predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.  

  

V roku 2020 dozorná rada akciovej spoločnosti pracovala v nasledovnom zložení: 
  

1. JUDr. Ing. Jozef Ráž, predseda dozornej rady  (do 25.06.2020) 

Ing. Mgr. Marián Kolník, predseda dozornej rady (od 25.06.2020) 

2. Ing. Ladislav Haspel, podpredseda dozornej rady (do 07.12.2020) 

Ing. Miroslava Sumková, člen dozornej rady (od 08.12.2020) 

3. MUDr. Peter Budinský, člen dozornej rady 

4. PhDr. Zdenko Čambal, člen dozornej rady 

5. Ing. Mgr. Martin Džačovský, člen dozornej rady 

6. Ing. Jozef Hazlinger, člen dozornej rady 

7. PhDr. Elena Klásková, člen dozornej rady 

8. Ing. Anna Mierna, člen dozornej rady  

9. MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD., člen dozornej rady  

  

Základné imanie spoločnosti bolo k 31.12.2020 nasledovné: 
 

Akcionár akcie v Eur podiel 

AGEL SK a.s. 4 952 104 69,0867% 

Trnavský samosprávny kraj 1 587 104 22,1417% 

Mesto Skalica 623 765 8,7021% 

Mesto Senica 1 992 0,0278% 

Mesto Holíč 1 992 0,0278% 

Mesto Gbely 996 0,0139% 

Spolu 7 167 953 100,0000% 
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3. Analýza stavu spoločnosti  
 

Spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. je súčasťou verejnej 

siete  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti SR, ktorá realizuje všetky zákonné opatrenia 

nadriadených orgánov a plní ciele stanovené Valným zhromaždením spoločnosti. 
FNsP Skalica, a. s. patrila aj v roku 2020 medzi najväčších zamestnávateľov regiónu. Rok 

2020 bol z hľadiska hospodárenia nemocnice výrazne ovplyvnený pandemickou situáciou 

covid-19. 

Na jednej strane došlo k výraznému zvýšeniu nákladov, hlavne z dôvodu zvyšovania 

osobných nákladov u zamestnancov, ako aj nákladov za OOPP a ostatných nákladov 

spojených s pandemickou situáciou.  
Trend každoročného nárastu nákladov na mzdy je v zmysle platných zákonov  neoddeliteľnou 

skutočnosťou, ktorú kompenzujeme neustálou snahou o vyššie výnosy v rámci výkonov 

vykazovaných zdravotným poisťovniam, ale aj výkonov v rámci služieb poskytnutých 

samoplatcom.  

  

V roku 2020 pokračovala nemocnica v reštrukturalizácii v oblasti zdravotnej starostlivosti, 

materiálovo-technickej a investície do ľudských zdrojov zvyšovaním kvalifikácie 

a špecializácie zdravotníckeho personálu nemocnice. Cieľom týchto zmien je maximálna 

spokojnosť pacientov, zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, najefektívnejšie 

využívanie finančných prostriedkov a zvýšenie spokojnosti zamestnancov. 
V zdravotnej starostlivosti boli zavedené nové diagnostické a liečebné metódy, ktoré zlepšili 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z oblasti Záhoria. Postupne dochádzalo 

k rozvoju ambulantnej zložky a SVaLZ, nemocnica pokračuje vo zvyšovaní výkonov 

jednodňovej zdravotnej starostlivosti. 

  

Rozvoj služieb v oblasti príjmov mimo zdravotných poisťovní dlhodobo zameriame  

na podporné procesy pobytu pacienta – parkovanie, manažment objednávania, doplnkové 

služby na želanie, pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov a pod. 
Starostlivosť o životné prostredie je súčasťou našich procesov, v rámci systému manažérstva 

kvality je riešená dodávateľsky v zmysle zákonných predpisov. Nemocnica sa plne venuje 

systému manažmentu kvality, čím zdokonaľuje administratívne procesy poskytovania 

zdravotnej starostlivosti.  

  

V roku 2020 a aj v súčasnosti má za zásadný vplyv na funkčnosť nemocnice najmä: 

• pandemická situácia covid-19 

• náklady na ochranné pomôcky a reprofilizácia lôžok z dôvodu pandemickej 

situácie 

• nedostatok intenzivistických lôžok pri závažných stavoch infekcie covid-19 

• personálna nestabilita zamestnancov a ich nedostatok 
• nárast nevyhnutných nákladov na výkon poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v oblasti miezd a platieb v nepretržitej prevádzke 
• nárast očakávaní pacientov voči poskytovateľovi v rámci základného 

zákonného zdravotného poistenia 
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• doplnkové požiadavky pacientov v oblasti podporných a diagnostických 

procesov 
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4. Prehľad činnosti v roku 2020 
 

Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica navštívilo v roku 2020 s cieľom vyšetrenia  

211,03 tis. pacientov. Celkovo bolo zaznamenaných 258,01 tis. vyšetrení a 3108 zásahov 

záchrannej zdravotnej služby (RLP, RZP). Čo sa počtu ambulantných vyšetrení týka,  

pre väčšinu ambulancií je charakteristický kvantitatívny pokles v porovnaní s rokom 2019  

(graf.1), celkový počet ambulantných vyšetrení klesol o 19,6 tis., čo pokles o 10,2%.   

V skalickej pôrodnici sa narodilo 761 detí. Hospitalizovaných bolo 9,63 tis. pacientov. 

 

Graf 1 
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Pandemická situácia sa prejavila aj v počte hospitalizácií pacientov. V porovnaní s rokom 

2019 (graf 2) klesol ich počet na všetkých oddeleniach s výnimkou gynekologicko- 

pôrodníckeho, neonatologického a OAIM oddelenia. Celkovo išlo o pokles 980 hospitalizácií, 

čo predstavuje pokles o 9,23 percenta.  

 

Graf 2 

 
 

Vyhlásený núdzový stav počas prvej vlny pandémie trval od polovice marca do polovice júna 

2020. Už koncom mája sa pandemická situácia začala postupne zlepšovať, boli zrušené 

prísne obmedzenia a obnovila sa pozastavená plánovaná zdravotná starostlivosť. 

Na jeseň 2020 po niekoľko mesiacov trvajúcom uvoľnení protiepidemiologických opatrení 

prišlo k opätovnému zhoršeniu situácie, tzv. druhej vlne pandémie. Táto však svojim 

charakterom bola výrazne odlišná od prvej vlny, čo znamenalo prudký nárast covid ochorení 

nielen pacientov ale i v radoch personálu a opätovne boli zavedené prísne opatrenia. 

16.októbra.2020 bolo reprofilizované OVL A (obr. 1) oddelenie s počtom 21 lôžok pre potreby 

liečby covid pozitívnych pacientov, od 3.novembra 2020 urologické oddelenie s počtom 23 

lôžok. Zároveň bolo rozdelené OAIM na covidovú (obr. 2) a čistú časť. 
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Obr. 1 

 
 

Obr. 2 

 
 

Krízová epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom covid-19 si vyžiadala prijatie 

mimoriadnych opatrení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj v našej nemocnici. V tejto 

súvislosti nemocnica zaviedla v zmysle usmernení MZ SR a ÚVZ SR množstvo opatrení  

na zabránenie prenosu vírusu. Prijaté opatrenia v súvislosti s prijatím núdzového stavu sa 

viac alebo menej zásadným spôsobom podpísali pod výsledok hospodárenia nemocnice.  

K poklesu plánovaných výkonov viedla reprofilizácia lôžkového fondu oddelení v zmysle 

Pandemického plánu nemocnice. Pokles vyšetrení súvisel s obmedzením činnosti pracovísk 

v dôsledku vytvorenia červených a zelených zón nemocnice, súvisiacim rozdelením 

expektácií alebo dopĺňaním pracovníkov v personálne poddimenzovaných zónach na úkor 
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pozastavenia činnosti na iných pracoviskách nemocnice (ORL oddelenie, FBLR oddelenie, 

gastroenterologická ambulancia a ďalšie).  

 

Najvýraznejší negatívny dopad na hospodárenie nemocnice malo pozastavenie plánovaných 

výkonov operatívy a hospitalizácii ako aj prerušenie realizácie neakútnych a plánovaných 

ambulantných vyšetrení a kontrol.  

 

Naopak pozitívny dopad na hospodárenie malo zriadenie mobilného odberového miesta 

(MOM, obr. 3) k RT-PCR diagnostike infekcie SARS-CoV-2 vo FNsP Skalica a.s. Paušálny 

denný príjem vznikol nemocnici vytvorením odberového miesta pre bezplatné antigénové 

odbery na SARS Cov-2 pre verejnosť. 

 

Obr. 3 
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5. Významné skutočnosti 
 

Na hospodárenie a činnosť spoločnosti mali vplyv nasledujúce skutočnosti: 

  

1. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 25.06.2020, schválilo riadnu 

individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 a návrh na rozdelenie zisku  spoločnosti za rok 

2019 po zdanení vo výške 53 853,91 EUR v zmysle Obchodného zákonníka a platných 

stanov spoločnosti tak, že spoločnosť doplní rezervný fond prídelom vo výške 10% z čistého 

zisku a zostatok zisku bude použitý na neuhradené straty minulých období.  

  

Riadne valné zhromaždenie schválilo audítora Ing. Jozefa Figľara, číslo licencie SKAU   

č. 399, ako audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky 

spoločnosti za rok 2020 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2020 s riadnou 

individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2020. 

  

Riadne valné zhromaždenie schválilo zmenu stanov spoločnosti (prijatím ich úplného znenia). 

Zmena stanov spočíva v rozšírení predmetu podnikania v Čl. 2 Predmet podnikania, v časti 

prevádzkovania zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch o: 

„klinická imunológia a alergológia“ a v zosúladení terminológie s platnou legislatívou v Čl. 2 

Predmet podnikania: „ambulancie dopravnej zdravotnej služby“ a „urgentný príjem 1. typu“.  

  

2. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 07.12.2020, schválilo zmenu stanov 

spoločnosti (prijatím ich úplného znenia). Zmena stanov bola prijatá za účelom určenia 

postupu pri vydaní hromadných akcií spoločnosti podľa § 157 ods. 3 Obchodného zákonníka, 

doplnením Čl. 4 stanov o odseky 6 a 7, ktoré znejú nasledovne:  

„(6) Spoločnosť môže vydať hromadné akcie (aj na základe vlastného rozhodnutia bez 

žiadosti vlastníka akcií), ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou 

hodnotou. Spoločnosť je povinná vydať vlastníkovi hromadnej akcie jednotlivé akcie resp. 

hromadné akcie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti 

vlastníka hromadnej akcie, a to výmenou za pôvodnú hromadnú akciu, resp. za jednotlivé 

akcie. Žiadosť akcionára musí obsahovať obchodné meno alebo názov akcionára a 

informáciu, či akcionár požaduje vydať za hromadnú akciu jednotlivé akcie alebo viacero 

hromadných akcií a počet akcií, ktoré majú tieto hromadné akcie nahrádzať. Rovnaký postup 

platí v prípade, ak akcionár požiada o výmenu jednotlivých akcií za hromadné akcie, pričom 

vyššie uvedené platí primerane.  

(7) Spoločnosť zabezpečí zničenie akcií, ktoré jej ostanú v dôsledku výmeny akcií podľa 

predchádzajúceho bodu. Vydávanie hromadných akcií a úkony s tým súvisiace spadajú do 

kompetencie predstavenstva, ktoré určí ďalšie podrobnosti podľa okolností konkrétneho 

prípadu.“ 

Tiež bol zmenený Čl. 10 ods. 2 stanov na nové nasledovné znenie: „Predstavenstvo 

spoločnosti má 3 (slovom: troch) členov.“ 
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6. Udalosti osobitého významu 
 

INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH PO ZOSTAVENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY  

 

V období po 31.12.2020 nedošlo k žiadnym skutočnostiam, ktoré by spätne ovplyvnili 

správnosť údajov obsiahnutých v účtovnej závierke.  
V období po 31.12.2020 pokračuje stav mimoriadnej situácie, ktorá bola vyvolaná vírusom 

SARS-COV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID19. Zvážili sme všetky potencionálne dopady 

na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významnejší vplyv na našu 

schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 

mesiacov. 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého fungovania spoločnosti – 

going concern. Vzhľadom na štátom regulované prostredie v ktorom spoločnosť pôsobí 

a nákup zdravotnej starostlivosti zdravotnými poisťovňami v nadväznosti na výšku príspevku 

štátu za svojich poistencov, neistotu do budúcnosti môže priniesť aj spôsob oceňovania a 

uznávania liečebných výkonov, kategorizácie liekov a zdravotníckeho materiálu ako aj nárast 

zákonných mzdových nákladov. 
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7. Predpokladaný budúci vývoj 

spoločnosti 
 

FNsP Skalica, a.s. je historicky aj fakticky nemocnicou, ktorá je zaradená zo strany MZ SR 

medzi tzv. spádové nemocnice a zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti  

pre región cca 110 až 150 tisíc obyvateľov vrátane realizácie ambulantných a základných 

podporných diagnostických služieb.  

  

Cieľom našej spoločnosti je naďalej zachovať štatút a kvalitu poskytovaných služieb, rozšíriť 

výkony diagnostiky, liečby a ostatných podporných procesov.  

Investície sú podmienené tvorbou vlastných zdrojov, prípadne úspešným získaním zdrojov zo 

štrukturálnych fondov EÚ. 

   

V rokoch 2019 až 2021 bude prebiehať realizácia Projektu na modernizáciu infraštruktúry 

ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich 

produktivity a efektívnosti. Celková hodnota projektu je 4 226 946,49 EUR z toho: zdroje EÚ 

(EFRR) 85% z COV: 3 592 904,51 EUR, štátny rozpočet 5% z COV: 211 347,33 EUR a 

spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 10% z COV: 422 694,65 EUR. 
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8. Systém manažérstva kvality 
 

Zavedenie systému manažérstva kvality bolo strategickým rozhodnutím vedenia nemocnice 

už v roku 2006. Príprava splnenia požiadaviek na samotný výkon certifikácie trvala 1,5 roka, 

výsledkom bolo získanie certifikátu, ktorý potvrdil, že nemocnica vybudovala, zaviedla a 

aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001.  
 

Prvý certifikát bol nemocnici vydaný v marci 2008 samostatným nezávislým certifikačným 

orgánom CERTICOM, ktorý pôsobí ako súčasť Technického a skúšobného ústavu 

stavebného, n. o. Bratislava v oblasti Poskytovania všeobecnej a špecializovanej 

ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci, rýchlej lekárskej pomoci 

a dopravnej zdravotnej služby.  
 

V dňoch 2. - 3. marca 2020 bol certifikačným orgánom CERTICOM vykonaný 2. dozorový 

audit po 4. recertifikačnom audite systému manažérstva kvality podľa revidovanej normy STN 

EN ISO 9001:2016, čím nemocnica preukázala plnenie požiadaviek tejto normy ako aj prijatej 

politiky kvality, v ktorej akcionári spoločnosti deklarujú strategickú orientáciu FNsP Skalica, a. 

s. a plne funkčný systém manažérstva kvality.  
Nemocnica aj v tomto dozorovom audite obhájila schopnosť kontinuálneho zlepšovania 

efektívnosti systému manažérstva kvality a to uplatňovaním základných princípov politiky 

kvality, plnením prijatých cieľov kvality, plnením legislatívnych požiadaviek a predpisov, 

pochopením potrieb a očakávaní zainteresovaných strán.  
 

Naším poslaním je poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti s cieľom 

vytvoriť nemocnicu podľa predstáv našich klientov. Prajeme si, aby sa pacienti obracali na 

nás s dôverou a odchádzali od nás vyliečení resp. so zlepšeným zdravotným stavom a s 

pocitom, že aj pobyt v nemocnici môže byť príjemný. Usilujeme o dosiahnutie maximálnej 

spokojnosti našich klientov pri udržateľnej ekonomickej stabilite  

s prihliadnutím na trvalé znižovanie environmentálnej záťaže.  
 

Naším cieľom je kontinuálne rozširovať spektrum poskytovaných služieb s dôrazom na kvalitu 

a bezpečnosť pre pacienta, zvyšovať povedomie nemocnice a konkurencieschopnosti na trhu 

a to prostredníctvom inovácie odborných postupov najmä diagnostických, liečebných a 

ošetrovateľských, inovácie infraštruktúry a pracovného prostredia, podpory vzdelávania, 

zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie zamestnancov s racionálnym využitím ich potenciálu a 

ich zapojenia sa do inovácií a návrhov.  
Jednotlivé činnosti nemocnice v rámci systému manažérstva kvality vedú k sústavnému 

výberu príležitostí na zlepšovanie poskytovaných služieb a implementácii nevyhnutných 

opatrení na splnenie požiadaviek zákazníkov a zveľaďovanie ich spokojnosti. 
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9. Ľudské zdroje 
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. patrí medzi stabilných zamestnávateľov.  

 K 31.12.2020 zamestnávala  600 zamestnancov (fyzický stav), v  skladbe podľa kategórií 

(tab.1)., pohlavia, veku (tab.2) a dosiahnutého vzdelania (tab.3). Z celkového počtu 

zamestnancov je 478 žien a 122 mužov. 

  

Tabuľka 1 Zamestnanci podľa kategórií 
 

Kategória 
Počet 

zamestnancov 

Percentuálne 

vyjadrenie 

lekári 104 17,33% 

farmaceuti 4 0,67% 

sestry a pôrodné asistentky 248 41,33% 

zdravotnícki laboranti 25 4,17% 

farmaceutickí laboranti 5 0,83% 

zdravotnícki záchranári 11 1,83% 

fyzioterapeuti 6 1,00% 

praktické sestry 31 5,17% 

nutriční terapeuti 4 0,67% 

rádiologickí technici 12 2,00% 

verejný zdravotník 1 0,17% 

maséri 2 0,33% 

sanitári 20 3,33% 

laboratórni diagnostici 8 1,33% 

technicko-hospodárski pracovníci 40 6,67% 

robotnícke povolania 79 13,17% 

spolu 600 100% 
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Tabuľka 2. Zamestnanci podľa veku a pohlavia 
 

 Vek Muži Ženy Celkom 
Celkom v 

%  

do 20 1 9 10 1,67% 

21-30 18 57 75 12,50% 

31-40 24 77 101 16,83% 

41-50 34 195 229 38,17% 

51-60 31 111 142 23,67% 

nad 61 14 29 43 7,17% 

celkom 122 478 600 100,00% 

celkom v % 20,33% 79,67% 100,00%   

  

Tabuľka 3. Zamestnanci podľa vzdelania a pohlavia 
  

Dosiahnuté vzdelanie Celkom Celkom   v % 

Základné 37 6,17% 

Vyučený 32 5,32% 

Stredné odborné 21 3,50% 

Úplné stredné 244 40,67% 

Vyššie odborné 25 4,17% 

Vysokoškolské 241 40,17% 

  

V priebehu roku 2020 nastúpilo do pracovného pomeru spolu 72 zamestnancov. Ukončených 

pracovných pomerov bolo 73.  

Fluktuácia zamestnancov sa pohybovala na úrovni 11,53 %  a  jej výška bola čiastočne 

ovplyvnená sociálnymi aspektami (vytváranie rodín), odchodom do zahraničia na výkon práce, 

odchodom do dôchodku a zdravotnou nespôsobilosťou (tab.4). Lojalita zamestnancov 

k spoločnosti je vyjadrená v tab. č. 5. 
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Tabuľka 4: Fluktuácia zamestnancov 
  

Dôvody skončenia pracovného pomeru Počet skončení 

Výpoveď zamestnanca - bez udania dôvodu 17 

Dohoda - bez udania dôvodu 24 

Skončenie PPV na dobu určitú uplynutím dohodnutej doby 
15 

 

Zrušenie PPV v skúšobnej dobe bez udania dôvodu 8 

Výpoveď zamestnanca, dohoda  - starobný dôchodok 7 

Okamžité skončenie pracovného pomeru 0 

Dohoda – zdravotné dôvody 1 

Úmrtie 1 

CELKOM: 73 

  

Tabuľka 5: Lojalita zamestnancov 
 

 Dĺžka trvania pracovného pomeru Počet zamestnancov v % 

0 až 5 rokov 203 33,83% 

do 10 rokov 100 16,67% 

do 15  rokov 68 11,33% 

do 20 rokov 45 7,50% 

viac ako 20  rokov 184 30,67% 

SPOLU: 600 100,00% 

  

 Tabuľka 6: Vývoj počtu zamestnancov 
 

 Vývoj počtu zamestnancov k 31.12. Evidenčný Prepočítaný 

2020 600 603,7500 

2019 605 603,6666 

2018 598 599,0000 

2017 607 602,0830 

2016 604 585,4834 

2015 610 597,0750 

2014 605 591,6168 

2013 591 578,7376 

2012 575 562,0360 
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Vzdelávanie a rozvoj  

  

Učenie a osobnostný rast zamestnancov je v rýchlo sa meniacom prostredí nevyhnutnosť, 

preto je v rámci vzdelávania a rozvoja naším hlavným cieľom individuálne podporovať 

osobnostný rast každého zamestnanca. Systematický prístup prináša výhody tak pre 

zamestnancov, ako i pre spoločnosť prostredníctvom zvyšovania odbornosti, ale aj motivácie 

a stability. Na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov FNsP Skalica, a.s. (mimo rezidentov 

v rámci Rezidentského programu) boli v roku 2020 vynaložené náklady v celkovej sume  

73,44 tis. eur + odvody za zamestnávateľa. 

  

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. je zapojená do Rezidentského programu, 

ktorý je zameraný na podporu špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov 

v špecializačných odboroch „všeobecné lekárstvo“ a „pediatria“. Za obdobie január 2020 až 

december 2020 bola nemocnici v rámci RP refundovaná finančná suma vo výške  

20,17 tis.  Eur, čo predstavuje oprávnené výdavky FNsP Skalica, a.s.  

V roku 2020 ukončilo špecializačné a certifikačné štúdium 10 lekárov a 5 sestier.  

Do špecializačného štúdia v špecializačných odboroch a certifikovanej pracovnej činnosť bolo 

ku dňu 31.12.2020 zaradených 33 zamestnancov.  

  

V roku 2020 sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica, a.s. uskutočnili 2 vzdelávacie 

aktivity určené pre zdravotníckych pracovníkov. Tento obmedzený počet vzdelávacích aktivít 

bol ovplyvnený opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID 19.  
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10. Ekonomické informácie 
 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. (ďalej len spoločnosť) za rok 2020 dosiahla 

záporný hospodársky výsledok  - 157.389,49 €. 

  

Náklady a výnosy 

Spoločnosť dosiahla nasledovnú štruktúru výnosov a nákladov: 

  

skutočnosť v tis. €     

Výnosy z hospodárskej činnosti    22 679 

Tržby z predaja služieb                                                  20 820 

Aktivácia                                                                                      299 

Ostatné výnosy                                                                        1 560 

  

Náklady na hospodársku činnosť    22 809  

Spotreba materiálu a energií                    5 594 

Služby             1 900 

Pridaná hodnota                                                              

Osobné náklady       14 129 

Mzdové náklady          10 124    

Náklady na sociálne poistenie                    3 433 

Sociálne náklady                552 

Dane a poplatky                    41 

Odpisy                          563 

Zostatková cena predaného majetku                              365 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť              217 

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti             - 130 

Výnosy z finančnej činnosti                                          0  

Náklady na finančnú činnosť                                       5 

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti                   -5 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                    - 135 

Daň z príjmov z bežnej činnosti                         22   

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení           - 157        
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Súvaha spoločnosti 

V priebehu roka 2020 prišlo k zmene v aktívach a pasívach spoločnosti. Štruktúra a skladba 

aktív a pasív je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

  

Skrátená súvaha k 31.12.2020                  v tis. € (netto) 

Aktíva celkom                     20 005  

Neobežný majetok                    13 376 

Dlhodobý nehmotný majetok                   12 

Dlhodobý hmotný majetok                   12 989 

Pozemky          1 390 

Budovy, haly, stavby                    10 234 

Stroje, prístroje a zariadenia         1 174 

Iný dlhodobý hmotný majetok                       0 

Obstarávanie dlhodobého majetku             185 

Dlhodobý finančný majetok                                                                375 

Obežný majetok         6 370 

Zásoby             625 

Krátkodobé pohľadávky                    5 149 

Pohľadávky z obchodného styku       3 094 

Iné pohľadávky (vrátane daňových)                              1 713 

Finančný majetok                                   596 

Časové rozlíšenie                       258 

  

Pasíva celkom                   20 005   

             Vlastné imanie         4 261 

Základné imanie         7 168 

Kapitálové fondy                 0 

HV minulých rokov                               - 2 772 

HV bežného obdobia             - 159 

Záväzky          7 309 

Rezervy                         939 

Dlhodobé záväzky                      66 

Krátkodobé záväzky           6 305 

Záväzky z obchodného styku           5 146 

Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia              992 

Iné záväzky (vrátane daňových)          167 

Bankové úvery – krátkodobé fin. výpomoci            0 

Časové rozlíšenie          8 434 
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Informácie o zmluvách o poskytnutí úveru, pôžičky o prevode majetku spoločnosti 

alebo užívaní majetku podniku, ktoré spoločnosť uzatvorila s osobami uvedenými 

podľa § 196a Obchodného zákonníka: 

Spoločnosť neuzatvorila žiadne zmluvy v zmysle hore uvedeného bodu. 

  

Informácie o prevode majetku, ktorý podlieha súhlasu Valného zhromaždenia 

Spoločnosť nepreviedla žiaden majetok, ktorý podlieha predchádzajúcemu súhlasu Valného 

zhromaždenia spoločnosti. 

  

Návrh na vysporiadanie straty 

Spoločnosť dosiahla za hospodárske obdobie roku 2020 záporný hospodársky výsledok, 

stratu vo výške -157.389,49 €. Spoločnosť navrhuje zaúčtovať stratu na účet neuhradená 

strata minulých rokov. 

  

Ostatné informácie 

Spoločnosť má vyváženú bilanciu, kladné vlastné imanie, disponibilné zdroje na uhrádzanie 

záväzkov v primeranej lehote. Napriek nárastu mzdových nákladov, ktorý očakávame 

v zmysle zákonných ustanovení – nárast platov lekárov, spoločnosť má predpoklady  

na vysporiadanie sa s nevyváženými (kolísavými) úhradami za vykonanú zdravotnú 

starostlivosť a liečebné výkony zo strany jednotlivých zdravotných poisťovní.  

Celková   finančná  situácia   sa   môže   zmeniť  v  prípade  nárastu  cien  materiálu  a  osob

ných nákladov  bez  adekvátneho   navýšenia   cien   jednotlivých   zdravotných   výkonov.   

  

Nepoznáme žiadne očakávané udalosti a pri vypracovávaní správy nám nie sú známe žiadne 

prognózy vývoja spoločnosti, ktoré by naznačovali nepriaznivý vplyv na jej vývoj v budúcnosti. 

Žiadne z činností, ktoré naša spoločnosť vykonáva, nemajú negatívny vplyv na životné 

prostredie. Vývoj zamestnanosti je v spoločnosti priaznivý a o pracovné miesta je záujem 

primeraný situácii v spoločnosti. 

  

Vymedzenia v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

a. Spoločnosť nemá žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja (písm. d). 

b. Spoločnosť nevlastní žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie 

a obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke (písm. e). 

c. Výročná správa obsahuje všetky údaje požadované podľa osobitných predpisov (písm. g). 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí, ani nepodniká v zahraničí (písm. h). 
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11. Správa o podnikateľskej činnosti 
 

Nemocnica s poliklinikou Skalica a. s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená 

spísaním notárskej zápisnice dňa 16.júla 2008. 

  

Do obchodného registra Okresného súdu Trnava bola zapísaná dňa 13. novembra 2008. 

  

Náklady a výnosy spoločnosti - porovnanie:      
 

Názov účtu Rok 2020 v eur Rok 2019 v eur Rok 2018 v eur Rok 2017 v eur 

Spotreba materiálu : 5 064 985,47 4 681 229,62 4 494 819,89 4 651 939,94 

Pohonné látky 50 331,20 60 943,96 59 609,65 59 529,65 

Lieky 1 543 170,09 1 603 542,43 1 498 211,61 1 525 235,72 

Krv a krvné deriváty 152 206,61 228 207,76 199 070,34 193 326,20 

ŠZM 2 619 102,02 2 165 256,98 2 143 379,30 2 259 043,21 

Potraviny 325 514,55 337 865,00 311 395,26 309 813,74 

Všeobecný materiál 65 564,68 62 848,13 61 697,32 57 196,90 

Materiál na opravu, náhradné diely 143 615,93 125 057,72 123 845,96 127 313,92 

DHIM, OOPP 165 480,39 97 507,64 97 610,45 120 480,60 

DHIM z EÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spotreba energie: 528 980,39 599 838,21 497 888,99 638 288,78 

Elektrická energia 89 550,06 140 835,28 68 867,73 113 530,20 

Voda 26 064,21 27 822,35 26 920,09 29 253,73 

Para, teplo 275 334,52 356 486,25 271 916,41 371 013,20 

Plyn 138 031,60 74 694,33 130 184,76 124 491,65 

Opravy a údržba 476 565,14 494 716,63 475 325,58 458 837,83 

Cestovné 3 624,64 7 647,31 6 004,77 13 023,39 

Náklady na reprezent. 2 995,77 1 705,66 1 073,22 931,50 

Ostatné služby  1 417 093,21 1 331 768,28 1 044 253,37 983 921,64 

Prepravné 5 406,44 5 032,22 6 304,10 5 374,42 

Nájomné 45 339,11 91 405,07 59 081,01 77 056,07 

Pranie a čistenie 90 813,55 92 905,69 80 080,22 85 307,60 

Výkony výpočtovej techniky 114 521,86 109 440,18 98 370,89 94 685,59 

Výkony spojov 66 309,58 60 095,03 55 357,71 53 555,03 

Stravovanie v cudzej jedálni 1 073,31 3 057,08 1 392,59 1 330,83 

Upratovanie 495 726,49 451 090,48 329 732,59 329 247,04 

Ostatné služby  597 902,87 518 742,53 413 934,26 337 365,06 

Osobné náklady spolu: 14 129 258,88 12 876 043,26 11 434 283,00 10 579 298,22 

Mzdové náklady 10 144 323,78 9 393 685,68 8 403 498,78 7 715 815,51 

Zákonné soc. poistenie 3 422 187,02 3 210 731,28 2 804 586,88 2 633 313,14 

Ostatné soc. poistenie 10 734,95 9 582,81 8 624,88 7 305,20 

Zákonné sociálne náklady 552 013,13 262 043,49 217 572,46 222 864,37 

Odstupné, odchodné 286 500,14 14 498,03 4 990,51 24 099,27 

Príspevok na rekreáciu 27 919,39 30 277,01 0,00 0,00 

Zvyšovanie kvalifikácie 17 768,90 12 240,08 0,00 0,00 
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Názov účtu Rok 2020 v eur Rok 2019 v eur Rok 2018 v eur Rok 2017 v eur 

Tvorba sociálneho fondu 53 354,49 49 112,78 41 248,37 39 480,28 

Príspevok na stravovanie 110 512,30 116 306,27 119 965,85 117 279,85 

PN do 10 dní hradená zamestnávateľ. 53 851,51 39 609,32 51 367,73 42 004,97 

Daň z motorových vozidiel 1 490,06 1 708,77 1 675,71 1 631,20 

Daň z nehnuteľností 15 868,57 16 610,83 17 943,45 19 923,12 

Ostatné dane a poplatky 23 291,28 16 538,49 14 732,36 16 500,68 

Predaný materiál 365 344,84 79 282,91 97 623,90 23 808,73 

Ostatné pokuty a penále 16 625,18 71 596,17 13 088,17 48,92 

Ostatné náklady na hosp. činn. 50 676,24 47 244,35 63 898,98 50 274,99 

Odpis pohľadávky 149 923,58 0,00 0,00 0,00 

Odpisy majetku 334 717,21 318 796,83 422 230,08 402 310,52 

Odpisy majetku z EÚ 227 934,79 160 962,46 283 530,86 1 197 073,41 

Úroky 3 447,18 7 305,08 21 954,17 13 325,71 

Ostatné finančné náklady 1 835,81 1 974,70 -1 515,70 5 588,81 

Daň z príjmov 22 117,35 3 178,39 0,00 2 880,00 

Náklady spolu 22 838 988,99 20 718 147,95 18 888 810,80 19 059 607,39 

Výnosy z prevádzky spolu 188 561,59 203 628,80 206 087,15 182 369,28 

Stravovanie 111 775,48 115 544,35 118 216,30 113 843,47 

Odvoz odpadu 46,22 126,00 0,00 0,00 

Nájom a podnájom 75 184,89 82 968,85 81 779,05 61 117,61 

Preprava 1 555,00 4 989,60 6 091,80 7 408,20 

Výnosy za výkony nehrad. ZP 567 976,31 465 528,82 435 671,88 354 625,13 

Výnosy za výkony fyzickým os. 391 923,01 399 003,64 381 014,61 310 686,70 

Výnosy za výkony právnick.os. 176 053,30 66 525,18 54 657,27 43 938,43 

Výnosy za výkony hradené ZP 20 063 617,58 19 460 712,00 17 604 725,11 16 380 975,62 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 11 591 883,39 11 482 458,40 10 323 509,06 9 517 270,10 

z toho: lieky, ŠZM, krvné deriváty 338 852,02 308 265,58 297 436,15 479 905,24 

Union zdravotná poisťovňa 795 314,84 806 684,40 664 861,53 577 101,14 

Dôvera zdravotná poisťovňa 7 676 419,35 7 171 569,20 6 616 354,52 6 286 604,38 

z toho: lieky, ŠZM, krvné deriv. 173 030,12 146 762,92 64 864,86 151 033,16 

Aktivácia materiálu a tovaru 191 724,24 221 256,80 202 088,70 208 689,36 

Aktivácia vnútroorg. služieb 107 455,80 112 721,41 116 606,20 114 045,75 

Tržby z predaja materiálu 11 163,05 77 059,21 29 118,15 3 261,89 

Zml. pokuty, penále, úroky z omešk. 0,00 0,00 10 000,00 0,00 

Ostatné výnosy z hospod. činnosti 1 271 728,34 70 055,85 9 377,32 108 489,97 

Ostatné výnosy z EÚ 276 777,00 160 962,46 283 530,86 1 197 056,09 

Zúčtovanie zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 

Úroky 80,12 70,80 91,23 866,71 

Výnosy z precen. cenných papierov 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ostatné finančné výnosy 302,07 5,71 18,49 0,00 

Náhrady škôd 0,00 0,00 246,00 0,00 

Ostatné mimoriadne výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výnosy spolu: 22 679 386,10 20 772 001,86 18 897 561,09 18 550 379,80 

Hospodársky výsledok -157 389,49 53 853,91 8 750,29 -509 227,59 

 
V Skalici, 15.04.2020 


