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S p r á v a  

o stave spoločnosti Nemocnica s poliklinikou, s. r. o. Hlohovec 

k 30. 9. 2012 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Predkladá:              Návrh na uznesenie:  

Peter Dvoran                                               MsZ v  Hlohovci 

primátor                                                         berie na vedomie  Správu o stave spoločnosti        

 Nemocnica s poliklinikou, s. r. o. Hlohovec 

            k 30. 9. 2012.   

Spracoval:                 

JUDr. Jozef Sobotovič  v. r.            

konateľ spoločnosti 

NsP, s. r. o. Hlohovec 

 

 

Prerokované: 

MsR dňa 25.10.2012 

 

 

 

 

Hlohovec, november  2012 

 



Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 

920 01 Hlohovec 
tel. č.: 0337424011 

 

 

SPRÁVA O STAVE SPOLOČNOSTI 

ku dňu 30. 09. 2012 

 

 
 

1. Založenie a vznik spoločnosti 

 

 

 Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., so sídlom Nábrežie A. Hlinku 

27 v Hlohovci, bola založená notárskou zápisnicou, spísanou dňa 2.11.2006. Vznikla dňa 

16.12.2006 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vložka č. 

19361/T a hospodársku činnosť začala vykonávať od 1. januára 2007. Zakladateľom 

spoločnosti je Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom mesta, so sídlom: M. R. Štefánika 1, 

Hlohovec. 

 

 

2. Štatutárne orgány spoločnosti 

 

 

Valné zhromaždenie:  Ivan Čulák ml. – Klimati Logistic, spol. s.r.o. 

   Peter Dvoran – primátor Mesta Hlohovec 

 

Konateľ spoločnosti: JUDr. Jozef Sobotovič Hlohovec, Hurbanova č. 57 

   vznik funkcie 23.8.2012 

 

Dozorná rada:  Ing. Jozef Hviezdárek, Za poštou 4/D, Hlohovec 

   (predseda dozornej rady) 

   PhDr. Peter Slovák, PHD., Ľ. Podjavorinskej 142, Hlohovec 

   JUDr. Emil Kuruc, Závalie 15/A, Hlohovec 

   Miroslav Bobák, Bernolákova 65, Hlohovec 

   Eva Uhráková, Ľ. Podjavorinskej 37/138, Hlohovec 

 

3. Základné imanie 

 

 Výška základného imania ku dňu 31.12.2011 bola 6 639,00 EUR, zapísaná do 

Obchodného registra a bola aj splatená v plnej výške 6 639,00 EUR. Firma Klimati Logistic, 

spol. s.r.o. vlastní 51% a podiel spoločnosti a Mesto Hlohovec je vlastníkom 49% podielu na 

základom imaní. 

 

4. Predmet podnikania spoločnosti 
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 V obchodnom registri má spoločnosť zapísané nasledovné činnosti: 

1. dopravná zdravotná služba 

2. pohostinská činnosť 

3. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a iných doplnkových   

    činností (prenájom strojov a zariadení) 

4. licencia všeobecná nemocnica s odborným zameraním: 

 - liečebňa pre dlhodobo chorých, 

 - ambulancia pre vnútorné lekárstvo, geriatriu a angiológiu 

 - lekársku službu prvej pomoci pre dospelých 

 - oddelenie rádiológie a oddelenie klinickej biochémie 

 

5. Príjmy spoločnosti 

 

 Hlavné tržby spoločnosti tvoria príjmy od zdravotných poisťovní za výkony 

ambulancií, lôžkového oddelenia, ambulantnú LSPP a z oddelenia rádiológie. 31.10.2011 

ukončila činnosť ambulancia LSPP v obvode Galanta. 

Spoločnosť má uzatvorené zmluvy za poskytované výkony so zdravotnými 

poisťovňami  Dôvera ZP, Union ZP, Všeobecná ZP. 

 

Významnými tržbami sú: 

- za zdravotnú starostlivosť 

- za prenájom 

- za služby spojené s prenájmom 

- tržby za ostatné služby 

- dotácie mesta Hlohovec 

- ostatné príjmy a peňažné dary 

 

6. Prehľad zdravotníckych zariadení po budovách k 30. 09. 2012: 

Budova PLK - neštátne zdravotnícke zariadenia: 

 - 4 amb. detských  lekárov 

 - 2 amb. všeobecných lekárov  

- 5 amb. stomatológov 

 - 1 amb. angiológia 

 - 1 amb. TaPCH 

 - 1 amb. imunológia 

 - 1 amb. neurológia 

 - 2 amb. očné 

 - 2 amb. chirurgia 

 - 1 amb. traumatológia 

 - 1 amb. gynekológia 

 - 1 amb. ortopéd 

 - 2 amb. interné 

 - 1 amb. onkológ 

 - 1 amb. gastroenterológ 

 - 1 amb. diabetológ 

 - 1 amb. ORL (ušno-nosno-krčné) 

 - 1 amb. kožná 

 - 1 amb. logopédia 

- 1 zubné laboratórium 
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 - 1 ADOS 

- 2 lekárne s.r.o. 

 - 1 Zdravotnícke potreby s.r.o. 

 - 1 Dopravná zdravotná služba   36 nešt. zariadení 

 

Budova Podzámska – neštátne zdravotnícke zariadenia:   
 

- 1 amb. gynekológia 

 - 1 FMC, s.r.o. (dialýza)    

 

NsP Hlohovec, s.r.o. – Budova PLK: 

- 1 diagnostické centrum  

    odbornosti: CT, ULTRASONO, RTG, MAMOGRAFIA 

 

NsP Hlohovec, s.r.o. – Podzámska 16: 

 

- 1 LDCH    

 - 1 amb. geriatria, interné  

 - 1 LSPP 

    

 Spoločnosť pre vlastnú činnosť využíva časť priestorov budovy polikliniky, kde je 

správa budov. 

Na ulici Podzámska je lôžkové oddelenie pre dlhodobo chorých s kapacitou 35 postelí. 

Využitie postelí bolo zhruba na úrovni 70 %, nakoľko počet hospitalizácií je limitovaný 

zdravotnými poisťovňami. Priemerná doba hospitalizácie na LDCH bola 20 dní. 

 

7. Náklady predstavujú: 

- mzdy a odvody pracovníkov 

- energie 

- nájomné Mestu Hlohovec 

- dane a poplatky 

- finančné výdavky 

- ostatné náklady 

 

Výstavba Diagnostického centra a oddelenia klinickej biochémie 
 

 Účelom vzniku spoločnosti Nemocnice s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., bolo rozšírenie 

zdravotníckych služieb občanom mesta a obyvateľom okresu Hlohovec. Tomuto účelu bolo 

podriadené vybudovanie diagnostického centra, vybaveného najmodernejšími prístrojmi, ako 

je počítačový tomograf, mamograf, ultrasonograf a digitálny rontgen. Pre vyhodnocovanie 

lekárskych vyšetrení malo slúžiť i oddelenie klinickej biochémie. 

 Pred výstavbou týchto objektov prebehlo rokovanie medzi budúcimi spoločníkmi 

a Ministerstvom zdravotníctva, kde bolo prisľúbené zazmluvnenie predpokladaných výkonov 

zdravotnými poisťovňami. Vzhľadom na túto situáciu sa na projekte rozhodlo zúčastniť 

i Mesto Hlohovec, keď sa stalo spoločníkom so 49% a prioritu získala firma Klimati Logistic, 

s.r.o. s 51%. 

 Diagnostické centrum bolo uvedené do prevádzky dňa 2.1.2011. NsP Hlohovec, s. r. o. 

mala v tom čase k dispozícii moderné diagnostické prístroje, oddelenie klinickej biochémie, 

dopravnú službu a Liečebňu pre dlhodobo chorých. V tomto období sa finančná kríza  

3 



prejavila i v oblasti zdravotníctva. Ani po mnohých rokovaniach  primátora Mesta 

Hlohovec  a poslanca Národnej rady SR Ing. Vargu s ministrom zdravotníctva a zdravotnými 

poisťovňami sa nenašli zdroje na sľúbené výkony diagnostického centra a LDCH. 

  

Zhoršujúca sa finančná a hospodárska situácia priniesla veľkú rivalitu medzi 

zdravotníckymi zariadeniami. Trnavská nemocnica napriek dohovoru začala voziť pacientov 

do svojich zdravotníckych zariadení vlastnými sanitnými vozidlami, čo spôsobilo veľké straty 

na tomto úseku našej činnosti. Ani výkony LDCH neboli zazmluvnené v takej výške, aby 

prinášali predpokladaný zisk. Boli vykonané niektoré investičné akcie, ktoré síce zhodnotili 

majetok spoločnosti ale zároveň prispeli k tomu , že v roku 2011 spoločnosť dosiahla 

negatívny hospodársky výsledok Ani v roku 2012 sa situácia nezlepšila a preto strata 

spoločnosti ďalej rástla. V snahe zmeniť nepriaznivé hospodárske výsledky v roku 2012 boli 

zrušené tie činnosti, ktoré prinášali stratu, ako oddelenie klinickej biochémie a dopravná 

služba. Najväčší podiel na nákladoch spoločnosti mali mzdy a odvody, ktoré boli na úrovni 

takmer 80% celkových výkonov. Preto prišlo k redukcii stavu pracovníkov, keď k 31.8.2012 

bol rozviazaný pracovný pomer  s 13 zamestnancami.   

 

V mesiaci august, spoločnosť pristúpila k posilneniu riadenia, keď ustanovila ďalšieho 

konateľa, JUDr. Jozefa Sobotoviča. V mesiaci september na vlastnú žiadosť odišiel dovtedajší 

konateľ, Ing. Štefan Masaryk Koóš. 

 

 Po dlhodobej stagnácií došlo vďaka zazmluvneným výkonom s poisťovňami už 

v mesiaci august, ale najmä v septembri k prelomu v hospodárení, keď sme dosiahli kladný 

hospodárky výsledok. Je predpoklad, že taký istý výsledok dosiahneme i v ďalších mesiacoch 

v roku 2012. Po dlhej dobe sme tak dokázali pokryť svoje náklady z vlastných výkonov. Je to 

dôsledok úsporných opatrení na všetkých úsekoch činnosti, ale vďaka najmä podstatnému 

nárastu výkonov v diagnostickom centre ale i LDCH.  

 

Opatrenia na stabilizáciu spoločnosti 
 

Spoločnosť má v krátkodobom horizonte – do konca roka 2012 pripravené 

nasledovné opatrenia, ktoré povedú k trvalému zníženiu nákladov a  k výraznému zlepšeniu 

hospodárskych výsledkov: 

1. Presťahovanie LDCH po technických a stavebných úpravách priestorov do bývalej 

rehabilitácie na poliklinike, ktoré sú v súčasnej dobe prázdne. Tým dosiahneme podstatné 

zníženie nákladov, pretože doterajšie priestory rehabilitácie boli vykurované i  keď  sa 

nevyužívali. Tu predpokladáme úspory v sume 20 000 EUR/rok. Budova LDCH na 

Podzámskej ulici bude využitá ako domov pre seniorov. V súčasnosti prebiehajú rokovania 

o zlúčení lekární na poliklinike do jednej, čo nám umožní presťahovať LSPP do priestorov 

súčasnej lekárne pred vchodom do budovy polikliniky. 

 

2. Zmenou vykurovacieho média zo zemného plynu na horúcovod JE v budove 

polikliniky ako i Diagnostického centra, dôjde k ďalším úsporám na vykurovaní 

v predpokladanej sume 20 000 EUR/rok, pretože vykurovanie horúcovodom je oproti 

plynovému lacnejšie až o 40%. V súčasnosti sme tesne pred pripojením. 

 

3. Dňom 1.9.2012 prišlo k zrušeniu strážnej služby a jej nahradení technickými 

ochrannými prostriedkami napojenými na mestskú políciu. Po presťahovaní LDCH, kde je 24  
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hodinová služby do polikliniky je otváranie a zatváranie budovy trvale zabezpečené 

personálom LDCH. Úspora v tomto prípade je 35 000 EUR/rok. 

 

4. Znížením, stavu do konca roka o 5 pracovníkov príde k úsporám na osobných 

nákladoch v sume 35 000 EUR/rok  

 

5. Ďalšími opatreniami na všetkých úsekoch – doprava, služby, telefóny, vodné-

stočné, údržba – znížime v priebehu roka 2013 náklady o ďalších 10 000 eur. 

Celková úspora v priebehu roka 2013 by mala dosiahnuť sumu 120 000 eur. 

 

6. Na základe doterajších výsledkov predpokladáme zvýšenie vlastných výkonov 

o 150 000 EUR/rok. 

 

Predpokladaný vývoj 2013 - 2017 
 

Rok 2012 spoločnosť uzavrie s negatívnym výsledkom, hoci by sa mali už prejaviť 

i kladné výsledky úsporných opatrení. V roku 2013 očakávame stabilizáciu spoločnosti tak, 

aby sme sa dopracovali ku kladným hospodárskym výsledkom. 

 

V dlhodobom horizonte v období štyroch rokov pri súčasnej situácii predpokladáme , 

že dokážeme splatiť všetky záväzky voči našim veriteľom. Najlepším riešením je 

reštruktualizácia záväzkov tak, aby ostal iba  jeden veriteľ a to bankový subjekt, ktorý by 

poskytol úver na vyplatenie ostatných veriteľov. 

 

Spoločnosť má dohodnuté splátkové kalendáre so svojimi rozhodujúcimi veriteľmi 

a to SPP, ZSE, SP,  svoje povinnosti si plní voči T-comu, kde sa pripravuje splátkový 

kalendár za investíciu v budove polikliniky. Rokovania prebiehajú i s Daňovým úradom. 

 

Ostatných veriteľov uspokojujeme postupne, vzhľadom na to, že záväzky 

z obchodného styku si riadne plníme v súčasnosti žiadny konkurz spoločnosti nehrozí. 

 

 

 

 

V Hlohovci, dňa 11.10.2012 

 

 

 

 

 

 

        JUDr. Jozef Sobotovič 

          konateľ spoločnosti 
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