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Profil spoločnosti
Identifikačné údaje

Obchodné meno:                                        Poliklinika Sabinov, n.o.

Sídlo:                                                          SNP 1, 083 01 Sabinov

IČO:                                                            37  886 827

IČ DPH:                                                      SK2022024345

         Právna forma:                                             nezisková organizácia

Zakladateľ:                                                 Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, zastúpené
                                                                            Ing. Petrom Molčanom, primátorom mesta

Dátum registrácie:                                     1.7.2005 pod č.OVVS-116/2005-NO
                                                                   Krajským úradom v Prešove

Výška základného imania:                         103.361 € 

Telefonický kontakt:                                  051/452 1257, 051/ 452 1331

FAX:                                                           051/452 1331

         email:

 poliklisabi@stonline.sk

Predmet činnosti

Poliklinika Sabinov, n.o. je právnym subjektom a bola založená Mestom Sabinov podľa § 5 

zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby v znení zákona č.35/2002 Z.z. Predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je hlavnou činnosťou, dopravná služba  

spolu s podnájmom priestorov pre ostatné subjekty pôsobiace v budove polikliniky je 

podnikateľskou činnosťou. Tieto činnosti sú financované z prostriedkov zdravotných 

poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa,  Dôvera – zdravotná poisťovňa                              

a UNION – zdravotná poisťovňa.

V januári 2013 zahájila pri poliklinike svoju činnosť Poliklinická lekáreň, ako súčasť 

podnikateľskej činnosti. Táto činnosť je čiastočne financovaná z prostriedkov zdravotných

poisťovní  a čiastočne z prostriedkov pacientov pri nákupe liekov a zdravotného materiálu.
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História spoločnosti  

     Poliklinika  Sabinov  bola  s účinnosťou  od 1.7.1991 štátnou príspevkovou  organizáciou

s právnou subjektivitou s predmetom činnosti: poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej

starostlivosti.  Po  prechode  kompetencií  na  obce  a mestá  prešla  Poliklinika  Sabinov  pod

zriaďovateľskú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja. PSK zriaďovacou listinou zo dňa

11.4.2003  na  dobu  neurčitú  a s účinnosťou  od  1.1.2003  zriadil  príspevkovú  organizáciu

s právnou subjektivitou a názvom Poliklinika Sabinov, IČO: 00610 585 s predmetom činnosti

poskytovanie  ambulantnej,  špecializovanej  zdravotnej  starostlivosti  a dopravnej  zdravotnej

služby.

      Prešovský samosprávny kraj previedol 1.7.2005 nehnuteľný a hnuteľný majetok na Mesto

Sabinov na základe zmlúv o prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku zo dňa 20.6.2005.Dňa

20.6.2005 bola uzavretá  Zmluva o prevode zriaďovateľskej  pôsobnosti  č.1/2005 medzi  PSK

a Mestom  Sabinov.  Touto  zmluvou  Mesto  Sabinov  prevzalo  zriaďovateľskú  pôsobnosť

k príspevkovej  organizácii  Poliklinika  Sabinov.  Následne  Rozhodnutím  č.2632/2005  zo  dňa

30.6.2005  a  s účinnosťou  od  1.7.2005  Mesto  Sabinov   zrušilo  príspevkovú  organizáciu

Poliklinika  Sabinov,  IČO:  00610585  s tým,   že:  Predmet  činnosti  zrušovanej  príspevkovej

organizácie  -   poskytovanie  ambulantnej  liečebno-preventívnej  starostlivosti,  záchrannej

zdravotnej  služby  a dopravnej  zdravotnej  služby  v rozsahu  zabezpečovanom  zrušovanej

príspevkovej  organizácie  preberá  nezisková  organizácia  Poliklinika  Sabinov,  n.o.,

IČO:  37  886  827.Pohľadávky,  záväzky,  pracovnoprávne  vzťahy  zrušovanej  príspevkovej

organizácie prevzala nezisková organizácia, nehnuteľný a hnuteľný majetok prevzala nezisková

organizácia formou nájmu na základe zmluvy.

        Polikliniku Sabinov, n.o. založilo Mesto Sabinov,Námestie Slobody 57, IČO: 327735

zastúpené  Ing.  Petrom  Molčanom  –  primátorom  mesta  podľa  §  5  zákona  č.213/1997

o neziskových  organizáciách  poskytujúcich  všeobecne  prospešné  služby  v znení  zákona

č.35/2005.Krajský  úrad  v Prešove  vydal  1.7.2005  pod  č.2005/07670/02/Cm  rozhodnutie,

v ktorom  registruje  od  1.7.2005  pod  č.OVVS-116/2005  –  NO  neziskovú  organizáciu

poskytujúcu všeobecne prospešné služby s názvom Poliklinika Sabinov,n.o., sídlo ul. SNP  1,

083 01 Sabinov. Rozhodnutím PSK zo dňa 30.6.2005 č.4282/2005/OZ-ORU bolo poliklinike

vydané  povolenie  na  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti  v rozsahu  zabezpečovanom

príspevkovou organizáciou.
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Orgány  spoločnosti

Orgány neziskovej organizácie sú:

a) správna rada

b) riaditeľ

c) dozorná rada

Správna rada je najvyšším orgánom spoločnosti. Schvaľuje rozpočet, závierku a rozhoduje 

o zásadných a dôležitých veciach v neziskovej organizácii. Prvými členmi správnej rady 

neziskovej organizácie boli:

MUDr. Igor Niroda – predseda, Ing. Marián Rychvalský – člen, František Miščík – člen, 

Pharm.Dr.Beáta Pasternáková – člen, Darina Karnišová – člen

Riaditeľom neziskovej organizácie a štatutárnym zástupcom je Ing. Miroslav Čekan.

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na činnosť neziskovej 

organizácie. Dozorná rada je trojčlenná. Prvými členmi dozornej rady neziskovej organizácie 

boli:  

Ing. Magdaléna Čorbová – predseda, MUDr. František Smrek –člen, Ing. Anton Marcinko- 

člen

Správna rada  v súčasnosti pracuje v tomto zložení: MUDr. Igor Niroda predseda, 

Ing.Marián Rychvalský, Ján Petija. Ing. Roman Jakubiv,  MVDr. Kvetoslava Balčáková 

Dozorná rada  pracuje v tomto zložení: Mgr. Jozef Čičvák predseda,  MUDr. František 

Smrek, Darina Karnišová.  

                                                        

                                                                         5 



Organizačná štruktúra   

Organizačná štruktúra je upravená Organizačným poriadkom. Organizačne sa poliklinika člení

na oddelenia alebo ambulancie, ktoré majú svojich vedúcich pracovníkov. Ich nadriadeným  je

riaditeľ Polikliniky Sabinov, n.o. 

a)      Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ)

  RTG TARCH

  Centrálny RTG + zubný RTG

  FRO (balneológia a liečebná rehabilitácia)

 Mamografia

b) Odborné ambulancie:

 ambulancia vnútorného lekárstva (endokrinologická poradňa)

-  táto  ambulancia  zastrešuje  aj  špecializované  zdravotnícke  zariadenie  denný stacionár

pre dospelých

 fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

 chirurgická ambulancia

 psychiatrická ambulancia   

c) iné ambulancie

 LSPP detská – okres Sabinov

 LSPP pre dospelých – okres Sabinov

d)   Dopravná  služba Sabinov a Lipany – okres Sabinov

 e)   Poliklinická lekáreň

 f)   nezdravotnícka činnosť – oddelenie THP

Priemerný   počet zamestnancov v roku 2013 vo FO : 45,78
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      Ekonomika spoločnosti a finančná situácia spoločnosti

     Ekonomika spoločnosti  je stabilizovaná.  Prispeli  k tomu organizačné zmeny a čiastočne aj

reformné  kroky  v zdravotníctve  v posledných  rokoch,  ktoré  nútili  toto  zdravotnícke  zariadenie

hospodáriť efektívnejšie a kvalitnejšie. Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca s Mestom Sabinov ,

čím sa  podarilo  dosiahnuť   priaznivé  hospodárske  výsledky.  Hospodársky výsledok  neziskovej

organizácie  za  účtovné  obdobie  k 31.12.2013  po  zdanení  je  zisk  9.010,96€.Oproti  obdobiu

k 31.12.2012  je  zisk  vyšší  o   7.808,07 €,  takže  minuloročný   zisk  bol  v objeme 1.202,89  €.

Z  uvedeného  vyplýva,  že  ekonomická  situácia  neziskovej  organizácie  je  za  posledné  roky

vyrovnaná  a  stabilizovaná.  Z hodnotenia  úrovne a štruktúry výnosov vyplýva,  že  na  výnosoch

vykázaných  v sume2.321.644,40  €  sa  najväčšou  mierou  podieľali  tržby  lekárne  vo  výške

1.391.192,23 € a  tržby  z predaja  služieb  za  vlastné výkony v sume 772.666,62 €.Tržbami  za

vlastné výkony sú tržby z hlavnej činnosti - výkony lekárov pre poistencov zdravotných poisťovní

a  tržby  z podnikateľskej  činnosti  –  výkony  za  prevozy  poistencov  zdravotných  poisťovní

a podnájom priestorov neštátnym lekárom a iným subjektom.  

         Náklady v objeme 2.311.455,64  v porovnaní s r. 2012  vzrástli  o 1.474.011.31 € . Najvyšší

nárast  nákladov  sme  zaznamenali  v  položke:  504-Predaný  tovar,  vo  výške  1.249.094,55  €  čo

predstavuje  spotrebu  liekov v lekárni. Ďalšou  významnou  nákladovou položkou  je nárast energií,

o 19.676,89 €  súvisiacou  s tým, že od r. 2013 je poliklinika platcom DPH, čím sa zmenil aj spôsob

účtovania  energií  u  neštátnych  zdravotníckych  zariadení,  ktoré  sú  v  podnájme.  Do  r.  2012  sa

predpis za energie účtoval na strane MD účtu 502 – Spotreba energie s mínusovým zápisom.  Od

roku  2013 sa tento predpis účtuje  na strane Dal účtu 602-Tržby z predaja služieb.  To znamená, že

cca 26.000 € , ktoré tvoria predpis za energie už nie sú odpočítané z nákladov, ale zohľadnené vo

vyšších  výnosoch.  Úspora  energií  teda  činí  cca  6.000 €.  K úspore  výrazne  prispelo  zateplenie

obvodového plášťa budov „A“ a „B“, ako aj podkrovia, zároveň rekonštrukcia strechy  a inštalácia

nových úsporných tepelných zariadení.   Pod nárast mzdových nákladov  o 73.546,69 € sa podpísal

príjem nových zamestnancov do  lekárne a vyplácané odmeny. Vyššie mzdy  znamenali aj vyššie

odvody  na  zákonné  sociálne  poistenie.  V  položke  511-Opravy   a  udržiavanie   stúpli  opravy

o 14.231,49 € z dôvodu menších rekonštrukčných prác v ambulanciách  i spoločných priestoroch

zdravotníckeho zariadenia.

           V roku 2013 prebiehala 2. etapa rekonštrukčných prác  zo štrukturálnych fondov EÚ.

Rekonštrukčné práce boli prevedené na budove „B“,a to zateplenie budovy a rekonštrukcia strechy.

Poliklinika  v rámci už spomínaného projektu preinvestovala v rokoch 2012-2013  viac ako 

900.000,- €. Modernizácia a rekonštrukčné práce prispeli k vyššiemu komfortu pacientov              
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a v rámci RTG oddelenia aj ku skvalitneniu diagnostiky a zároveň celkove k vytvoreniu priestoru 

pre šetrenie energií.

                                                     

          V roku 2013 poliklinika začala  splácať úver, ktorý bol poskytnutý  na  výstavbu                      

a materiálno-technické vybavenie lekárne.  K 30.12.2013  výška úveru činí : 96.538,11 €.

Došlo k navýšeniu úveru zo 100.000  €  na  110.000  €.

Stav pohľadávok:

Pohľadávky v     €:                   k     31.12.2011               k  31.12.2012                  k 31.12.2013             
VšZP Prešov:                                101.985,48               106.370,44                    201.304,34

ostatné zdravotné poisťovne:         27.996,52                  31.483,46                      43.113,80

ostatné pohľadávky:                        5.270,16                    6.549,24                       61.776,88 

 opravné položky:                          -2.956,95                   -2.956,95                       -2.956,95

                                             (opravné položky)     (opravné položky)      (opravné položky)

Pohľadávky spolu:                     132.295,21                 141.446,19                    303.238,07

Celkový  objem  pohľadávok  v  porovnaní  s  rovnakým  obdobím  minulého  roka  sa  zvýšil

o 161.791,88 € .Zvýšenie pohľadávok sme zaznamenali vo vzťahu k najväčšej zdravotnej poisťovni

– VšZP, kde došlo k  ich navýšeniu  o 94.933,90  a v ostatných zdravotných poisťovniach sú vyššie

o 11.630,34 €. K navýšeniu pohľadávok  došlo najmä z dôvodu fakturácie výkonov lekárne voči ZP.

U  ostatných  pohľadávok  sme  tiež  zaznamenali  zvýšený  nárast  o  55.227,64  hlavne  z  dôvodu

realizácie  predaja liekov, ktorým ešte neuplynula lehota splatnosti.  K pohľadávke  voči Európskej

zdravotnej poisťovni v konkurze   je vytvorená opravná položka vo výške:  2.956,95 €.

Stav záväzkov:
                                            k 31.122011                 k 31.12.2012           k 31.12.2013
Cudzie zdroje v €:               215.530,03                 312.484,30                468.080,71
 Rezervy zákonné:                            13.963,10                       16.284,04                       18.470,29

 Dlhodobé záväzky:                            4.196,91                         6.999,96                        8.131,55         

Krátkodobé záväzky:                        76.047,93                      199.824,27                      344.940,76 
Z toho: - z obchodného styku            33.086,92              156.152,07                      288.831,26

-  záväzky voči zamestnancom          25.567,65                25.623,00                        30.638,01

- zúčt. s inštitúciami sociál. zabezp.  14.050,56                       14.327,12                       18.633,21

– daňové záväzky                       3.342,80                 3.722,08                          6.838,28
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Bankové úvery                               0                      89.376,03                   96.538,11
Prechodné účty pasívne                   121.322,09                 737.496,58                       824.206,35

 -z toho výnosy bud. Období  120.972,09                737.146,58                        823.856,35  

-výdavky budúcich období      350                            350                                350

    Celkový objem cudzích zdrojov je  v  porovnaní  s  rovnakým obdobím minulého roka  vyšší

o  155.596,41  €  z  dôvodu  nárastu  krátkodobých  záväzkov  a  úveru   na  výstavbu  a  zariadenie

Poliklinickej  lekárne.  K nárastu záväzkov z obchodného styku došlo  najmä z dôvodu  vzniku

záväzkov voči  dodávateľom   liekov a špeciálneho zdravotného materiálu pre lekáreň  v lehote

splatnosti. Záväzky po lehote splatnosti eviduje poliklinika  za rok 2013 vo výške: 12.591,08 €.

Účty  časového rozlíšenia  –  výnosy budúcich  období  sa  v  roku  2013 zvýšili  oproti  roku 2012

o  86.709,77 €. 

            Účet 384 – Výnosy budúcich období  tvoria hlavne  dotácie z prostriedkov  ŠR, EÚ

a z rozpočtu  mesta Sabinov  spolu v objeme: 803.492,11 €.

Tabuľka hlavných ukazovateľov hospodárenia neziskovej organizácie

Ukazovateľ Merná
Jednot.

2011 2012 2013

Výnosy     €    732.980,28      838.722,62 2.321.644,40

Náklady     €    722.493,61      837.444,33 2.311.455,64
Výsledok hospodárenia 
po zdanení

    €           10.255,08    1.202,89 9.010,96

Majetok celkom     € 342553,43  1.175.207,17 1.425.321,42
Z toho: obežný                   €  236.692,65     206.740,35 458.598,67
Vlastné imanie     €  127.023,40     125.226,29 133.034,36
Záväzky(bez prechod.)     €    94.207,94     312.484,30 468.080,71
Pohľadávky     €  132.295,21     141.446,19 303.238,07
Bežná likvidita I. 

stupňa

1,36 0,19 0,26

Likvidita II. stupňa 3,1 0,9 1,14
Likvidita III. stupňa 3,11 1,03 1,32
Priemerná doba obratu 
pohľadávok

dni 65,88 61,56 47,67

Priemerná doba obratu 
záväzkov

dni 46,91 136,2 73,59

Celková zadĺženosť % 23,43 26,58 32,84
Vlastné financovanie 0,37 10,65 9,33
Priemerný stav  prac. 42 42 46
Rentabilita nákladov % 1,42 0,14 0,39
Rentabilita tržieb % 1,40 0,14 0,39

Čistý pracovný kapitál     € 160.644,72 6.916,08 113.657,91
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     Tabuľka hlavných ukazovateľov je spracovaná za obdobie rokov 2011.2012 a 2013.

      Z porovnania  výsledku  hospodárenia Polikliniky Sabinov, n.o. za uvedené roky vyplýva,že

organizácia  dosahuje   zisk v hospodárení.  Ziskovou organizáciou je od   roku  2005.

Ukazovatele likvidity sú v celku priaznivé, poukazujú na skutočnosť, že spoločnosť nemá

problémy so  splácaním svojich  záväzkov.  K nárastu  záväzkov  došlo  z  dôvodu  nákupu liekov

a  špeciálneho  zdravotného  materiálu   pre  Poliklinickú  lekáreň.  Poliklinika  platí  svoje  záväzky

priebežne v lehote splatnosti. Zároveň došlo v porovnaní s rokom 2012 k navýšeniu pohľadávok,

zvlášť voči zdravotným poisťovniam, vzhľadom na fakturované výkony lekárne – lieky.

        Uvedené ukazovatele charakterizujú  finančnú stabilitu  a samostatnosť zdravotníckeho

zariadenia.

 

                                                                   

Sociálny fond 2013

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2013 boli následovné:

 Počiatočný stav fondu 6.999,96

 Prírastky fondu                                                       6.584,19

 Úbytky fondu                                                                       5.452,60

 Zostatok fondu            8.131,55

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné prostriedky na stravovanie  zamestnancov.

Rozdelenie zisku za rok 2013

Zisk po zdanení          9.010,96

Prídel do rezervného fondu          4.000,00  

Prídel do sociálneho fondu                    5.010,96
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