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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:                                  051/7739721,7739745 

 FAX:                                                           051/7739708 

         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 (na poskytovanie zdravotnej 

staroslivosti je vydané samostatné rozhodnutie PSK)  , podnikateľskou činnosťou je dopravná  

služba – prevozy poistencov (na samotný výkon dopravnej zdravotnej služby je vydané 

rozhodnutie MZ SR, predtým živnostenský list), podnájmom priestorov pre ostatné subjekty 

pôsobiace v budove polikliniky, kopírovanie (činnosti vykonávané na základe živnostenského 

oprávnenia)  a poliklinická lekáreň (na základe rozhodnutia PSK). Tieto činnosti sú financované 

v prevažnej miere z prostriedkov zdravotných poisťovní -   Všeobecná zdravotná poisťovňa,  

Dôvera – zdravotná poisťovňa a UNION – zdravotná poisťovňa, prípadne od iných subjektov. 
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História spoločnosti   

 

        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. 

                                                                                                                                         

Orgány  spoločnosti 

Orgány neziskovej organizácie sú: 

• správna rada 

• riaditeľ 

• dozorná rada 

 

Správna rada  od roku 2019  pracovala v tomto zložení: MUDr. Igor Niroda predseda- ako 

zástupca polikliniky, Mgr. Eva Motýľová, Mgr. Alžbeta Šoltisová, Mgr. Miroslav Kovalík, 

Mgr.Šimon Vaňo, ktorého od apríla 2019 nahradil Stanislav Vaňo,  ako delegovaní zástupcovia 

zakladateľa. MUDr. František Smrek, MUDr. Jurij Chudov ako zástupcovia polikliniky. 

Dozorná rada  od roku 2019 pracovala v tomto zložení: Ing.Marek Hrabčák, PhD 

a Ing.Radoslav Ernst ako zástupcovia zakladateľa a Miroslav Knut ako zástupca zamestnancov 

polikliniky. 

                                                       

 

Organizačná štruktúra    

 

Organizačná štruktúra Polikliniky Sabinov, n.o  je upravená Organizačným poriadkom. 

Organizačne sa Poliklinika Sabinov, n.o. člení na oddelenia alebo ambulancie, ktoré majú 

svojich vedúcich pracovníkov. Ich nadriadeným  je riaditeľ Polikliniky Sabinov, n.o. 
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a) Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky (SVaLZ) 

•Centrálny RTG + zubný RTG 

•FRO (balneológia a liečebná rehabilitácia) 

•Mamografia 

 

b) Odborné ambulancie: 

•ambulancia vnútorného lekárstva  

•endokrinologická ambulancia 

- táto ambulancia zastrešuje aj špecializované zdravotnícke zariadenie interný denný stacionár                     

pre dospelých 

•fyziatricko-rehabilitačná ambulancia 

•chirurgická ambulancia 

•psychiatrická ambulancia    

 

c) iné ambulancie  

•Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých  

•Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast 

d)   Dopravná  služba okres Sabinov (DS Sabinov a DS Lipany)  

 e)   Poliklinická lekáreň 

 f)   nezdravotnícka činnosť – oddelenie THP 

Poliklinika Sabinov, n.o. zabezpečuje okrem uvedených činností aj správu, údržbu budov, servis 

IKT a podnájom priestorov pre neštátne zdravotnícke zariadenia v počte 27, ďalej sú to služby 

bufetu v počte 1. Zároveň poskytuje služby kopírovania a  prevádzkuje centrálnu pokladňu. 

Priemerný   počet zamestnancov v roku 2019  vo FO : ....52.... 

Počet vedúcich zamestnancov v roku 2019 vo FO: ..........6 
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Ekonomika, finančná situácia spoločnosti a celkové zhodnotenie 

     Rok 2019 bol pre Polikliniku Sabinov, n.o. ďalším úspešným rokom. Podarilo sa nám naplniť ciele 

stanovené v roku 2018. V poliklinike pribudla od apríla 2019 nová ambulancia kardiológie, ktorá bola 

výsledkom jednaní medzi poliklinikou, zdravotnými poisťovňami a súkromným sektorom. Jednou z 

priorít polikliniky na rok  2019 bolo aj udržanie a zabezpečenie chodu APS pre dospelých a APS pre 

deti a dorast v poliklinike, napriek nízkemu počtu všeobecných lekárov v okrese Sabinov 

a nedostatku všeobecných lekárov vôbec. Od júna do novembra  2019  poliklinika intenzívne 

pracovala na zabezpečení personálneho a materiálno-technického vybavenia dispečingu pre vznik 

nového zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby  v rámci polikliniky. 

Na základe uvedeného došlo k modernizácii priestorov dispečingu a stanice dopravnej zdravotnej 

služby, osobné vozidlo Škoda Karoq bolo prestavané na špeciálne vozidlo, sanitné vozidlá boli 

povinne vybavené špeciálnymi vakmi prvej pomoci vrátane nových automatických externých 

defibrilátorov. Po splnení všetkých podmienok v zmysle nového zákona 139/2019 Z.z. v decembri 

2019 poliklinika získala povolenie z MZ SR na ambulancie dopravnej zdravotnej služby s tým, že 

došlo k oddeleniu dopravnej zdravotnej služby v Lipanoch, doterajší prepravca Lomex, spol. s r.o. sa  

stal poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na základe povolenia MZ SR, a tým vlastne získal ako 

samostatná spoločnosť zmluvy pre zdravotné poisťovne na poskytovanie dopravnej zdravotnej služby. 

V rámci priorít Akčného plánu v roku 2019 došlo k schváleniu financií pre nový sonografický prístroj 

pre polikliniku, ktorý bude poliklinika obstarávať v roku 2020 s využitím pre viaceré ambulancie . 

V rámci úprav a modernizácie došlo k už spomínanej rekonštrukcii ambulancie kardiológie, ktorá od 

16.00 hod slúži ako APS pre dospelých, čiže priestory sú využité od 7.00 do 22.00 hod. nielen 

v pracovných dňoch ale aj počas víkendov. Poliklinika v roku 2019 pracovala, resp., pomohla obnoviť 

projekt CIZS Sabinov s tým, že pomáhala na zabezpečení kompletnej projektovej dokumentácie 

v rámci Akčného plánu Sabinov a na získaní stavebného povolenia pre CIZS tak, aby boli splnené 

podmienky stanovené v rámci výzvy CIZS z MZ SR. Výsledkom bolo, že  Mestu Sabinov sa za 

pomoci polikliniky podarilo nanovo spracovať projektový zámer CIZS Sabinov so stanovenými 

podmienkami  v  termíne do 31.12.2019.  Podanie projektového zámeru v roku 2019 je len prvá časť, 

ďalšia bude žiadosť o nenávratný finančný príspevok  v roku 2020 v objeme cca 780 tis.€, o ktoré sa 

bude uchádzať  už samotná nezisková organizácia CIZS Sabinov, n.o. za pomoci Mesta Sabinov. 

Poliklinika v roku 2019 naďalej pracovala na rozširovaní elektronického zdravotníctva v rámci 

svojich ambulancií a hlavne poliklinickej lekárne. V rámci narastajúcich požiadaviek elektronizácie 

zdravotníctva bolo nutné prestavať a doplniť infraštruktúru sieťových prvkov, ktorých časti boli 

nahradené optickými prenosmi a prvkami. Zároveň sme začali s obmenou a modernizáciou 

výpočtovej techniky. V rámci zmien elektronizácie zdravotníctva lekárne došlo k dovybaveniu  
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zariadení potrebných na vydávanie liekov pacientom na základe e-receptu, ktorý nemusel byť 

v papierovej forme. Pacient si vybral lieky buď na základe elektronického občianskeho preukazu 

alebo rodného čísla. Okrem úprav ambulancií došlo aj k modernizácií chodieb s inštalovaním 

mediálnej techniky pre pacientov vrátane výmeny elektroinštalácie. Okrem priestorov dispečingu 

a stanice dopravnej zdravotnej služby a novej kardiológie (v poobedňajších hodinách APS pre 

dospelých), došlo ku kompletnej rekonštrukcii priestorov ekonomického oddelenia polikliniky, 

priestorov telefónnej ústredne, APS pre deti a dorast a ďalších ambulancií.  Uvedené priestory boli 

vybavené darovaným kancelárskym nábytkom (stoly, skrine, kontajnérový nábytok) od firmy 

MEDIREX, a.s. Pezinok.  Poliklinika v r. 2019 inštalovala klimatizáciu na oddelení rehabilitácie,v 

lekárni a ekonomickom oddelení. V rámci modernizácie sme dovybavili chirurgickú ambulanciu  

novým operačným kreslom vrátane závesnej operačnej lampy, na endokrinilogickú ambulanciu sme 

zakúpili novú vyšetrovaciu sondu, na RTG došlo k zakúpeniu nového servera.   Podobne ako 

v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2019 zdravotné poisťovne navýšili poliklinike ohodnotenie časti 

zdravotníckych výkonov a preplácaných km v dopravnej zdravotnej službe, čo sa prejavilo aj na 

väčších príjmoch pre polikliniku. S príjmami rástli aj výdavky nielen v službách ale aj v mzdovej 

oblasti.  Podobne ako v predchádzajúcom roku a aj za sledované obdobie, hlavná činnosť – 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako celok je pre polikliniku stratová činnosť rovnako ako aj 

dopravná služba. Celú výšku straty vykrýva poliklinika zo zisku svojej lekárne, ktorý zabezpečuje aj 

financie na rozvoj a investície. Opäť aj napriek nárastu ceny v dopravnej zdravotnej službe za 1km 

nepodarilo sa poliklinike dosiahnuť v tomto segmente vyrovnané hospodárenie. Hlavným dôvodom 

bolo, že zdravotné poisťovne neuhrádzali poliklinike celý objem vykázanej prepravy pacientov, ale 

len do výšky zmluvného dohodnutého objemu, resp. tzv. mesačného finančného limitu. Ďalším 

dôvodom bola potreba v doprave zainvestovať do materiálno-technického vybavenia sanitných 

vozidiel, nákupu dvoch ojazdených sanitných motorových vozidiel a personálneho zabezpečenia 

(navýšenie počtu vodičov a dispečerov) tak, aby poliklinika splnila podmienky  v zmysle nového 

zákona.  Aj v roku 2019 časť pacientov využíva súkromné prepravy na dopravu do ambulancií a je tu 

ešte konkurencia v podobe ďalších súkromných prepravcov (aj taxi) vrátane dopravnej služby Svetu 

zdravia. V roku 2019 sa nepodarilo spoločnosti ORTHON s.r.o. v priestoroch polikliniky pribudovať 

plánovanú ortopedickú kliniku, keďže táto spoločnosť nezískala stavebné povolenie. Vzápätí došlo 

k zmene a ORTHON s.r.o. žiadal mesto o vybudovanie špecializovanej nemocnice, čo doposiaľ 

nebolo schválené z dôvodu nepredloženia potrebných a žiadaných dokumentov mestom. 

       Hospodársky výsledok neziskovej organizácie za účtovné obdobie k 31.12.2019   po zdanení   je 

zisk v objeme 9.463,30 €. Oproti obdobiu k 31.12.2018  je zisk vyšší  o 1.551,24 €,  minuloročný  

zisk bol v objeme 7.912,06 €. Výnosy  oproti predchádzajúcemu obdobiu minulého roka  sú vyššie  
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o 170.645,38 € a dosiahli objem vo výške 2.732.501,87 €.                                                     

Z hodnotenia úrovne a štruktúry výnosov vyplýva,  že  na výnosoch polikliniky sa najväčšou         

mierou podieľali tržby z predaja služieb vo výške 1.308.784,37 € a tržby  za predaný tovar  

 v sume 1.286.389,09 €. U tržieb za predaj služieb polikliniky, t.j. služieb z poskytovania zdravotnej 

starostlivosti sme  zaznamenali nárast o cca 165 tis.€. Tržbami za vlastné výkony sú tržby z hlavnej 

činnosti - výkony lekárov pre poistencov zdravotných poisťovní, tržby z podnikateľskej činnosti – 

výkony za prevozy poistencov, tržby za predaj liekov, podnájom priestorov neštátnym lekárom 

a iným subjektom a kopírovanie.   

         Náklady v objeme 2.716.738,19 €   boli v porovnaní s r. 2018  vyššie  o 170.322,84 €. Najväčší 

podiel na tomto zvýšení  mali mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie, čo súviselo najmä 

s plnením našich záväzkov voči zamestnancom.  Taktiež  ostatné služby, v rámci ktorých sú platené 

služby lekárov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých. U nákladov na predaný tovar  

poliklinickej lekárne bol zaznamenaný nárast o cca 10.000 €, čo súviselo aj so zvýšením  tržieb za 

lekáreň.    

         V položke:  „Ostatné pokuty a penále“   je vydané rozhodnutie  ZP Dôvera a.s. zo dňa 25.9.2019 

o uložení pokuty vo výške 1.793,30 €. Voči tomuto rozhodnutiu sa Poliklinika Sabinov, n.o. odvolala. 

Na túto sumu  a hodnotu sporných výkonov vo výške 896,65 € bola vytvorená v účtovníctve 

polikliniky rezerva, a to v celkovej hodnote: 2.689,95 €. 

Voči poliklinike v súčasnosti prebieha jeden súdny spor od roku 2018, kde poliklinika vystupuje ako 

žalovaný v 3.rade, a ktorý je momentálne odročený na neurčito. 

 

      Stav pohľadávok: 

 
Pohľadávky v €:       k           31.12.2016       31.12.2017       31.12.2018     31.12.2019                   
VšZP Prešov:                         241 619,34       101 989,08        117.563,20     183.116,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ostatné zdravotné pois.            44.729,04         36 224,92          62.013,35       43.654,93 

ostatné pohľadávky:                24.055,69         23.794,57          11.277,37       14.680,33 

Pohľadávky spolu:            310.404,07      162.008,57       190.853,92   241.452,11  

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

 

Celkový objem pohľadávok  predchádzajúcich rokov  v porovnaní  s pohľadávkami r. 2019  sa zvýšil.  

Do značnej miery na túto skutočnosť v roku 2019 (viac o 50.598,19 € oproti r. 2018)   mali vplyv 

platby od VšZP, ktorá uskutočnila úhrady faktúr za zdravotnú starostlivosť pred dátumom splatnosti 

(fa za lieky cez e-recepty). Znížili sa tiež pohľadávky voči ostatným  zdravotným  poisťovniam. 

Pohľadávky po lehote splatnosti sú v objeme 7.384,93 €. 

                                                                             8 



 

Stav záväzkov:  k    31.12.2016         31.12.2017          31.12.2018         31.12.2019 
 

Cudzie zdroje v €:            419 311,94            380 604,36             410 332,10           413 018,52 

 

 Rezervy zákonné              29 464,52                6 707,55               11 783,53             29 953,88 

 Dlhodobé záväzky               24 515,49                 23 572,36                 22 727,19               27 200,22   

Krátkodobé záväzky:        358 793,82            350 324,45            375 821,38            355 864,42 

Z toho: - z obch. čin.          269 240,77            260 726,44            271 276,62             271 186,57 

-  záväzky voči  zam.           47 452,24              46 491,06              55 112,21               45 977,04 

- zúčt. s inštit. soc. zabez.     30 687,05              30 223,00              35 797,95              29 787,64 

- daňové záväzky                     11 413,76                12 883,95                 13 634,60                  8 913,17 

Bankov. úvery                       6 538,11                       0                           0                        0 

 

Prechodné  účty pasívne:   557 899,97             459 521,11            389 819,11            323 663,11 
-z toho výnosy bud.období   557 899,97             459 521,11            389 819,11            323 663,11 

-výdavky budúcich  období         0                       0                            0                     0 

    

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

o 2.686,42 €. 

       Podstatné zvýšenie záväzkov sme zaznamenali u tvorby rezerv, ktoré boli tvorené na nevyčerpanú 

dovolenku a poistné zamestnávateľa.  Prechodné účty pasívne Účet 384 – Výnosy budúcich období  

tvoria hlavne  dotácie z prostriedkov  ŠR, EÚ  a mesta Sabinov na projekt „Modernizácia Polikliniky 

Sabinov, n.o., ktoré nie sú súčasťou záväzkov polikliniky. K ich zníženiu došlo z dôvodu odpisovania. 
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Tabuľka ekonomických ukazovateľov hospodárenia neziskovej organizácie 

 

Ukazovateľ Mern

á 

jedn. 

2011 2016 2017 2018 2019 

Výnosy 

 

    € 732.980,28 2.537.204,35 2.415.467,82 2.561.856,49 2.732.501,87 

Náklady     € 722.493,61 2.523.487,16 2.401.287,64 2.546.415,35 2.716.738,19 

Výsledok hospodárenia 

po zdanení 

    €            10.255,08 7.199,08   

 

6.774,81 7.912,06 9.463,30 

 

Majetok celkom     € 342.553,43 1.122.296,08 990.785,37 956.948,36 901 030,02 

Z toho: obežný                         € 236.692,65    449.719,41 407.491,26 433.725,49 428.060,45 

Vlastné imanie     € 127.023,40    145.084,17 150.659,90 156.797,15 164.348,39 

Záväzky(bez prechod.)     €   94.207,94    419.311,94 380.604,36 410.332,10 413.018,52    

Pohľadávky     € 132.295,21    310.404,07 162.008,57 190.853,92 241.452,11   

Bežná likvidita I. st.  1,36 0,2 0,49 0,45 0,32 

Likvidita II. Stupňa  3,1 1,06 0,94 0,96 0,99 

Likvidita III. Stupňa  3,11 1,25 1,16 1,38 1,20 

Priemerná doba obratu 

pohľadávok 

Dni 65,88 44,65 24,22 27,19 32,25 

Priemerná doba obratu 

záväzkov 

Dni 46,91 60,32 57,51 58,46 55,17 

Celková zadĺženosť % 23,43 37,36 38,41 42,88 45,89 

Vlastné financovanie  0,37 12,93 15,21 16,39 18,26 

Rentabilita nákladov % 1,42 0,29 0,28 0,31 0,35 

Rentabilita tržieb % 1,40 

 

0,28 0,28 0,31 0,35 

Čistý pracovný kapitál     € 160.644,72 90.925,59 57.166,81 57.904,11 72.196,03 

                                                                     

Tabuľka ekonomických ukazovateľov je spracovaná za obdobie rokov 2011 až 2019.  Tieto roky 

porovnávame z dôvodu preukázateľnosti nárastu majetku polikliniky. Nezisková  organizácia  za 

uvedené roky výrazne zhodnotila majetok, ktorý má v prenájme od mesta. Nárast majetku mal 

stúpajúci trend z dôvodu  čerpania prostriedkov EÚ na modernizáciu polikliniky od roku 2012 

(investície do budov a zdravotníckej techniky, vrátane IKT). V ďalšom období, aj v roku 2019 

postupne dochádza k znižovaniu hodnoty majetku z dôvodu jeho odpisovania. Hore uvedený prehľad 

dokumentuje aj ziskovosť v hospodárení, ktorá od vzniku neziskovej organizácie je stabilná, bez  
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väčších výkyvov vo výsledku hospodárenia. Ukazovatele likvidity a čistého pracovného kapitálu sú 

vcelku priaznivé a poukazujú na skutočnosť, že nezisková organizácia nemá problémy so splácaním 

svojich záväzkov. Pozitívne sa vyvíja aj vlastné financovanie  Uvedené ukazovatele charakterizujú  

finančnú stabilitu  a samostatnosť zdravotníckeho zariadenia.  

 

Súvaha neziskovej organizácie k 31.12.2019 

Aktíva:                                                                       Pasíva:                
     021 Stavby                                               290.946,01             321 Dodávatelia                 271.186,57        

     022 Samost. HV a súbory HV                 127.225,00             323 Krátkodobé rezervy      29.953,88       

023 Dopravné  prostriedky                        53.598,56             331 Zamestnanci                 45.977,04 

061 Podielové CP a vklady v obch. s.            100,00             336 Zúčtov. so SP a ZP        29.787,64                                

112 Materiál na sklade                                4.412,87             341-345 Daňové záv.             8.913,17 

132 Tovar                                                   71.794,00            384 Výnosy BO                  323.663,11 

211 Pokladnica                                            7.552,25             411 Základné imanie          103.361,16     

221 Bankové účty                                    105.806,17            421 Rezervný fond                51.523,93 

311 Odberatelia                                        232.131,94            472 Záväzky zo SF               17.212,36 

315 Ostatné  pohľadávky                             6.363,22            474 Záväzky z nájmu                 896,83      

381 Náklady BO                                          1.100,00            479 Ostatné dlhodobé záv.      9.091,03 

                                                                                                      Hospodársky výsledok  + 9.463,30

     

AKTÍVA  SPOLU:                                   901.030,02           PASÍVA  SPOLU:                901.030,02 

 

 

 

Prehľad  o peňažných  príjmoch a výdavkoch za rok 2019  v členení podľa zdrojov 

 

PRÍJMY  -  ZDROJ:           € VÝDAVKY  -   ZDROJ:              € 

1110 Transfery zo ŠR-ÚP       275,23   1110 Transfery so ŠR-ÚP       275,23 

13T1 Transfer ESF -85% 14.050,84 13T1 Transfer ESF-85%  14.050,84  

13T2 Transfer ŠR-15%    2.479,51 13T2 Transfer ŠR-15%    2.479,51      

4100 Ost. príjmy-vlastné pr.      

r.p. 212003- z pren. budov, ...  47.632,47 610- mzdy, platy....  668.053,96  

223001- za predaj výrob., tov..  2.704.691,64 620- poistné a prísp. do poisť.  252.176,07   

223003- za stravné 13.728,00 631- cestovné náhrady      2.003,54        

223004- za prebyt. hn. majetok - 632- energie,voda, komunik.    47.216,87   

242000- z vkladov (úroky) 2,00 633- materiál 1.154.189,68 

292006- z náhrad poist. plnenia 122,27 634- dopravné      46.164,87  

292012- z dobropisov (dod. fa) 48.188,85 635- rutinná a štand. údržba      12.870,63     

292027- iné (napr. 2% ,  SF)    10.083,64         636- nájomné za nájom        1.210,46  

453000- zost. prostr. z pred. r. 169.659,91 637- služby, vrát.doh., Lomex      652.190,02   



514002-ost. úvery, pôžičky, 13.770,00 640- bežné transf.-ND, odch.         2.620,58  

  700- kapitálové výdavky       51.270,50 

SPOLU: 3.024.684,36 800-Výdavky z transakcií                      4.553,18 

  SPOLU: 2.911.325,94 

Rozdiel v prospech príjmov: 113.358,42 € 
 

Položka 700 - Kapitálové výdavky:     1.500  €  vyšetrovacie lehátko  pre  chirurgickú ambulanciu 

                                                              2.580 €   ročná splátka telefónnej ústredne 

                                                              5.880 €  liečebná sonda LA523-endokrinologická ambulancia  

                                                              1.990 €  server  RTG 

                                                          39.320,50  obstaranie 3 ks sanitných vozidiel vrátane úpravy        

SPOLU:                                            51.270,50 €      

 Príjmy neziskovej organizácie sleduje poliklinika podľa  rozpočtovej  klasifikácie a hore uvedených  

rozpočtových položiek a zdrojov.  Najväčším príjmom polikliniky sú príjmy v rozpočtovej položke 

223001 vo výške 2.704.691,64 €  . Súčasťou uvedenej položky je príjem za predaj liekov v lekárni                                                          

 a za poskytovanie zdravotníckych služieb. T.z., že  takéto príjmy  v analytickej evidencii príjmov nie 

sú ďalej členené na strediská ale sú evidované na BÚ všetky spolu a podľa hore uvedeného členenia 

rozpočtových položiek. Výdavky rovnako ako aj príjmy sleduje poliklinika podľa rozpočtových 

položiek, ale tie sú ďalej členené podľa funkčnej klasifikácie na a)lekáreň, b)APS pre dospelých 

a deti c)špecializovanú ambulantnú starostlivosť (ambulancie,nerozlíšené výdavky, výdavky na HTS, 

neštátne ambulancie), d) inú ambulantnú starostlivosť –RTG a doprava. Podľa hore uvedeného 

prehľadu príjmov a výdavkov poliklinika v roku 2019 mala reálne príjmy (bez zostatku prostriedkov 

z minulých rokov)  vo výške 2 855 024,45 €  a výdavky vo výške 2 911 325,94. 

                                                                                                                             

    Sociálny fond 2019 

 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2019 bolo nasledovné: 

 Počiatočný stav fondu         19 250,36 

 Prírastky fondu                         10 634,45 

 Úbytky fondu                                                                 12 672,45 

 Zostatok fondu                  17 212,36  

 Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné prostriedky na stravovanie  zamestnancov 

a v jednom prípade bola poskytnutá suma vo výške 2.000 € na sociálne účely. 

  

12              



Rozdelenie zisku za rok 2019 

 

Zisk po zdanení         9 463,30 

Prídel do rezervného fondu                  8.000,00  

Prídel do sociálneho fondu                                    1.463,30 

 

 

 

Ďalší rozvoj polikliniky 

 

V ďalšom období cieľom polikliniky bude udržať požadovanú úroveň zdravotnej 

starostlivosti a naďalej vytvárať vhodné podmienky na rozširovanie zdravotnej 

starostlivosti (plánovaná je nová hematologická ambulancia a ďalšie). Opäť v roku 2020 

bude náročné a dôležité pre polikliniku  udržať pevnú ambulantnú pohotovostnú službu 

pre dospelých a pevnú ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast pre okres 

Sabinov. V roku 2020 by malo dôjsť pre Mesto Sabinov k vydaniu kladnej hodnotiacej 

správy na  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde bude poskytovaná 

primárna zdravotná starostlivosť spolu s niektorými špecializovanými ambulanciami 

vrátane takej, ktorá v okrese Sabinov chýba (nefrológia).  Následne CIZS Sabinov, n.o. za 

pomoci Mesta Sabinov a polikliniky spracuje žiadosť o Nenávratný finančný príspevok 

pre MZ SR. Na základe dopytu po ďalších ambulanciách a nedostatku priestorov 

v poliklinike v roku 2020 plánujeme obstarať a spracovať projekt prístavby 2 ambulancií 

ku spojovacej chodbe medzi hlavnou budovou a prístavbou polikliniky.  

 

 

 

 

Január  2020                                          
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