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

Dátum registrácie:
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, podnikateľskou činnosťou je
dopravná služba – prevozy poistencov, podnájmom priestorov pre ostatné subjekty pôsobiace
v budove polikliniky, poliklinická lekáreň a kopírovanie. 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 v roku 2017 pracovala v tomto zložení: MUDr. Igor Niroda predseda, Matúš
Pažický, Doc.Ing.Juraj Ružbarský PhD, Jozef Kropiľák, Mgr. Eva Motýľová
Dozorná rada v roku 2017 pracovala v tomto zložení: Ing. Radoslav Ernst, PaedDr. Jozef
Miko, Miroslav Knut

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 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 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 25, ďalej sú to služby
bufetu v počte 1. Zároveň poskytuje služby kopírovania a prevádzkuje centrálnu pokladňu.
Priemerný počet zamestnancov v roku 2017 vo FO : 49
Počet vedúcich zamestnancov v roku 2017 vo FO: 5
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Ekonomika spoločnosti a finančná situácia spoločnosti
Ekonomika Polikliniky Sabinov, n.o. je stabilizovaná. Rok 2017 bol štvrtým rokom udržateľnosti
projektu „Modernizácia Polikliniky Sabinov, n.o,“ financovaného EÚ t.j. obdobím kedy poliklinika
bola povinná opäť naplniť merateľné ukazovatele stanovené týmto projektom. Išlo o ukazovatele
zníženia energetickej náročnosti, počty preventívnych prehliadok, počty ošetrených pacientov,
stabilizácie počtu ambulancií v poliklinike a ďalšie. Narastajúci počet pacientov a záujem o služby
v poliklinike sa prejavil aj zvýšením zdravotníckych výkonov, čo sa odzrkadlilo aj vo financiách. So
zvýšenými zdravotnými výkonmi za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktoré sú v prevažnej miere
limitované zdravotnými poisťovňami adekvátne stúpli aj náklady, ktoré však poliklinika stráži v
potrebných medziach. Hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako celok je
v poliklinike stratová rovnako ako aj dopravná služba. Celú výšku straty vykrýva poliklinika zo zisku
svojej lekárne, ktorý zabezpečuje aj financie na rozvoj a investície. Problémy pretrvávajú v dopravnej
službe, ktorá je síce veľmi potrebná pre pacientov, avšak nízko ohodnotená zo strany zdravotných
poisťovní. Časť pacientov využíva súkromné prepravy na dopravu do ambulancií a je tu ešte
konkurencia, t.j. zvýšenie počtu prepravných subjektov v oblasti Prešova vrátane taxislužieb. V roku
2017 Poliklinika Sabinov, n.o. vypomáhala Mestu Lipany a jeho poliklinike so zriadením a spustením
prevádzky rehabilitácie personálne aj metodicky a zastrešovali sme výpadok ich RTG oddelenia.
Poliklinika Sabinov v uplynulom roku opäť rozšírila vozový park a investovala do kúpy ďalšieho
sanitného vozidla typu Volkswagen v zmysle plánovaných investícií. Ďalšou investíciou bolo
dokončenie chodby a schodiska v budove prístavby polikliniky vedľa kardiológie za účelom
zväčšenia, skrášlenia priestorov, vetrateľnosti celého nadzemného podlažia a zabezpečenia komfortu
pre pacientov. V zmysle bežných opráv a úpravy priestorov poliklinika postupne opravuje a skrášľuje
priestory čakární, vrátane schodísk. Za účelom skvalitnenia poskytovaných terapeutickorehabilitačných služieb pacientom bol na oddelenie rehabilitácie zakúpený nový rehabilitačný prístroj
zn. PULSON 400. Pre potreby RTG pracoviska sme investovali do e-Časenky, ktorá slúži pacientom
a v rámci reklamy zabezpečí poliklinike v budúcnosti ďalšie finančné prostriedky. V roku 2017 Mesto
Sabinov v rámci plánovaných investícií zabezpečilo nový asfalt na chodníky, cesty a časti parkovísk
pred poliklinikou, čím došlo k odstráneniu havarijného stavu povrchu týchto vonkajších úsekov.
Hneď na túto úpravu poliklinika zareagovala výsadbou novej zelene, vrátane vonkajších úprav pred
hlavnou budovou, čím došlo k vylepšeniu celkového vzhľadu areálu a vstupu do polikliniky. V roku
2017 poliklinika v spolupráci s neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami sa podieľala na rekonštrukcii
priestorov pre novú stomatochirurgickú ambulanciu a novú zubnú ambulanciu v hlavnej budove.
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V roku 2017 začali prípravné práce polikliniky na zavedenie elektronického zdravotníctva, ktoré by
sa malo naplno rozbehnúť v roku 2018.
Hospodársky výsledok neziskovej organizácie za účtovné obdobie k 31.12.2017 po zdanení je
zisk v objeme 6 774,81 €. Oproti obdobiu k 31.12.2016 je zisk nižší o 424,27 €, minuloročný zisk
bol v objeme 7 199,08 €. Výnosy oproti predchádzajúcemu obdobiu minulého roka boli nižšie
o 121 736,53 € a dosiahli objem vo výške 2 415 467,82 €. Tento pokles bol zapríčinený znížením
tržieb z lekárne. Z hodnotenia úrovne a štruktúry výnosov vyplýva, že na výnosoch polikliniky sa
najväčšou mierou podieľali tržby z lekárne vo výške 1 254 547,63 € a tržby z predaja služieb za
vlastné výkony v sume 1 008 223,78 €. U tržieb za predaj služieb polikliniky, t.j. služieb
z poskytovania zdravotnej starostlivosti sme zaznamenali nárast o cca 11 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 401287,64 € boli v porovnaní s r. 2016 nižšie o 122199,52 €. Najväčší
podiel na tomto znížení nesú náklady na predaný tovar poliklinickej lekárne, čo súvisí aj so znížením
tržieb za predaný tovar. Znížili sme náklady na materiál a odpisy DNHM aDDHM. Zvýšenie sme
zaznamenali u mzdových a ostatných nákladov, čo súviselo najmä s plnením našich záväzkov voči
zamestnancom a poskytovateľom služieb LSPP. Voči poliklinike v súčasnosti prebieha jeden súdny
spor.

Stav pohľadávok:
Pohľadávky v €:
k 31.12.2015
VšZP Prešov:
231 119,31
ostatné zdravotné poisťovne
18 150,94
ostatné pohľadávky:
36 567,20
opravné položky
- 2 956,95
Pohľadávky spolu
282 880,50

k 31.12.2016
241 619,34
44.729,04
27.012,64
-2.956,95
310 404,07

k 31.12.2017
101 989,08
36 224,92
25 054,55
-2 956,95
160 311,60

Celkový objem pohľadávok predchádzajúcich rokov v porovnaní s pohľadávkami r. 2017 sa znížil
o150.092,47 €. Do značnej miery na túto skutočnosť mali vplyv platby od VšZP, ktorá uskutočnila
úhrady faktúr za zdravotnú starostlivosť pred dátumom splatnosti (fa za lieky cez e-recepty) a taktiež
aj nižšie výnosy za lieky. Znížili sa tiež pohľadávky voči zdravotným poisťovniam DOVERA ,
UNION, mierne zníženie sme zaznamenali u ostatných poľadávok. Pohľadávky po lehote splatnosti
sú v objeme 6589,91 €.
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Stav záväzkov:

k 31.12.2015

Cudzie zdroje v €:

k 31.12.2016

k 31.12.2017

422 584,21

419 311,94

380 604,36

26 678,44

29 464,52

Rezervy zákonné
6
Dlhodobé záväzky

6 707,55

25 410,73

24 515,49

23 572,36

Krátkodobé záväzky:
333 956,93
Z toho: - z obchodného styku 245 570,50

358 793,82
269 240,77

350 324,45
260 726,44

- záväzky voči zamestnancom

44 395,79

47 452,24

46 491,06

- zúčt. s inštitúciami sociál. z.

28 278,18

30 687,05

30 223,00

- daňové záväzky

15 712,46

11 413,76

12 883,95

Bankové úvery

36 538,11

6 538,11

Prechodné účty pasívne
•-z toho výnosy bud.o.

639 365,45
639 365,45

-výdavky budúcich období

557 899,97
557 899,97

0

0

0
459 521,11
459 521,11
0

Celkový objem cudzích zdrojov je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nižší
o 38 707,58 € . Podstatné zníženie záväzkov sme zaznamenali v znížení tvorby rezerv, splatením
istiny dlhodobého úveru v SLSP na výstavbu poliklinickej lekárne a v krátkodobých záväzkoch.
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.“ spolu v zostatkovom
objeme 459 521,11 €, ktoré nie sú súčasťou záväzkov polikliniky. Došlo k ich zníženiu z dôvodu
odpisovania.
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Tabuľka hlavných ukazovateľov hospodárenia neziskovej organizácie
Ukazovateľ
Výnosy

Merná 2011
jedn.
€
732.980,28

2015

2016

2017

2.278.536,92

2.537.204,35

2.415.467,82

2.261.835,83

2.523.487,16

2.401.287,64

Náklady

€

722.493,61

Výsledok hospodárenia
po zdanení

€

10.255,08 10.475,09

7.199,08

6.774,81

Majetok celkom

€

342.553,43

1.201.309,84

1.122.296,08

990.785,37

Z toho: obežný

€

236.692,65

434.641,57

449.719,41

407.491,26

Vlastné imanie

€

127.023,40

139.360,18

145.084,17

150.659,90

Záväzky(bez prechod.)

€

94.207,94

422.584,21

419.311,94

380.604,36

Pohľadávky

€

132.295,21

282.880,50

310.404,07

160.311,60

Bežná likvidita I. st.

1,36

0,26

0,2

0,49

Likvidita II. Stupňa

3,1

1,03

1,06

0,94

Likvidita III. Stupňa

3,11

1,1

1,25

1,16

Priemerná doba obratu Dni
pohľadávok
Priemerná doba obratu Dni
záväzkov
Celková zadĺženosť
%

65,88

45,31

44,65

24,22

46,91

67,69

60,32

57,51

23,43

35,17

37,36

38,41

Vlastné financovanie

0,37

11,6

12,93

15,21

Rentabilita nákladov

%

1,42

0,46

0,29

0,28

Rentabilita tržieb

%

1,40

0,46

0,28

0,28

160.644,72

100.684,64

90.925,59

57.166,81

Čistý pracovný kapitál

€

Tabuľka hlavných ukazovateľov je spracovaná za obdobie rokov 2011 až 2017. 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 má
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 2017
postupne dochádza k znižovaniu hodnoty majetku z dôvodu jeho odpisovania. Po roku 2018, t.j. po
ukončení obdobia udržateľnosti projektu z fondov EÚ bude možné previesť minimálne technické
zhodnotenie budov do majetku mesta Sabinov. Hore uvedený prehľad dokumentuje aj ziskovosť
v hospodárení, ktorá od vzniku neziskovej organizácie je stabilná, bez väčších výkyvov vo výsledku
hospodárenia.
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Ukazovatele likvidity a čistého pracovného kapitálu sú vcelku priaznivé, poukazujú na skutočnosť,
že nezisková organizácia nemá problémy so splácaním svojich záväzkov. Pozitívne sa vyvíja vlastné
financovanie aj ukazovateľ zadlženosti. Uvedené ukazovatele charakterizujú finančnú stabilitu a
samostatnosť zdravotníckeho zariadenia.

Sociálny fond 2017
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2017 bolo nasledovné:
Počiatočný stav fondu

15 879

Prírastky fondu

8 600

Úbytky fondu

6 963

Zostatok fondu

17 516

Zo sociálneho fondu boli čerpané finančné prostriedky na stravovanie zamestnancov.

Rozdelenie zisku za rok 2017
Zisk po zdanení

6 775

Prídel do rezervného fondu

5 000

Prídel do sociálneho fondu

1 775

Ďalší rozvoj
V ďalšom období cieľom polikliniky bude udržať požadovanú úroveň zdravotnej
starostlivosti v rámci existujúcich ambulancií a rozširovať zdravotnú starostlivosť tam,
kde sú na to vhodné podmienky (napr. u chirurgie od 1.1.2018 rozširujeme úväzok z 0,6 na
1,0). Ako organizátor LSPP sa zapojíme do výberového konania MZ SR na organizáciu
LSPP v zmysle zákona č.257/2017 platného od 1.7.2018 Z.z. Neštátne zubné ambulancie
polikliniky plánujú v r.2018 vznik ďalšej zubnej a stomatochirurgickej ambulancie,
neštátna ortopédia plánuje začatie výstavby tzv. ortokliniky, ktorá bude prepojená
s budovou polikliniky. Poliklinika bude pokračovať v miernom útlme dopravnej služby,
ktorá je síce potrebná pre určitú skupinu pacientov, avšak nízko ohodnotená zo strany
zdravotných poisťovní. Poliklinika Sabinov, n.o. v spolupráci s mestom Sabinov plánuje
v r. 2018 zapojiť sa do výzvy sprostredkovateľského orgánu MZ SR na vznik Centra
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS Sabinov), ktoré rozšíri ďalšie zdravotnícke
služby pre potreby pacientov okresu Sabinov.
Február 2018
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