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Sídlo peňažného ústavu:  Tatra banka a.s., pobočka Michalovce 
                                              
 

V zmysle rozhodnutia Krajského úradu Košice o registrácii predmetom činnosti našej 
Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej 
pomoci pacientom a klientom postihnutým psychickými chorobami a poruchami.  Psychiatrická 
nemocnica Michalovce, n. o. poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách. 
 
Akútne psychiatrické oddelenie 1. 
 
 Činnosť akútneho psychiatrického odd. l v roku 2009. 
 
 

Akútne psychiatrické oddelenie 1 má 100 lôžok, rozčlenených do 4 samostatných jednotiek, 
ktoré poskytujú špecializovanú starostlivosť v kompletnom spektre psychiatrických porúch, 
v skratke sa dá povedať, že od akútnych agitovaných psychotických stavov, či odvykacích 
delirantných stavov, cez psychózy zo schizofrénneho okruhu, bipolárne afektívne poruchy, depresie,  
organické poruchy, úzkostné poruchy až po psychosomaticky podmienené onemocnenia. Oddelenie 
vedie primár MUDr. Šalamón Peter, zástupcom primára je MUDr. Vendelová  Alena a vedúcou 
sestrou oddelenia  Mgr. Bumberová Eva. Na Akútnom psychiatrickom oddelení 1 pracuje 5lekárov,  
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z ktorých je v súčasnosti 1 lekár v špecializačnej príprave, jeden psychológ, 32  kvalifikovaných  
sestier a 5 sanitárov. 

V roku 2009 bolo na  Akútnom psychiatrickom oddelení 1 odliečených  1 407 pacientov  
s priemernou ošetrovacou dobou 21 dní a obložnosťou 82,51 % . Do našej spádovej oblasti patria 
okresy Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce, ale po dohode  
doliečujeme aj poukázaných pacientov z FNsP Košice, ale aj z iných oblastí, z Levoče,  Prešova, 
Bardejova a pod. 

Na ošetrovacej jednotke A sú hospitalizovaní pacienti v akútnom stave,  prívozy RZP 
v ústavných pohotovostných službách,  pacienti so zhoršenou spoluprácou a vyžadujúci intenzívnu 
starostlivosť. V roku 2009 došlo k vytvoreniu priestoru v rámci ošetrovacej jednotky A ,v ktorom sa 
budú realizovať ECT liečby. K tomuto rozhodnutiu sa dospelo po zhodnotení doterajších 
podmienok pri realizácii ECT a možností, ktoré vznikli po presťahovaní DS. Uvolnením priestorov 
na prízemí po DS sa vytvoril zodpovedajúci priestor pre realizáciu ECT liečby so zohľadnením 
nielen terapeutických štandardov, ale aj komfortu pre pacienta. Priestory boli upravené 
a prispôsobené podmienkam ECT. 

Na ošetrovacej jednotke B, sú liečení prevažne pacienti s psychózami. Na C jednotke sú 
liečení prevážne pacienti s emočnými poruchami,  predovšetkým depresie a tiež doliečovaní 
pacienti  so schizofréniou. Na ošetrovacej jednotke D  sa liečia pacienti  s okruhom neurotických 
porúch, psychosomatických  a úzkostných stavov.  

K Akútnemu psychiatrickému oddeleniu 1 patrí   aj  Denný stacionár (DS), ktorý formou 
dennej liečby doliečuje jednak niektorých ústavnou formou preliečených pacientov, jednak 
pacientov odosielaných psychiatrickými ambulanciami zo spádu. Je vedený  atestovanou lekárkou,  
na stacionári má úväzok aj psychológ a  dve  sestry. V roku 2009 mal DS obložnosť 36,04%. 
Program aktivít na DS je zložený z terapeutických, relaxačných, rehabilitačných a resocializačných 
aktivít, podľa diagnostickej skladby pacientov. Súčasťou programu sú aj edukačné aktivity so 
zameraním na pacientov so schizofréniou: Prelaps  a Program pre dobré zdravie. Tieto edukačné 
aktivity sú realizované sestrami.  V roku 2009 bol DS presťahovaný z prízemia na 1.poschodie, 
úpravou priestorov sa vytvorilo príjemné prostredie,  s členeným priestorom, zohľadňujúcim 
špecifiká liečby na DS. 

Ošetrovacie  jednotky Akútneho psychiatrického oddelenia fungujú na komunitnom 
princípe, do činnosti zapájame samotných pacientov, ktorí sa podieľajú na chode oddelenia a dávajú 
návrhy na ďalšie vylepšovanie činnosti zo svojho pohľadu. Výhodou v terapeutickom procese sú 
dobre zabehnuté ergoterapeutické aktivity, pre ktoré ma  PN  vytvorené veľmi dobré podmienky, 
takže pacientom môžeme ponúknuť ručné práce,  keramickú dielňu, stolársku dielňu, 
muzikoterapiu, arteterapiu a práce v záhrade, a takisto  PN má samostatné oddelenie rehabilitácie, 
pod vedením  atestovaného lekára, kde sa okrem liečebných procedúr ponúka aj možnosť cvičenia 
a posilňovania s príslušným  vybavením.  Na   oddelení   prebieha   skupinová   psychoterapia   pod  
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vedením psychológa a edukácia psychóz a  edukácia depresívnych stavov pod vedením sestier. 
Z biologických metód liečby využívame predovšetkým medikamentóznu liečbu, kde aj napriek 
finančnej náročnosti, aj vďaka darom liekov, máme k dispozícii  všetky  aktuálne užívané   
medikamenty na liečbu psychických porúch, ďalej je to elektrokonvulzívna liečba, vykonávaná plne 
v súlade so všetkými predpismi, za účasti lekára ARO, s príslušnou premedikáciou, myorelaxáciou 
a ultrakrátkou narkózou. Vďaka investícii do sledovacej techniky, u každého pacienta sa monitoruje 
Tk, pulz,  zákl. EKG, saturácia kyslíkom, počas ECT.  

Pracovníci Akútneho psychiatrického  oddelenia 1 sa  pravidelne  zúčastňujú  odborných 
seminárov  a to jednak v samotnej PN, ale aj mimo ústavných , pasívnou aj aktívnou formou. Lekári  
z nášho oddelenia sú v príprave na špecializáciu zo psychiatrie v rámci ktorej absolvujú aj  rôzne 
doporučené stáže, psychoterapeutické výcviky a odborné akcie organizované ILF 

V našej práci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami zdravotníckeho 
pracovníka, pre zlepšenie našej činnosti a aj v rámci ISO udržujeme  neanonymnú ale aj plne 
anonymnú spätnú väzbu, kde odliečení pacienti  vhadzujú do schránky štruktúrovaný dotazník 
s vyplneným hodnotením spokojnosti  a pripomienkami , ktoré sa vzťahujú na poskytovanú 
zdravotnú starostlivosť. Tieto sa na úrovni  námestníčky pre LPS pravidelne vyhodnocujú 
a prijímajú sa  ďalšie opatrenia na zlepšenie našej činnosti. 
                                                                            
. 
 
 
Akútne psychiatrické oddelenie 2. 
 
Akútne psychiatrické oddelenie 2 pracuje pod vedením primárky MUDr. Eriky Rusinovej, zástupcu 
primára MUDr. Henriety Popjakovej a vedúcej sestry oddelenia Mgr. Adriany Brhlíkovej. Na 
Akútnom psychiatrickom oddelení 2 pracujú 5 lekári, jeden psychológ, 30 sestier a 12 sanitárov. 
130 lôžok akútneho psychiatrického oddelenia 2 sa delí na : 
 
26 lôžok Gerontopsychiatrické oddelenie 1 (GP1) 
29 lôžok Gerontopsychiarické oddelenie 2  (GP 2) 
30 lôžok Rezistentné – ochranné liečby  (RO ) 
15 lôžok Stanica liečby závislosti 
30 lôžok Zdravotno - sociálnych 
 

Pacienti sú prijímaní na doporučenie rajónnych psychiatrov, v akútnych stavoch i bez 
doporučenia. Na Akútnom psychiatrickom oddelení 2 prijímame pacientov s Dg.: Schizofrénia, 
Demencie všetkých typov, Afektívne poruchy, Úzkostné poruchy, Závislosti od alkoholu a iných  
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psychotropných látok. V roku 2009 bolo na našom oddelení odliečených 1 007 pacientov, priemerná 
ošetrovacia doba bola 32 dní  a priemerná obložnosť 67,25 %. 

Do našej spádovej oblasti patria okresy : Michalovce, Sobrance, Vranov n /T, Humenné, 
Snina, Medzilaborce a čiastočne i Trebišov. Prijímame po dohode aj pacientov mimo rajónnych 
z celého Slovenska. 

Podľa zdravotného stavu a náročnosti liečby zadeľujeme  pacientov  na  jednotlivé  jednotky. 
Na Akútnom psychiatrickom oddelení 2 sú spravidla hospitalizovaní pacienti od 60 rokov  veku, ale 
sú   výnimky   aj   vekovo    mladších    pacientov.   Na    Akútnom   psychiatrickom   oddelení 2  sú 
hospitalizované aj  súdom nariadené ochranné liečby. 

Starostlivosť na Akútnom psychiatrickom oddelení 2  je komunitná, pacienti sa spolu 
podieľajú na tvorbe ošetrovateľských a terapeutických plánov a na zlepšení chodu oddelenia. 

Ošetrovateľská starostlivosť je realizovaná formou ošetrovateľského procesu. 
Súčasťou liečebného procesu sú aj ergoterapeutické aktivity v jednotlivých dielňach : ručné 

práce, keramická dielňa, stolárska dielňa, muzikoterapia, arteterapia, záhrada, rehabilitácia. S 
veľkým ohlasom sa stretla možnosť využívania masáži priamo na ošetrovacej jednotke GP 1, ktoré 
realizujú študenti SOZŠ Michalovce odbor masér, pod vedením fyzioterapeuta. Súčasťou programu 
na Akútnom psychiatrickom oddelení 2 je aj biblioterapia a psychohry. 
Na Stanici liečby závislosti sa realizuje liečba všetkých druhov závislosti. Liečba je  komunitná. 
V programe sú skupinové psychoterapie, relaxačné techniky, psychohry, nácvik pamäte. Pacienti sú 
vedení k zodpovednosti, sebakontrole, sebakritike a budovaní pevnej vôle. 
  Na ošetrovacej jednotke GP1 a GP 2 sa realizujú tréningy  pamäte pod vedením vyškolenej sestry. 
Tréningy sa realizujú skupinovou aj individuálnou formou, v závislosti od stupňa demencie 
u pacienta. Záznamy z realizovanej liečby sú súčasťou chronologických záznamov v dekurze.  
Liečba na Akútnom psychiatrickom oddelení 2 obsahuje farmakologické, biologické, 
psychoterapeutické a ECT postupy. 

V rámci denného programu pacienti Akútneho psychiatrického oddelenia 2  absolvujú 
prechádzky do centra mesta Michalovce, kde majú okrem iného aj možnosť návštevy galérie ZOS. 
ZOS darovalo pre našich pacientov celoročnú voľnú vstupenku do galérie, ktorú pacienti pravidelne 
využívajú. 

Na Akútne psychiatrickom oddelení 2 sú zriadené nadštandartné izby na GP1, kde pacient 
má po rekonštrukcii k dispozícii WC a sprchovací kút. Taktiež je zriadená nadštandartná izba na 
GP2, kde má pacient k dispozícii WC. Izba je vybavená moderným nábytkom, televízorom 
a telefónom. Pre zlepšenie štandardu oddelenia sa na jednotlivých jednotkách vykonáva maľovanie 
izieb s farebným rozlíšením. 

Pracovníci Akútneho psychiatrického oddelenia 2 sa pravidelne zúčastňujú odborných 
seminárov na celoústavnej, regionálnej, celoslovenskej, ale i zahraničnej úrovni. A to buď 
s aktívnou, alebo pasívnou účasťou. Pracovníci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými 
zásadami zdravotníckeho pracovníka, rešpektujú práva pacienta. Etický kódex zdravotníckeho 
pracovníka je k nahliadnutiu na každej jednotke Akútneho psychiatrického oddelenia 2. 
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Ošetrovateľské výkony a postupy sa realizujú podľa štandardov, vypracovaných MZ na jednotlivé 
výkony. 

Pacienti môžu raz týždenne využiť bezplatné právne poradenstvo u profesionálneho 
právnika, ktorý navštevuje pacientov na oddelení. Akútne psychiatrické oddelenie 2 spolupracuje so 
zložkami extramurálnej psychiatrickej starostlivosti: ADOS, Občianske združenie INTEGRA, 
Pacientská organizácia POZDRAV, Združenie rodinných príslušníkov OPORA, Liga za duševné 
zdravie.   
 
 
Akútne detské psychiatrické oddelenie 
 
      Akútne detské psychiatrické oddelenie má 30 lôžok. Pracuje pod vedením primára MUDr. 
Tomovčíka Stanislava a vedúcej sestry oddelenia Márie Ždiňákovej. Na Akútnom detskom 
psychiatrickom oddelení pracuje v smenách 10 sestier, 1 sociálna sestra , 2 sanitári,1 psychológ, 1 
lekárka. 

      Na Akútnom detskom psychiatrickom oddelení liečime celé spektrum detských 
psychiatrických ochorení a porúch. Ide o deti s vývojovými poruchami, psychotickými poruchami, 
afektívnymi poruchami, neurotickými a úzkostným poruchami, mentálnymi anorexiami 
a bulímiami, návykovými rizikami, poruchami chovania, tikovými poruchami, enurézou 
a enkoprízou, psychosomatickými ochoreniami a inými poruchami. V roku 2009 bolo na Detskom 
psychiatrickom oddelení  hospitalizovaných 271,5 pacientov, obložnosť bola 81,51 % , priemerná 
ošetrovacia doba bola 33 dní. 

V terapii používame moderné psychofarmaká, pričom do liečby zavádzame aj nové 
progresívne preparáty ako je napr. Stratera, Zyprexa, Velotab, liedy s depotnými účinkami 
a podobné. Lekári sa pravidelne zúčastňujú školení vo farmakoterapii, oboznamujú sa s aktuálnymi 
trendmi. Využíva sa skupinová aj individuálna psychoterapia. Do diagnostiky sme zaviedli v rámci 
psychologického vyšetrenia Rozschachov test. Prevádzame a stále inovujeme resocializačné 
aktivity, arteterapiu, muzikoterapiu a pracovné terapie. O hygienu sa starajú 2 upratovačky. 
Priebežne sa prevádzajú kontrolné činnosti. Vylepšili sa aj materiálne podmienky na prácu s deťmi. 
Zakúpil sa nový nábytok na izbu pacientov a do dennej miestnosti pacientov. Pre zlepšenie 
monitorovania situácie sa na ošetrovacej jednotke  zaviedol kamerový systém. Hygienické pomery 
sa zlepšili rekonštrukciou kúpelni. Prevádza sa pravidelná dezinfekcia, tak ako to určuje schválený 
prevádzkový poriadok. Aj detské oddelenie sa aktívne zapojilo do manažmentu kvality a prispelo 
k získaniu certifikátu kvality od firmy SGS. Mesačne organizujeme prevádzkové schôdze spojené  
s odborným seminárnym školením. Máme zavedený a pravidelne kontrolovaný ošetrovateľský 
proces. Na motivovanie personálu sa po celý rok využívala i finančná stimulácia formou odmien. 

Pre deti sa usporadúvajú hlavne v lete športové podujatia. Deťom je k dispozícii 
rehabilitácia s malou telocvičňou, vodoliečbou a bazénom. Pod vedením liečebných pedagógov 
a sestier, deti pripravili tematické kultúrno-umelecké podujatia. Vystúpenia pri týchto príležitostiach 
vedú deti k väčšej samostatnosti, rozvíja sa ich kreativita a ich schopnosti. Na oddelení sa pod 
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vedením lekárov a  sestier venujeme nácviku sebakontroly a sebaovládania.  Vedieme deti 
k neagresívnemu správaniu. Aj v roku 2009 boli realizované výstavky prác detských pacientov. 
V rámci diagnostiky spolupracujeme aj so somatickými lekármi, máme možnosť EEG a CT 
vyšetrenia. Deti sú pod dohľadom detského neurológa. Na oddelenie pravidelne dochádza MUDr. 
Balintová. Deti, ktoré to potrebujú, sú vedené aj logopédom. 
 
 
 

      Domov sociálnych služieb pre klientov so schizofréniou. 

V roku 2009 sme dosiahli obsadenie miest v  DSS pre klientov so schizofréniou 19,95 
klientov. V decembri 2009 sme mali obsadených 21 miest, t.zn. 100%zo zazmluvnenej kapacity. 
V priebehu roku 2009 sme vypracovali individuálne socioterapeutické plány, so zameraním na 
riešenie problémov  a deficitov klienta. Súčasťou denných aktivít sú činnosti zamerané na 
socioterapeutické aktivity, sebaobsluhu, resocializačné činností. V programe pre klientov sú 
plánované činnosti, zohľadňujúce obdobie roka, ale aj rozvoj kreativity u klientov. Klienti sa 
zúčastňujú kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Michalovce. Zapojili sa aj do literárnej 
tvorby, ktorú realizuje Liga za duševné zdravie. 

 

Činnosť úseku ošetrovateľstva PN Michalovce n.o.za r.2009. 
 
                V roku 2009 sme sa zamerali na skvalitňovanie zaznamenávania ošetrovateľskej 
starostlivosti v zdravotnej dokumentácii pacienta a realizácii napĺňania minimálnych personálnych 
normatívov do praxe. 1. 7 .2009 vstúpil do platnosti výnos MZ SR č.09812/2008/OL o minimálnom 
technickom a personálnom vybavení zdravotníckych pracovísk. PN Michalovce n.o. v priebehu 
druhej polovice roku 2009 zvýšila počty sestier a sanitárov tak, aby spĺňala podmienky daného 
predpisu. V súvislosti s manažovaním zabezpečenia obsadeností smien sme reštrukturalizovali aj 
rozpis smenovej prevádzky. 
           Sestry v PN Michalovce, n.o .mali vypracovanú ošetrovateľskú dokumentáciu 
a štandardizované ošetrovateľské diagnózy. V septembri 2009 vstúpilo do platnosti Odborné 
usmernenie o vedení zdravotnej dokumentácie, ktorého podmienky sme implementovali do praxe.  
Sestry absolvovali seminár venovaný podmienkam vedenia dokumentácie a povinnostiam 
vyplývajúcich pre sestru z tohto predpisu. 

V roku 2009 sme naďalej realizovali edukačné stretnutia pre diagnostické skupiny pacientov 
s psychózami, depresiami, ako aj realizovaním „Programu za dobré zdravie“, ktorého cieľovou 
skupinou sú pacienti s Dg. Schizofrénia . Vypracovali sme vlastný edukačný program pre panické 
poruchy, súčasťou ktorého sú nielen teoretické informácie o ochorení pre pacienta, ale aj nácvik 
relaxačných a uvoľnovacích techník, ktoré môže pacient využiť pri nástupe ataku paniky Tieto 
edukačné skupiny vedú sestry s vysokoškolským vzdelaním  a špecializáciou v odbore 
psychiatrické ošetrovateľstvo. Sestry sa aktívne podieľajú na realizácii relaxačných techník, 
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alternatívnych techník,  ktoré sa používajú v rámci komplexnej starostlivosti o pacienta 
            V októbri 2009 v rámci týždňa pre duševné zdravie, sme usporiadali regionálny odborný 
seminár pre sestry „Michalovský deň psychiatrického ošetrovateľstva“. Zúčastnilo sa na ňom cca 
100 sestier z Košického samosprávneho kraja, ktoré poskytujú psychiatrickú ošetrovateľskú 
starostlivosť. K vysokej odbornej úrovni prispeli aj sestry PN Michalovce n.o. prezentovaním 
svojich odborných skúseností. 
            V priebehu roka 2009 boli realizované mesačné odborné semináre sestier, ktoré sú súčasťou 
povinného celoživotného vzdelávania sestier. Tieto semináre sú na vysokej kvalitatívnej úrovni 
z odbornej , ale aj technickej stránky. Sestry PNM reprezentovali našu nemocnicu aj aktívnou 
účasťou a  posterom na XI. Celoslovenskej konferencii psychiatrických sestier v septembri 2009 
v Nitre. 
 
 
Spoločné vyšetrovacie zložky. 
 
Rehabilitačné oddelenie. 
 

Rehabilitačné odd. poskytuje komplexnú rehabilitačnú starostlivosť liečebnú telesnú 
výchovu skupinovú aj individuálnu a fyzikálnu terapiu pacientom hospitalizovaným v PN, ale aj 
ambulantným pacientom. LTV, ktorá sa poskytuje denne na stanici GP 1 je zameraná na kondičné 
cvičenia pacientov, nácvik sebaobsluhy, vertikalizácie a mobility. V spolupráci so SOZŠ 
Michalovce umožňujeme študentom v odbore masér realizovať pod odborným vedením prax 
v našom zariadení. V roku 2009 bola zakúpená vaňa na perličkový kúpeľ, ktorou sa zvýšil štandard 
vodoliečby . Boli doplnené aj fit lopty, ktoré sú využívané pri spoločných skupinových cvičeniach. 

 

Ergoterapie. 
 

Ergoterapia sa v PN Michalovce, n. o. realizuje v 4 terapeutických dielňach. Pacientom sa 
poskytuje výber štandardných ergoterapeutických aktivít podľa jeho záujmov a zamerania dielne. 
Muzikoterapia a arteterapia je realizovaná odbornou pracovníčkou. V r. 2009 sme vypracovali plán 
činností jednotlivých dielní, z ktorých sa plánuje 4x ročne nákup sezónnych materiálov pre 
rozšírenie a obmenu činnostnej terapie. Záznamy z činností a aktivity pacientov počas ergoterapií sú 
dostupné pre lekárov a sestry jednotlivých oddelení na intranete, čo napomáha zefektívňovať 
terapeutický prístup . 

 
OKB laboratórium. 
 

Na oddelení klinickej biochémie sa vykonáva široká škála vyšetrení, ktoré sú k dispozícií 
pre vyšetrenie pacientov PN a pacientov ambulancií. V roku 2009 nedošlo k rozšíreniu škály 
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vyšetrení, pretože súčasné rozpätie vyšetrení je dostačujúce. 

 
 
Rádiodiagnostické oddelenie. 
 
V roku 2009 nedošlo k rozšíreniu škály vyšetrení, pretože súčasné rozpätia vyšetrení je dostačujúce. 
Na RDG oddelení vyšetrovacie činnosti zabezpečujú 4 rádiologickí laboranti a 1 lekár radiológ.      

 
 
 Posteľový fond. 
 
      Naša nemocnica má celkom  260 postelí. 
 
Oddelenie:                         Počet lôžok:    Obložnosť:     Priem. ošetrovacia    Počet ošetrovacích  
                                                                                           doba (dni):                 dní: 
Akútne psych. odd. 1             100                82,51 %                 21                              30 116,5 
Akútne psych. odd. 2             130                67,25 %                 32                              31 913 
Akútne detské psych. odd.       30                81,51 %                 33                       8 926 
 
Spolu                                      260               74,76%                  28                             70 955,5 
 

          V parciálnej starostlivosti máme celkom 30 miest. Počet ošetrovacích dní v dennom 
stacionári  v roku 2009 bol 2 703.  
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Hospodárenie (v celých EUR). 
 
     Výnosy celkom za rok 2009 boli vo výške 3 539 155 EUR. Pri porovnaní s rokom 2008 
predstavuje nárast o 286 432 EUR. 

      Z toho: 

• Tržby za vlastné výkony (60)                                          3 108 577 EUR 

• Aktivácia                                                                                       33 632 EUR 

• Ostatné výnosy                                                                         217 919 EUR 

• Tržby z prenájmu a predaja majetku                                           69 273 EUR 

• Prijaté príspevky                                                                       5 126 EUR 

• Prevádzkové dotácie                                                       104 628 EUR 

 

      Náklady celkom boli vo výške 3 630 038 EUR.  Hospodársky výsledok za rok 2009 pred 
zdanením za hospodársku činnosť predstavoval stratu –90 882,45 EUR 

  

Materiálové náklady 
  
    Materiálové náklady celkom za rok 2009 boli vo výške 638 824 EUR, čo v porovnaní na 
rozpočet v percentuálnom vyjadrení  predstavuje čerpanie na 98,56 % a v porovnaní s rokom 2008 
došlo k poklesu o 9 362 EUR. 
 Porovnanie čerpania materiálových nákladov na rozpočet v roku 2009: 
 
                                                 Rozpočet                      Skutočnosť                      Čerpanie 
                                                  v EUR                            v EUR                               v % 
Lieky                                      215 018        189 611                      88,18 
ŠZM                                         52 064          45 340     87,09 
Potraviny                             278 055        298 851   107,48 
Všeobecný mater.                     28 429          36 792   129,43 
Materiál na údržbu                   35 118          25 170         71,67  
PHM                        6 663            5 866                       88,05 
DHM                                      32 842          37 149                         113,12 
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Spotreba energie. 
 

     Náklady na energiu celkom v roku 2009 boli vo výške 446 764 EUR. Pri porovnaní na rozpočet 
boli vyššie o 8 676 EUR   

Z toho boli náklady na: 

                                                Rozpočet                   Skutočnosť.              Čerpanie 
                                                 V EUR                        v EUR                       v  %                        
 
Elektrická energia              186 112                        202 672                      108,90 
Voda                                         92 858                          97 430                     104,92 
Plyn                                            2 944                            3 025                      102,75 
 
 
Opravy a udržiavanie. 
   

   Náklady na opravy a udržiavanie boli celkom vo výške 23 194 EUR, čo je oproti rozpočtu pokles 
o 14 420 EUR a predstavuje 61,66% čerpanie.  

 
Cestovné. 
 

     Náklady na cestovné pre zamestnancov  boli v roku 2009 vo výške 3 554 EUR. V porovnaní 
s rokom 2008 došlo k  navýšeniu o 885 EUR 

Z toho:  

• Cestovné zdravotníckych pracovníkov          2 301 EUR 

•    Cestovné ostatných pracovníkov a SR                  1 253 EUR 

 

Ostatné služby. 
     Náklady na ostatné služby boli v roku 2009 vo výške 93 356 EUR. Pri porovnaní s rokom 2008 
došlo k nárastu o 23 699 EUR. 

 
Z toho (3 najvýznamnejšie položky) náklady na: 

• Pranie prádla                          27 047 EUR      
• Telefónne poplatky                11 069 EUR  
• Ostatné služby                       45 134 EUR 
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Osobné náklady 
 

     Osobné náklady za rok 2009 boli vo výške 2 256 733 EUR. Pri porovnaní na rozpočet tvorili 
102,34%.  

 
Priemerná mzda. 
 

     Priemerná mzda za rok 2009 bola vo výške 609,58 EUR. Pri porovnaní s rokom 2008 prestavuje 
nárast 42,28 EUR. 

 

Pracovníci. 

     Prepočítaný evidenčný počet pracovníkov v roku 2009 bol 222,27. 

 

Odpisy. 
     

 Odpisy nehmotného a hmotného majetku boli vo výške 156 851 EUR.  

 
Pohyb hmotného investičného a nehmotného investičného majetku a investícii. 
  

    V priebehu roka 2009 došlo k zaradeniu nového dlhodobého investičného majetku celkom vo 
výške 335 399 EUR 

Z toho: 
Oprava strechy HB 06   262.599,66 € 

Prietokomer         4.362,27 € 

Kamerový systém       1.599,46 € 

Pacientsky monitor       5.310,36 € 

Elektrokonvulzný prístroj     27.150,13 € 

Defibrilátor          3.017,- € 

Vaňa masažná        6.568,80 € 

Analyzátor       5.136,04 € 

Osobné auto Roomster    10.323,94 € 

Dochádzkový systém      9.331,17 € 

Pohľadávky a záväzky. 
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     Naša nemocnica k 31.12.2009 evidovala pohľadávky celkom vo výške 812.022 € 
 
Z toho:     
Pohľadávky z obchodného styku: 765 228 € 
 
Z toho zdravotné poisťovne: 441.248,80 € 

Zdravotná poisťovňa: Suma poistného: 
Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. 31.226,39 € 
Všeobecná zdrav.poisťovňa a.s. 211.406,12 € 
Apollo zdrav.poisťovňa a.s. 33.381,61 € 
Dôvera zdrav.poisťovňa a.s. 82.356,92 € 
Europská zdrav.poisťovňa a.s. 31.606,08 € 
Union zdrav.poisťovňa  51.271,69 €  
 
 
Pohľadávky voči účastníkom združenia: 44.882 € 
Odberatelia:  
NsP S.Kukuru n.o. 44.477,19 € 
ORIM  295,27 €  
Občianske združene Teresa Benedikta 109,05 € 

 
Iné pohľadávky: 1.855 € 
   Z toho pohľadávky na hospitalizovaných pacientov 1.371,57 € 
Pohľadávky voči zamestnancom: 56 € 
 

Dlhodobé záväzky našej nemocnice k 31. 12. 2009 predstavovali čiastku 2 091 EUR 
(predstavovali  záväzky zo sociálneho fondu.  

 
Krátkodobé záväzky našej nemocnice k 31. 12. 2009 predstavovali čiastku 277 494 EUR   

                        z toho:  

• Záväzky z obchodného styku                                                   60 984 EUR 
• Záväzky voči zamestnancom                                                  113 346 EUR  
• Záväzky voči fondom  (zdrav., nemoc.)                                   67 923 EUR 
• Daňové záväzky (mzdy+DPH)                                                 16 473 EUR 
• Záväzky voči samospráve                                                           5 734 EUR 
• Ostatné záväzky                                                                        13 034 EUR 
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Návrh na vyrovnanie straty. 
 

     Vedenie Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n. o. navrhuje stratu za rok 2009 vo výške 
90.882,45 EUR pred zdanením za hospodársku činnosť zúčtovať v prospech účtu nevysporiadaný 
výsledok hospodárenia. 

 

Zmeny v zložení správnych a dozorných orgánov. 

     Uznesením správnej rady č. 9/2009 zo  dňa 27. 3 2009 Správna rada schválila za členov 
Správnej rady Psychiatrickej nemocnice Michalovce, n.o. na návrh Združenia integrovanej 
psychiatrickej starostlivosti a na návrh ministra zdravotníctva: 

 

 MUDr. Petra Šalamona, Stavebná 18/2157, 075 01 Trebišov 
PhDr. Tatianu Hrindovú, 071 01 Krásnovce č.161 
MUDr. Eriku Bilú, Račianska 81, 831 02 Bratislava 

 PhDr. Ľubicu Roškovú, Brezová 31, 071 01 Michalovce 
 Ing. Mariána Štofka, Čordáková 1, 040 23 Košice 
  
     
    Uznesením Správnej rady č. 14/2009 zo 16.9.2009 Správna rada jednomyseľne zvolila 
hlasovaním za predsedu správnej rady MUDr. Eriku Bilú, Tupého 23, 831 01 Bratislava 
  
   Uznesením Správnej rady č. 15/2009 zo 16.9.2009 Správna rada jednomyseľne zvolila 
hlasovaním za podpredsedu Správnej rady MUDr. Petra Šalamona, Stavebná 18/2157, 075 01 
Trebišov 
     
Uznesením Správnej rady 16/2009 zo dňa 16.9.2009 Správna rada jednomyseľne zvolila 
hlasovaním za nových členov dozornej rady: 
 
         Ing. Norberta Schellonga 
          bydlisko: Horní Těrlicko 775, 735 42 Těrlicko, Česká republika 

Ing. Vladimíra Lesníka 
bydlisko: ul. Jilemnického  93, 071 01 Michalovce 
MUDr. Františka Zitrického 

         bydlisko: ul. Remeselnícka 14, 071 01 Michalovce 
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Výrok audítora zo správy nezávislého audítora k riadnej účtovnej závierke za rok 2009 
 
    Nezávislý audítor Ing. Ján Miľovčík predložil Psychiatrickej nemocnici Michalovce dňa 
14.3.2010 Správu nezávislého audítora pre orgány neziskovej organizácie Psychiatrickej nemocnice 
Michalovce, n.o. v ktorom vyslovil výrok: 
„Podľa môjho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu neziskovej organizácie Psychiatrická nemocnica Michalovce k 31. decembru 2009 
a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so Zákonom 
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.“ 
 
 
 
 
 
 
V Michalovciach : 15. 3. 2010 
 
 
Vypracoval:   Ing. Vladimír Lesník                                   
                       Nám. pre ekon. pers. činn. 
 
      
 

                                                                            MUDr. Tomovčík Stanislav, v. r. 
                                                                                                    Riaditeľ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


