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1. IDENTIFIKÁCIA  ORGANIZÁCIE   
 
 
 

Názov organizácie :    Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok   
                                                           Fakultná nemocnica       
 
Sídlo organizácie :    ul. generála Miloša Vesela  21,  034 26  Ružomberok   
 
Rezort / zriaďovateľ :   Ministerstvo obrany  Slovenskej republiky  
                                           ul.  Kutuzovova  8,  832 47  Bratislava      
 
Kontakt :    tel.:    +421 44 438 2111,  fax :    +421 44  438 2683      
  
Forma hospodárenia :    príspevková organizácia    
 
Riaditeľ :    MUDr. Igor  ČOMBOR 
 
Členovia vedenia organizácie :      
Zástupca riaditeľa  pre liečebno-preventívnu činnosť :    MUDr.  Róbert  RUSNÁK   
Zástupca riaditeľa pre  zdravotnú starostlivosť, transformáciu oddelení   
a poverený vedúci technicko-hospodárskych  činností :    MUDr.  Milan  FEKEČ         
Zástupca riaditeľa  pre farmáciu  
a zdravotnícku techniku :    PharmDr.  Pavol  PÚČAŤ   
Zástupca riaditeľa pre vedu, výskum  
a vzdelávanie :    Prof. MUDr.  Daniel  BARTKO,  PhD., DrSc. FASA, FAHA           
Vedúci úseku  personalistiky,  
práce a miezd,  BOZP :    Stanislav  SÍKEL   
Vedúci ekonomického úseku :    Ing.  Jozef  MIGRA  
Poradca  Riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN :    MUDr. Mgr.  Ľubor  MICHŇA    
 
 
 
Hlavné činnosti :   
Poskytovanie  zdravotnej starostlivosti formou ambulantnej charakteru všeobecnej,  
špecializovanej, špecializovanej inej ( odbornej ) a dopravnej  zdravotnej starostlivosti  
a  ústavnej starostlivosti.   
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby. 
Posudzovanie zdravotného stavu profesionálnych vojakov a posudzovanie zdravotnej  
spôsobilosti  vojenských špecialistov. 
Ďalšie vzdelávanie  a výchova  vojenských zdravotníckych pracovníkov . 
Vedeckovýskumná činnosť vykonávaná pre potreby OS SR  a pri zabezpečovaní výučbovej  
základne  Katolíckej univerzity  v Ružomberku.  
Zásobovanie  útvarov a vojenských zariadení  liečivami, zdravotným materiálom 
a zdravotnou technikou.   
Mobilizačné zabezpečenie rozvinutia  vojenského zdravotníctva pre prípad mimoriadnych  
a krízových situácií.        
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2.   Poslanie a strednodobý výhľad ÚVN Ružomberok  
 
Poslanie : 
      
ÚVN   SNP   Ružomberok - FN   je  vojenské  zdravotnícke   zariadenie   poskytujúce  
všeobecnú  a špecializovanú   zdravotnú   starostlivosť   erudovaným  personálom,  
vychádzajúcim z potrieb ozbrojených síl i civilného obyvateľstva, prideleného spádového 
územia s plnením regionálnych a v mnohých odboroch aj nadregionálnych potrieb, vždy 
v požadovanej kvalite, rozsahu a ekonomickej únosnosti.  
Cieľom prijatých opatrení je prostredníctvom kvalitne poskytovaných zdravotníckych  
služieb  dosiahnuť  dopyt  po  zdravotnej  starostlivosti  v  ÚVN  SNP  Ružomberok –  FN  
a  disciplinovaným hospodárením zaistiť vyrovnaný rozpočet a zároveň zabezpečiť 
efektívne využitie finančných prostriedkov.  
Využitím skúseností zdravotného personálu v oblasti odbornej, ale i pedagogickej 
činnosti  pri  výchove  stredoškolského  a vysokoškolského   zdravotného   personálu    
dosahovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť.  
 
 
Strednodobý výhľad :  
 
Dokončenie  a spustenie  do  skúšobnej  prevádzky  Protónové   terapeutické  centrum.  
Zriadením tohoto centra  v ÚVN SNP Ružomberok – FN predstavuje rozvoj technológií 
plánovaných  pre  tento  účel  v Cyklotrónovom  centre SR. Vybudovaním komplexu sa 
Slovensko  stáva  prvou z nových  členských  krajín Európskej únie, ktorá bude vlastniť 
a  prevádzkovať  túto  technológiu.   Projektom  sa  zaoberajú   rezorty   hospodárstva, 
zdravotníctva  a  obrany. 
Jeho cieľom je zvýšenie úspešnosti a zefektívnenie liečby onkologických pacientov 
novou rádioterapeutickou metódou, zníženie nežiadúcich účinkov doteraz používaných 
metód a zlepšenie  kvality života pacientov s onkologickým ochorením. 
V nadväznosti na protónové centrum bude v mesiaci vo februári  2010 podaná žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok z  eurofondov na stavbu nového onkologického centra 
s kompletným vybavením, vrátane nákupu nových technológií. Centrum má zahŕňať 
diagnostiku – nukleárnu medicínu a oddelenie klinickej a radiačnej onkológie. 
 
Onkológia má v Ružomberku dlhoročnú tradíciu, existuje od založenia Ružomberskej 
mestskej nemocnice v roku 1927. Má nasledujúce pracoviská: 

- pracovisko radiačnej onkológie 
- pracovisko brachyterapeutické 
- pracovisko hĺbkovej RTG terapie 

Výstavbou nového onkologického centra sa zriadi pracovisko lineárneho urýchľovača, 
dosiahne sa zvýšenie počtu onkologických lôžok s vyšším komfortom pre pacientov. 
Prepojením pracoviska nukleárnej medicíny a protónového centra vznikne jedinečné 
pracovisko s možnosťou využívania izotopov v diagnostickej a liečebnej oblasti.  
 
V marci  2010  ÚVN  SNP  Ružomberok – FN   spoluorganizuje   Prvú  celoslovenskú 
konferencii sestier  a pôrodných asistentiek  s medzinárodnou účasťou  na tému :  
„ Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“.  
 
ÚVN  SNP  Ružomberok – FN otvára nové oddelenie  – geriatrie v rámci internej kliniky.  
Ďalej je plánovaná  reorganizácia priestorov spojená so sťahovaním oddelení : 
oddelenia pneumológie a ftizeológie  a oddelenia  gynekologicko- pôrodníckeho.  
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3.   Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie  
 

       ÚVN Ružomberok je najväčšie vojenské zdravotnícke zariadenie v SR. ÚVN bola 
zriadená zriaďovateľom, MO SR , ako štátna príspevková organizácia, zriaďovacou 
listinou evidenčné číslo 1 1 1 / 1 1  - 8 zo dňa 31. januára 1996 v znení neskorších 
doplnkov. Nemocnica sa zaraďuje medzi koncové nemocnice, vo väčšine odborov 
má nadregionálny charakter. 

ÚVN Ružomberok je uvedená v prílohách č. 7 a 8 Nariadenia vlády č. 640 / 
2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré vymenúvajú zoznam poskytovateľov 
v rámci verejnej minimálnej siete a zoznam špecializovaných ústavných pracovísk 
poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

 ÚVN Ružomberok  vo svojej  činnosti plní úlohy vyplývajúce zo štatútu všeobecnej 
nemocnice  pre civilných občanov  spádového územia  okresu  Ružomberok, v širšom 
rámci  celého Liptova, Oravy a všetkých pacientov, ktorí o poskytnutie zdravotnej  
starostlivosti   požiadajú.   
          ÚVN Ružomberok  ako vojenské zdravotnícke zariadenie plní aj špecifické úlohy  
smerom  k OS SR.  V organizačnej štruktúre ÚVN Ružomberok je  zaradených  19  
vojenských  ambulancií lekára pre dospelých  vrátane  zdravotnej sestry, ktorí poskytujú  
hlavne   príslušníkom   konkrétneho   útvaru   primárnu   zdravotnú   starostlivosť,  ktorú 
možno  prirovnať  k  činnosti   obvodných  lekárov.   Naviac sú v organizačnej štruktúre 
ÚVN  Ružomberok  zaradené 3 vojenské polikliniky, ktorých činnosť je možné prirovnať    
k  činnosti civilných ambulantných   lekárov – špecialistov.  
Tieto ambulancie sú rozmiestnené po celom území SR, ich vedenie a koordinácia 
odborných  činností je náročná na organizátorskú a riadiacu prácu vedenia ÚVN. 
Z vyššie uvedeného vyplýva povinnosť zásobovania  týchto ambulancií bazálnymi liekmi,  
bežným zdravotníckym materiálom  a  bežnou  zdravotníckou technikou.  
K špecifickým činnostiam zaraďujeme úlohy súvisiace s mobilizačným zabezpečením 
rozvinutia  vojenského zdravotníctva pre prípad krízových  situácií a mimoriadnych  
udalostí.   
           K neposledným  špecifickým úlohám  ÚVN je posudzovanie  zdravotného stavu   
profesionálnych vojakov a vojenských špecialistov  k výkonu štátnej  služby.   
           Pracovisko BATLS v trojdenných kurzoch pripravuje špecialistov  vojenskej  zdrav. 
služby  pri poskytovaní  neodkladnej zdrav. pomoci v poľných podmienkach. Ako prví  
sú preškolení tí vojaci, ktorí sú nasadzovaní do zahraničných  misií.  
ÚVN  zabezpečuje aj ďalšie aspekty  výchovy a vzdelávania  vojenských zdrav.  
pracovníkov  formou odborných stáží, školení a kurzov. 
           ÚVN  zo štatútu všeobecnej nemocnice vyplývajúce úlohy smerom k spádovému 
územiu sa riešia  zmluvami  so zdravotnými poisťovňami, v ktorých sa uvádzajú limity 
ošetrených pacientov a objemy finančných  prostriedkov za  zdrav. výkony s kontraktom  
spravidla na  obdobie  jedného  kalendárneho roka. 
            ÚVN Ružomberok  vyššie uvedené špecifické úlohy dostáva z Ministerstva obrany 
SR  prostredníctvom  Úradu hlavného lekára  v Ružomberku  ( ÚHL), ktorý sa predtým  
menoval „veliteľstvo vojenského zdravotníctva.“  Tieto aktivity sú podchytené  
zmluvne,  ÚHL požaduje  rozmanité druhy  vyšetrení profesionálnych vojakov s uvedením  
počtov  osôb za jednotlivé  vyšetrenia  vrátane uvedenia  objemu finančných  prostriedkov.  
Spolupráca  ÚVN  a  ÚHL  je   na   veľmi   dobrej   úrovni,   prípadné   nejasnosti  
a   nedorozumenia  riešime  osobným jednaním ( ÚHL sídli  v objekte ÚVN ).   
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4.  Činnosti /  produkty /   organizácie a ich náklady  
 
 
 Hlavnou úlohou ÚVN Ružomberok je poskytovanie zdravotnej  starostlivosti. 
Jej  úroveň  odrážajú  kvantitatívne a  kvalitatívne  štatistické  parametre  podľa metodiky  
NCZI  ( národné centrum zdravotníckych  informácií ). 
V roku 2009  bolo v  ÚVN  SNP  Ružomberok - FN hospitalizovaných  20. 097 pacientov 
z   toho  128 pacientov   z  iných  zdravotníckych  zariadení   SR.    Mesačný  priemer  
hospitalizovaných   pacientov  predstavuje  cca  1.675  pacientov   na  25  posteľových     
oddeleniach ( medicínskych odboroch ).  V porovnaní s rokom 2008 sme zaznamenali 
nárast  ročne  o 3.145  pacientov ,čo činí zvýšenie o 18, 55%. Mesačne sa zvýšil počet  
hospitalizovaných  o 262 pacientov. 
Kvalitatívnym ukazovateľom je počet zomrelých  v ÚVN SNP Ružomberok – FN  za rok. 
V roku 2009 zomrelo  296 pacientov, čo je nárast  oproti roku 2008  o 34 pacientov, čo  
predstavuje zvýšenie  o 12,98% oproti  roku 2008. 
Celkový počet ošetrovacích dní za rok 2009 predstavuje číslo  143. 636  dní, čo je  
nárast oproti roku 2008 o 8.619 dní, tj. zvýšenie o 6,38 %.  
Využitie postelí v % ( obložnosť ) v roku 2009 ÚVN dosiahla 68,44%. V porovnaní s 
rokom 2008  to predstavuje zvýšenie o 4,3%. Bez eliminácie dočasne zatvorených   
odborných oddelení z dôvodov rekonštrukčných prác,  prestavieb  a vynútených 
reprofilizácií ÚVN by dosiahla  obložnosť v %  na úrovni  72% - 73%, čo predstavuje 
výborný parameter.  
Priemerný  ošetrovací čas v roku 2009  predstavuje hodnotu 6,90 dňa, čo je zníženie   
o  0,83 dňa a 10, 74 %.  
 
 
 
Ekonomické  ukazovatele  
 
 

 Vykázané a uznané výkony za rok 2009  
 

 UH  
   

mesiac vykázané 
[€] 

uznané 
[€] 

január 816 306 796 486 
február 985 391 926 192 
marec 1 055 813 979 635 
apríl 1 111 648 1 016 496 
máj 1 103 373 987 131 
jún 1 158 392 950 973 
júl 1 166 342 997 909 

august 1 041 342 987 627 
september 1 147 082 1 076 865 

október 1 248 597 1 027 190 
november 1 123 122 994 912 
december 1 064 850 962 459 
celkom: 13 022 261 11 703 875 
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 ŠAS    SVLZ  
       

mesiac vykázané 
[€] 

uznané 
[€]  

mesiac vykázané 
[€] 

uznané 
[€] 

január 395 247 346 740  január 516 581 387 176 
február 319 486 291 970  február 411 656 365 042 
marec 376 800 336 713  marec 438 950 368 315 
apríl 480 458 385 086  apríl 413 227 360 434 
máj 417 711 345 159  máj 424 203 363 290 
jún 458 899 360 274  jún 413 152 333 807 
júl 402 244 340 651  júl 396 169 331 867 

august 359 988 334 285  august 353 668 342 202 
september 378 432 352 235  september 410 391 401 335 

október 400 863 348 183  október 415 738 365 863 
november 357 967 319 977  november 398 518 350 799 
december 344 623 306 694  december 321 652 277 372 
celkom: 4 692 718 4 067 965  celkom: 4 913 904 4 247 501 

 
 
 

 DZS  
   

mesiac vykázané 
[€] 

uznané 
[€] 

január 13 831 12 907 
február 16 246 13 459 
marec 14 783 12 461 
apríl 17 698 13 856 
máj 15 905 13 196 
jún 17 055 12 779 
júl 16 811 13 648 

august 18 454 14 794 
september 17 370 15 372 

október 17 686 13 858 
november 16 672 13 954 
december 17 977 14 094 
celkom: 200 488 164 378 

 
 
 
Legenda :      
                    UH ...                           ... ukončená hospitalizácia                 
                    ŠAS ...                         ... špecializovaná ambulantná starostlivosť   
                    SVLZ ...                       ... spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky  
                    DZS ...                         ... dopravná zdravotná služba   
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5.   Rozpočet  ÚVN  Ružomberok  na rok 2009 
 
 
 
                   v € 

Ozna- Čís- 

čenie 
A K T Í V A 

lo 
Účtovné obdobie 

   riad. Brutto Korekcia Netto 
a b c 1 2 3 

  SPOLU  MAJETOK         r. 002 + r. 033 + r.110 + r. 114  001 136 624 374 53 392 725 83 231 649 

A. Neobežný majetok súčet (r. 003+ r. 011 +024) 002 128 322 672 53 230 316 75 092 356 

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet  (r. 004 až 010) 003 5 380 403 1 989 004 3 391 399 

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091 AÚ) 004       

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 3 791 820 1 230 746 2 561 074 

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 840 821 579 773 261 048 

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 007 178 485 178 485   

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ) 008       

6. 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 009 569 277   569 277 

7. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
(051) - (095AÚ) 010       

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023) 011 122 942 269 51 241 312 71 700 957 

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 749 905   749 905 

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 3 864   3 864 

3. 
Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) 014       

4. Stavby (021) - (081 + 092AÚ) 015 49 851 480 20 707 989 29 143 491 

5. 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných  vecí                     
(022) - (082 + 092AÚ) 016 38 142 462 25 707 338 12 435 124 

6. 
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ) 017 1 191 098 1 018 793 172 305 

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ) 018       

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 019       

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ) 020 3 807 192 3 807 192   

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ) 021       

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 022 29 196 268   29 196 268 

12. 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052) - (095AÚ) 023       

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032) 024       

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 
(061) - (096AÚ) 025       

2. 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 026       

3. 
Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ) 027       

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  (065)-(096AÚ) 028       

5. 
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                 
(066) - (096AÚ) 029       

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030       

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 031       

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku  (043) - (096AÚ) 032       

B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet                                                        
(r.034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104) 033 8 262 768 162 409 8 100 359 

B.I. Zásoby súčet (r. 035 až r. 039) 034 697 749   697 749 
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B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 697 749   697 749 

2. Nedokončená výroby a polotovary vlastnej výroby 
(121 + 122) - (192 + 193) 036       

3. Výrobky (123) - (194) 037       

4. Zvieratá (124) - (195) 038       

5. Tovar  (132 + 139) - (196) 039       

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet                         
(r.041 až r.047) 040       

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do 
rozpočtu zriaďovateľa  (351AÚ) 041       

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) 042       

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného 
celku (355AÚ) 043       

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci 
konsolidovaného celku (356AÚ) 044       

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku 
(357AÚ) 045       

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom 
(358AÚ) 046       

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy 
(359AÚ) 047       

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet                   (r. 049 až r. 059) 048       

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049       

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050       

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 051       

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052       

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053       

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054       

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií 
(373 AÚ)-(391AÚ) 055       

8. Pohľadávky z nájmu  (374AÚ) - (391AÚ) 056       

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov  (375AÚ) - (391AÚ) 057       

10. Nakúpené opcie  (376AÚ) - (391AÚ) 058       

11. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 059       

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet         (r. 061 až r. 084) 060 4 546 450 162 409 4 384 041 

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 4 512 335 162 409 4 349 926 

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062       

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ) 063       

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391 AÚ) 064 18 257   18 257 

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 11 126   11 126 

6. Pohľadávky z nedaňoých rozpočtových príjmov (316AÚ)-
(391AÚ) 066       

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov  
(317AÚ)-(391AÚ) 067       

8. Pohľadávky z nedaňovývh príjmov obcí a vyšších územných 
celkov a rozp. org.   zriad. obcou a VÚC (318AÚ)-(391AÚ) 068       

9. Pohľadávky z daňovývh príjmov obcí a vyšších územných 
celkov  (319AÚ)-(391AÚ) 069       

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 4 732   4 732 

11. Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia 
a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ) 071       

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072       

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073       

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074       

15. Ostané dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075       
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16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076       

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií 
(373 AÚ)-(391AÚ) 077       

18. Pohľadávky z nájmu  (374AÚ) - (391AÚ) 078       

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov  (375AÚ) - (391AÚ) 079       

20. Nakúpené opcie  (376AÚ) - (391AÚ) 080       

21. Iné pohľadávky  (378AÚ) - (391AÚ) 081       

22. Spojovací účet pri združení (396) 082       

23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371) - (391AÚ) 083       

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej 
správy   (372) - (391AÚ) 084       

B.V. Finančný majetok (r. 086 až r. 097) 085 3 018 569   3 018 569 

B.V.1. Pokladnica (211) 086 207   207 

2. Ceniny (213) 087       

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 088 3 018 362   3 018 362 

4. Účty v bankách  s dobou viazanosti viac ako jeden rok 
(221AÚ) 089       

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090       

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091       

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291AÚ) 092       

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 093       

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané 
po splatnosti (256) - (291AÚ) 094       

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095       

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291AÚ) 096       

12. Účty štátnej pokladne (účtová skupina 28) 097       

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 
099 až r. 103) 098       

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného 
rozpočtu (271AÚ) - (291AÚ) 099       

2. Poskytnuté návrátné finančné výpomoci príspevkovým 
organizáciám (273AÚ) - (291AÚ) 100       

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 
subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 101       

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 
organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102       

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám 
(277AÚ) - (291AÚ) 103       

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 
súčet (r. 105 až r. 109) 104       

B.VII.1. Poskytnuté návrátné finančné výpomoci v rámci 
konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105       

2. Poskytnuté návrátné finančné výpomoci ostatným subjektom 
verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106       

3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským 
subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107       

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným 
organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108       

5. Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - 
(291AÚ) 109       

C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 110 38 934   38 934 

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 38 578   38 578 

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112       

3. Príjmy budúcich období (385) 113 356   356 

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice                           
(účtová skupina 20) 114       

  Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 114) 888 546 458 562 213 570 900 332 887 662 
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      v € 
Ozna- Čís- 

čenie 
P A S Í V A 

lo 
Bežné účtovné 

obdobie 

   riad.   
a b c 5 

  VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY                                     
r.116+r.126+r.179+r. 182 115 83 231 649 

A. Vlastné imanie  súčet                (r. 117 + r. 120 + r. 123) 116 43 224 672 

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet                   (r. 118 + r. 119) 117   

A.I.1. 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov         (+/- 414) 118   

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 119   

A.II. Fondy súčet (r.121 + r.122) 120   

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121   

2. Ostatné fondy (427) 122   

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.124 až r.125) 123 43 224 672 

A.III.1 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov             (+/- 
428) 124 45 985 580 

2. 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                      
(+/-) r.001 - (r.117+ r.120+ r.124 + r.126 + r.179 + r.182) 125 -2 760 908 

B. Záväzky súčet  r.127 + r.132 + r.140 +r.151 + r.172 126 39 879 146 

B.I. Rezervy                                         (r.128 až r.131) 127 434 761 

B.I.1 Rezervy zákonné dlhodobé  (451AÚ) 128   

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129   

3. Rezervy zákonné krátkodobé  (323AÚ, 451AÚ) 130 434 761 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131   

B.II. 

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy                     (r.133 
až r.139) 132 19 872 753 

B.II.1 
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu 
zriaďovateľa (351AÚ) 133   

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) 134 19 872 551 

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ) 135   

4. 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného 
celku (356AÚ) 136   

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AÚ) 137   

6. 
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom 
(358AÚ) 138   

7. 
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ) 139 202 

B.III. Dlhodobé záväzky súčet               r.141 až r.150 140 40 391 

B.III.1 Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141   

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142   

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143   

4. Záväzky zo sociálneho fondu  (472) 144 40 391 

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145   

6. Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (476AÚ) 146   

7. 
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) 147   

8. Predané opcie  (377AÚ) 148   

9. Iné záväzky (379AÚ) 149   

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150   

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až r. 171) 151 16 114 393 
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B.IV.1 Dodávatelia (321) 152 14 271 230 

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153   

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 190 663 

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 8 905 

5. Navyfaktúrované dodávky (326, 476AÚ) 156   

6. 
Záväzky z nájmu (474AÚ) 157   

7. 
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) 158   

8. Predané opcie  (377AÚ) 159   

9. Iné záväzky (379AÚ) 160 967 705 

10. 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367) 161   

11. Záväzky voči združeniu (368) 162   

12. Zamestnanci (331) 163   

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 1 067 

14. 
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného 
poistenia (336) 165 553 117 

15. Daň z príjmov (341) 166   

16. Ostatné priame dane (342) 167 108 881 

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 4 306 

18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 887 

19. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami  (371AÚ) 170   

20. 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subj. mimo verejnej správy 
(372AÚ) 171 7 632 

B.V. Bankové úvery a  výpomoci súčet (r. 173 až r. 178) 172 3 416 848 

B.V.1 Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 173   

2. Bežné bankové úvery  (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 174   

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 175   

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 176   

5. 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 
dlhodobé (273AÚ) 177 3 416 848 

6. 
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 
krátkodobé (273AÚ) 178   

C. Časové rozlíšenie r. 180 + r.181 179 127 831 

C.1. Výdavky budúcich období (383) 180   

2. Výnosy budúcich období (384) 181 127 831 

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice                                   
(účtová skupina 20) 182   

  Kontrolné číslo súčet (r. 115 až r. 182) 999 332 798 765 
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6.   Personálne  otázky 
 
 
 
V priebehu roku 2009 bola venovaná  pozornosť starostlivosti o zamestnancov, hlavne 
v oblasti  kvalitného výberu zamestnancov na jednotlivé povolania,  systému riadenia, 
vzdelávania a odmeňovania a zároveň aj starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci. 
Výber personálu nám sťažovala  značná fluktuácia zamestnancov. Počas roku 2009 
odišlo celkom 256 zamestnancov, z toho žien 166 a pribudlo 308 zamestnancov, z toho 
208 žien.  Veľkú časť tvoril zdravotnícky personál.  Táto fluktuácia bola ovplyvnená 
odchodom zamestnancov do zahraničia, vzhľadom na nízke platové podmienky. 
 
 
Fyzický stav zamestnancov ÚVN SNP Ružomberok – FN  bol ku dňu: 

- 31.12.2009 spolu 1536, z toho 1184 žien 
 
 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov ÚVN SNP Ružomberok – FN  za 
obdobie: 

- 1.1.2009  do  31.12.2009 fyzicky 1515,81 spolu, z toho 1169,16 žien 
- 1.1.2009  do 31.12.,2010 prepočítaný 1497,05 spolu, z toho 1157,43 žien 

 
 
Na MD a RD bolo ku dňu: 

- 31.12.2009 spolu 90 žien, z toho na MD 22 žien 
-  

 
 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov ÚVN SNP Ružomberok – FN  ku dňu 
31.12.2009  
 Ženy muži 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 207 176 
Bakalárske vzdelanie 153 9 
Vyššie odborné vzdelanie 109 4 
Úplné stredné vzdelanie s maturitou 483 81 
Stredné vzdelanie, bez maturity 142 72 
Základné vzdelanie 89 11 
SPOLU: 1183 353 

 
 
 
 
Zamestnanci ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica si v období  roku 2009 
dopĺňali svoje poznatky, vedomosti a zručnosti  na odborných školeniach a kurzoch, 
ktoré boli poriadané ÚVN,  ale  i  v spolupráci s  KU Ružomberok. Zároveň  sa 
uskutočňovalo podľa ročného plánu zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie formou 
špecializácií v príslušných odboroch na SZU v Bratislave. 
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V rámci odmeňovania bola  pozornosť venovaná všetkým zamestnancom 
nemocnice, kde vzrástla priemerná mzda oproti roku 2008  nasledovne: 

2008 2009 2009 Nárast v Sk 
  Kategória 

Priem.mzda-Sk Priemer. 
mzda-€  

Priemer. 
mzda-Sk  2008/2009 

THP 18 612 632,76 19 063 102,42 
Robotníci 12 131 423,36 12 754 105,14 
Lekári 47 396 1 617,22 48 720 102,79 
Lekári - zubári 37 279 1 394,77 42 019 112,71 
Iní 
zdrav.pracovníci 23 347 807,38 24 323 104,18 
SZP 19 679 695,57 20 955 106,48 
Asistent-sanitár 11 946 425,28 12 812 107,25 
Asistent 19 331 641,53 19 327 99,98 
Farmaceut 53 739 1 827,27 55 048 102,44 
Pôrod.asistentka 21 159 726,81 21 896 103,48 
Laborant 22 808 800,38 24 112 105,72 
Technik 16 045 590,97 17 804 110,96 
Mzdové náklady 22 119 764,98 23 046 104,19 
 
     
Rok 2009 bol poznačený krízou,  v tomto čase bolo treba riešiť otázku optimalizácie 
personálnych nákladov a odmeňovania,  ako riadiť mzdy a  náklady spojené 
s odmeňovaním zamestnancov.  Naliehavá úloha ÚVN bola dostať náklady pod kontrolu 
a zároveň motivovať zamestnancov k žiadaným výkonom.  Toto obdobie krízy prinieslo 
so sebou prehodnotenie počtu i štruktúry pozícií.  
 
Štruktúra zamestnancov podľa kategórií a vekového zloženia ku dňu 31.12.2009: 
 

  
Evid. 
spolu 

Priem. 
vek 

Evid. 
ženy 

Poprod. 
spolu 

Poprod. 
ženy 

Na 
MD 

Na 
ĎMD ZP I. ZP II. 

THP 131,00 42,8 103,00 19,00 16,00 2,00 7,00 4,00 1,00 
Robotníci 236,00 47,9 159,00 45,00 32,00 1,00 2,00 10,00 0,00 
Lekári 235,00 43,3 93,00 29,00 13,00 4,00 7,00 1,00 1,00 
Iní zdrav. 
pracovníci 42,00 42,4 36,00 5,00 5,00 1,00 3,00 0,00 0,00 
Sestry 530,00 41,3 524,00 65,00 65,00 12,00 47,00 7,00 0,00 
Sanitári-
asistent 161,00 42,3 115,00 15,00 13,00 0,00 1,00 3,00 0,00 
Asistenti 79,00 37,0 63,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 0,00 
Farmaceut 2,00 52,0 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
THP - VŠ 32,00 46,8 12,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
Stomatolog. 7,00 47,0 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pôrodné 
asistnetky 27,00 48,5 27,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Laboranti 49,00 39,0 45,00 7,00 7,00 1,00 0,00 1,00 0,00 
Zubní 
technici 5,00 45,0 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1536     22 68   
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Povinnosťou ÚVN SNP Ružomberok – FN ako zamestnávateľa  je aj starostlivosť 
o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, aby nedošlo k nijakému poškodeniu zdravia. 
Inak povedané, aby  sa každý zamestnanec  po vykonaní pracovných úloh z práce vrátil 
domov zdravý. Základným zmyslom BOZP je vytvoriť taký stav pracovných podmienok 
na vykonávanie práce, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných 
a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie 
zamestnancov. 
 
V rámci realizácie sociálnej politiky ÚVN SNP Ružomberok – FN venuje pozornosť   

- kvalitnému stravovaniu zamestnancov a k tomuto účelu je poskytnutý príspevok 
na  stravovanie 

- príspevok na regeneráciu pracovnej sily – formou rekondičných pobytov, 
rekreačných poukazov 

- príspevok na zdravotnú starostlivosť – formou vstupných a preventívnych 
zdravotných prehliadok 

- príspevok na sociálnu výpomoc – poskytujú sa pri ťažkých životných situáciách 
zamestnancov (živelné pohromy, choroba, úmrtie v rodine a pod,)  Poskytujú sa 
peňažnou ale i nepeňažnou formou. 
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7.   Ciele a prehľad ich plnenia 
 
          Na rok  2009 si ÚVN Ružomberok stanovila  10 hlavných cieľov  uverejnených   
v  Pláne hlavných úloh a základných opatrení  ÚVN  na rok 2009.   
 
1)  Nemocnicu pretransformovať na  ÚVN – fakultnú nemocnicu. 
Dňa 23.4.2009 bola ÚVN Ružomberok  prijatá do  Asociácie fakultných  nemocníc  
( AFN )  SR.  Od tohto  dátumu sa  riaditeľ  ÚVN  pravidelne  zúčastňuje  zasadaní  AFN.  
Zdravotnými poisťovňami  je ÚVN v tomto zmysle akceptovaná.   
 
2)  Zahájiť skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti všetkými pracoviskami 
s dôrazom na  oddelenia: infekčné, gynekologicko-pôrodnícke, pediatrické 
a radiodiagnostické, s cieľom pripraviť  ich na transformáciu  na kliniky.  
Infekčné oddelenie a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie splnilo požiadavky  koncom  
roku  2009  a očakávame  začiatkom roku 2010  vydanie  dekrétu o zriadení kliník  
zo strany Katolíckej univerzity ( KU )  v Ružomberku. Ostatné dve oddelenia. Ostatné  
dve oddelenia transformáciu ukončia v priebehu  prvej polovice roka 2010.  
 
3)  Zaistiť vedeckú kvalifikačnú štruktúru zdravotníckeho personálu.  
Veľká väčšina zdravotníckych pracovníkov ÚVN sa podieľa na pedagogickej  činnosti  
KU Ružomberok.   Sú  to lekári aj zdravotné sestry,  ktorí vedú  teoretickú aj praktickú 
výuku. 22 zdravotníckych pracovníkov  v roku 2009 už ukončilo, alebo bolo tesne pred 
ukončením doktorandských  aktivít. Za 5 rokov je to niekoľkonásobný  nárast.   
 
4)  Zvýšiť výskumný potenciál  ÚVN a implementovať výsledky do  
do diagnostického a terapeutického procesu. 
Zdravotnícki pracovníci ÚVN sa zapojili aj do riešenia  výskumných projektov.  V roku  
2009  pod vedením prof. MUDr.  Daniela Bartku  DrSc. Zdravotnícki pracovníci riešili   
sedem projektov, z toho dva na medzinárodnej úrovni.  
 
5)  Pripraviť podmienky na zriadenie nových pracovísk v oblasti zdravotnej  
starostlivosti  a v oblasti logistiky. 
Bolo konštituované  oddelenie  a ambulancia  spondylochirurgie  v rámci  
neurochirurgickej kliniky s primárom MUDr. Robertom Rusnákom, PhD. Riešenie  
ambulancie obezitológie v rámci kliniky vnútorného lekárstva je v riešení.  
Neplánovanou aktivitou v roku 2009  bolo zriadenie oddelenia geriatrie v rámci  
kliniky vnútorného lekárstva. Oddelenie geriatrie sme počítali  zriadiť  v roku 2012, 
ale  zvýšené  počty  pacientov  nad 65 rokov veku urýchlili naše vízie do budúcnosti. 
Počítame s tým, že začiatkom  roku 2010  ukončíme rokovania so zdravotnými 
poisťovňami o zazmluvnení  limitov pre takúto  činnosť.  
V oblasti logistiky  sme vytvorili základy pre oddelenie kontrolingu  a pracoviská  
centrálneho monitorovacieho dispečingu.  
Oddelenie marketingu – túto úlohu sme nesplnili z finančných dôvodov. Jej plnenie  
je preložené na rok 2010. 
 
6)  Pokračovať v realizácii systému manažérstva kvality ( SMK) a obhájiť  
recertifikáciu  po získaní certifikátu z roku 2008.   
ÚVN pod vedením manažmentu  sa dokonale  pripravila na obhajobu certifikátu SMK. 
Koncom roka 2009  splnila podmienky  certifikácie ( z dôvodov novej normy ISO ) 
a recertifikácie ISO  9001 :  2001. Certifikačný orgán   CERTICOM  Bratislava  toto 
potvrdil vydaním certifikátu s uvedením:  „Certifikačným auditom bolo preukázané , 
že systém manažérstva kvality spĺňa požiadavky  vyššie uvedenej normy.“ 
Týmto sa potvrdzuje, že ÚVN Ružomberok je držiteľom  certifikátu  
STN  EN  9001 :  2009 /  ISO  9001 :  2008  v oblasti poskytovania všeobecnej  
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a špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných  
vyšetrovacích a liečebných zložiek, zdravotnej dopravnej služby a pracovnej  
zdravotnej služby.  Platnosť  certifikátu  je do 6. 1. 2012. 
 
7)  Vytvoriť bezproblémové  logistické zabezpečenie  na všetkých úrovniach  
vojenskej nemocnice 
V ÚVN Ružomberok je pozitívne hodnotená úroveň poskytovania zdravotnej  
starostlivosti zo strany pacientov, zo strany zdravotných poisťovní ( ZP ),  a v  
neposlednom rade aj zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou  
( ÚDZS ). 
O úrovni činnosti ÚVN Ružomberok  vo vzťahu k službám . ktoré poskytujeme  našim  
pacientom a klientom sa dozvedáme z dotazníkov hodnotenia služieb, ktoré vyplňujú  
v rámci  systému manažérstva kvality. 
Pozitívnu spätnú väzbu  zo strany zdravotných poisťovní máme v tom, že  zdravotné  
poisťovne s  ÚVN Ružomberok  každoročne uzatvárajú bezproblémové zmluvy.  
V minulosti činnosti, ktoré tvorili náplň  zdravotnej starostlivosti, sú dnes mnohé   
ponímané ako  služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 
O kvalitnej činnosti nás informujú  písomné pochvaly, za rok 2009 sme zaznamenali  
deväť pochvál na jednotlivé pracoviská, alebo na konkrétnych zdrav. pracovníkov. 
O negatívnej činnosti informujú podnety na prešetrenie a sťažnosti. V roku  2009 
bolo  na ÚVN Ružomberok podaných  celkom 15 podnetov a sťažností.  Z tohto  
počtu štyri  podnety riešila ÚVN vo svoje  kompetencii a 11 prípadov riešil ÚDZS. 
Z celkového počtu boli len 2 sťažnosti opodstatnené.  Príčinami sťažností boli : 
              nesprávne poskytnutá zdravotná starostlivosť  -11 
              nevhodná organizácie práce v odb. ambulanciách  -  1 
                   nevhodné správanie zdrav. personálu  -  3   
Z 2 opodstatnených bola jedna príčina  v nevhodnej organizácii práce – dlhé čakanie  
na ambulantné vyšetrenie ( lekár operoval  a dokončoval  operačný výkon ) a jedna  
príčina bola v nevhodnom správaní zdrav. pracovníka ( nedostatočne informovaná  
pacientka o platbe za zdrav. výkon ). 
 
8)  Modernizácia oddelení a odborných pracovísk 
Zavádza sa Komplexný nemocničný informačný systém ( KNIS ), jeho mnohé  
Informačné podsystémy sú už funkčné, manažérsky ( MIS ) , ekonomický ( EIS ) a  
systém kontrolingu sa v súčasnej dobe  dolaďujú.  
Pripravuje  sa dokončenie Protónového terapeutického centra a jeho uvedenie  do  
skúšobnej prevádzky. V dokončovacom štádiu  je prístavba k chirurgickému pavilónu  
s novým operačným traktom s 5 novými  modernými operačnými sálami. Ich uvedenie 
do prevádzky v roku  2010  vylepší a skvalitní  podmienky operatívy chirurgických 
odborov.  
Priebežne sa obmieňajú zdravotnícke pomôcky a zdravotná technika na klinikách,  
odborných oddeleniach a pracoviskách.  
Tiež bol zavedený interný číselník  zdrav. pomôcok a zdrav. techniky  vrátane 
informačného systému pre objednávanie  liekov na pracoviská. 
 
9)  Zaviesť v ÚVN  monitorovacie systémy v rámci vnútornej bezpečnosti  a  
bezpečnosti pacientov  
Pracoviská ÚVN  sú dislokované v dvoch areáloch cca 1,5 km od seba vzdialených. 
Toto rozloženie pracovísk  zvyšuje náklady na personálne, materiálne aj dopravné  
zabezpečenie.  Táto úloha sa plní priebežne.  V areáli gen. Vesela sú úlohy  
rozpracované a priebežne sa plnia. Bolo vykonané výberové konanie  na stráženie tohto 
objektu SBSkou. Začiatkom roku 2010 sa ujme víťaz výberového  konania  svojej  
funkcie. V areáli Považská  sú aktivity v štádiu splánovania.  
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10)  Účelné a racionálne hospodárenie s finančnými prostriedkami 
Je spracovaný finančný plán, čerpanie finančných prostriedkov je pravidelne  
kontrolované  a včas  dokladované  riaditeľovi zariadenia a štatutárnemu zástupcovi 
riaditeľa zariadenia. Čerpanie  finančných prostriedkov  je dokladované  vedúcim  
finančno-ekonomického oddelenia  v pravidelných 1- týždňových  intervaloch na  
poradách manažmentu.  
Výsledky zabezpečenia  finančnými prostriedkami aj ich čerpanie je podrobne  uvedené 
v bode 5 – rozpočet  ÚVN na rok 2009 tejto výročnej správy. 
 
          Hlavnou cieľom ÚVN SNP  Ružomberok – FN do roku 2010 je rozšírenie podielu  
kliník  a   ústavov   v   rámci  celej   nemocnice,   čím   naďalej   naplňovať   podstatu 
transformácie  na  modernú  fakultnú nemocnicu s komplexným poskytovaním zdrav. 
starostlivosti.  
K 1. septembru  2009 boli  vytvorené dekrétmi o zriadení  v spolupráci  s Katolíckou 
univerzitou v Ružomberku v zmysle  zákona o vysokých školách č. 131 / 2002 v  
znení neskorších predpisov   Ústav internistických  disciplín , kde má zastúpenie  
5 kliník  ÚVN  okrem odborných oddelení. Bol zriadený aj Ústav chirurgických disciplín, 
v ktorom  má zastúpenie 6 kliník  ÚVN. Dekrétom o zriadení vznikol  aj Ústav  
klinických  laboratórií ,  kde sú 4 ústavy ÚVN. 
Záverom roku 2009  má ÚVN Ružomberok  11 kliník  a 5  ústavov, z toho 4 združené  
v ústave klin. laboratórií a Ústav medicínskych vied a vojenského zdravotníctva. 
 
           Získaný certifikát SMK  nemocnicu zaväzuje do budúcnosti poskytovať  
kvalitné služby zdravotného charakteru.  Súčasne vyzýva manažment a pracovníkov 
ÚVN  Ružomberok  aby  naďalej pokračovali vo vytváraní  priaznivých podmienok   
na plnenie podmienok  s cieľom  získať v budúcnosti  akreditáciu podľa  normy  
Joint commision international- JCI. 
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8.   Hodnotenie a analýza vývoja  ÚVN Ružomberok  v roku 2009   
 
 
 
Zavedený systém manažérstva kvality posunul činnosť všetkých úsekov ústavu do 
vyššej odbornej úrovne, čo sa prejavilo aj v spokojnosti našich klientov a vo zvýšenom 
dopyte po našich službách. 
V roku 2009 boli pretransformované oddelenia na kliniky: 

- Oddelenie patológie na Ústav patologickej anatómie 
- Oddelenie klinickej biochémie na Ústav klinickej biochémie, imunológie 

a alergológie 
- Oddelenie hematológie a transfuziológie na Ústav hematológie a transfuziológie 
- Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie na Gynekologicko – pôrodnícku kliniku 
- Traumatologicko – ortopedické oddelenie na Klinika úrazovej chirurgie a 

ortopédie 
- Oddelenie fyziatrie a liečebnej rehabilitácie na Kliniku fyziatrie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie  
- Infekčné oddelenie na Infektologickú kliniku 
- Oddelenie nukleárnej medicíny na Kliniku nukleárnej medicíny 
- Oddelenie klinického pracovného lekárstva a toxikológie na Kliniku pracovného 

lekárstva a toxikológie 
Výberovým konaním boli vybratí a následne menovaní prednostovia kliník. 
Ekonomické výsledky sú spracované vo forme ročnej účtovnej závierky doplnené 
správou nezávislého audítora. 
V novembri 2009 v rámci Ružomberských zdravotníckych dní sa podieľala ÚVN SNP 
Rbk – FN na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Nové poznatky v oblasti 
medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva. Cieľom konferencie bolo 
informovať zdravotníkova a verejnosť o vlastných skúsenostiach z vývoja a aplikácií 
najnovších vedeckých poznatkov v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, pôrodnej 
asistencie a bioetiky. Snahou bolo vytvoriť základy pre udržanie stálej komunikácie 
odborníkov v daných oblastiach. 
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9.   Hlavné skupiny užívateľov výstupov  ÚVN Ružomberok  
 
 
 
ÚVN  Ružomberok  je   poskytovateľom   zdravotnej  starostlivosti  ambulantnej   
všeobecnej, špecializovanej, špecializovanej inej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.  
 
ÚVN  Ružomberok ako koncová všeobecná nemocnica musí zabezpečiť konečné  
ošetrenie a liečenie každej choroby a každého poškodenia zdravia. 
 
ÚVN Ružomberok  poskytuje uvedenú zdravotnú starostlivosť  civilným osobám   
spádového územia  okresu Ružomberok, horného Liptova, Oravy  a všetkým  
občanom mimo spádového územia, ktorí dôverujú  odborníkom  z ÚVN  a požiadajú    
o poskytnutie zdravotnej starostlivosti. 
 
Zdravotnú starostlivosť  poskytujeme profesionálnym vojakom v štátnej službe  a  
prípravnej službe, poberateľom  výsluhového  dôchodku ( bývalým  profesionálnym  
vojakom vo výslužbe, ktorí splnili podmienky výsluhy ) .  
 
Zdravotnú starostlivosť ďalej  poskytujeme  rodinným príslušníkom profesionálnych  
vojakov,  poberateľov výsluhového dôchodku ( tí, ktorí splnili podmienky výsluhy ). 
 
Poistencom Spoločnej zdravotnej poisťovne do konca roku 2009. 
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10.    Organizačné   pokyny   pri   príprave   výročnej   správy    
                               ÚVN  SNP  Ružomberok – FN    
         
1. Identifíkácia organizácie   
      Spracoval:  MUDr. Mgr. Ľubor  MICHŇA  -  Poradca  riaditeľa  
                                                                          ÚVN  SNP  Ružomberok - FN      
 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
      Spracovali:  MUDr. Róbert  RUSNÁK, PhD  -   1.zástupca riaditeľa  ÚVN    
                           PharmDr. Pavol  PÚČAŤ         -   zástupca riaditeľa  ÚVN pre     
                                                                              ZM a ZT  
                           MUDr. Milan  FEKEČ              -   zástupca riaditeľa  ÚVN pre  
                                                                                                    ZS, transformáciu a vedúci THČ  
 
3.  Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie   
      Spracoval:  MUDr. Mgr. Ľubor  MICHŇA     
 
4.  Činnosti / produkty organizácie a ich náklady   
      Spracovali:  MUDr. Róbert  RUSNÁK, PhD  -  1.zástupca riaditeľa  ÚVN    
                           PharmDr. Pavol  PÚČAŤ         -   zástupca riaditeľa  ÚVN pre     
                                                                              ZM a ZT  
                           MUDr. Milan  FEKEČ              -   zástupca riaditeľa  ÚVN pre  
                                                                                                     ZS, transformáciu a vedúci THČ 
 
5. Rozpočet organizácie   
      Spracoval:  Vedúci FES :  Ing. Jozef  MIGRA -  vedúci  finančne.- ekonomického    
                                                                               oddelenia  ÚVN         
 
6. Personálne otázky  
      Spracoval:  Stanislav  SÍKEL                          -  vedúci oddelenia personalistiky,  
                                                                               vzdelávania a BOZP  ÚVN 
      
7. Ciele a prehľad ich plnenia   
      Spracovali :  MUDr. Mgr. Ľubor  MICHŇA      -  Poradca  riaditeľa  
                                                                               ÚVN  SNP  Ružomberok - FN      
 
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  
      Spracovali:    MUDr. Róbert  RUSNÁK, PhD  - 1.zástupca riaditeľa  ÚVN                              
                           PharmDr. Pavol  PÚČAŤ         -  zástupca riaditeľa  ÚVN pre     
                                                                              ZM a ZT  
                           MUDr. Milan  FEKEČ              -   zástupca riaditeľa  ÚVN pre  
                                                                                                     ZS, transformáciu a vedúci THČ 
                              Ing. Jozef  MIGRA                   -  vedúci  finančne.- ekonomického    
                                                                              oddelenia  ÚVN         
                           Stanislav  SÍKEL                     -   vedúci oddelenia personalistiky,  
                                                                              vzdelávania a BOZP  ÚVN 
 
9.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie   
      Spracoval:   :  MUDr. Mgr. Ľubor  MICHŇA   -  Poradca  riaditeľa ÚVN  
                                                                             SNP  Ružomberok - FN      
 

      10. Organizačné pokyny pri príprave výročných správ   
      Spracoval:   :  MUDr. Mgr. Ľubor  MICHŇA   -  Poradca  riaditeľa ÚVN  
                                                                             SNP  Ružomberok - FN  


