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1. ÚVOD 
 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach bol na 
základe uznesenia vlády SR č. 275 zo dňa 31.3.2004 ku dňu 1.4.2004 transformovaný na 
neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľmi sú štát – 
Ministerstvo zdravotníctva  SR a Arcidiecézna charita Košice. 
 

Po reštrukturalizácii svojej činnosti zdravotnícke zariadenie disponuje 160 lôžkami 
rozdelených  do nasledovných oddelení: 

- geriatrické oddelenie – 30 lôžok, 
- oddelenie dlhodobo chorých – 75 lôžok, 
- gerontopsychiatrické oddelenie – 30 lôžok, 
- oddelenie paliatívnej starostlivosti – 5 lôžok, 
- oddelenie hospicovej starostlivosti – 5 lôžok  
- oddelenie balneológie, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie – 15 lôžok, 
 

Pacientom je poskytovaná zdravotná starostlivosť v nasledovných ambulanciách: 
- ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo, 
- ambulancia v odbore geriatria, 
- ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo, 
- ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná starostlivosť, 
- ambulancia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 
- centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie, 
- oddelenie funkčnej diagnostiky, 
- rádiodiagnostika, 
- centrálna sterilizácia. 

 
Ambulantnú starostlivosť doplňujú neštátne zdravotnícke zariadenia v priestoroch ústavu 

v nasledovných odboroch: 
- kardiológia, 
- nefrológia, 
- psychiatria, 
- psychológia, 
- ORL, 
- stomatológia, 
- biochémia, 
- spánková medicína. 

 
2. PERSONÁLNE OBSADENIE  
 
Správna rada 
MUDr. Viliam Novotný – predseda 
Ing. Ján Dečo  - podpredseda 
MUDr. Jaroslav Šajty 
Mgr. Iveta Henzélyová 
MUDr. Michal Troščák, CSc. 

Dozorná rada 
JUDr. Vladimír Švigár - predseda 
Ing. Dionýz Serfözö 
Ing. Martina Oreničová 
 

 
Riaditeľ 
MUDr. Peter Fedorčuk 
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3. VÝUČBOVÉ ZÁKLADNE 
 
3.1 Klinika geriatrie, rehabilitácie a ošetrovateľstva PF KU 
 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zriadila k 1.7.2004 vo 
VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o. špecializované klinické pracovisko - Kliniku geriatrie, 
rehabilitácie a ošetrovateľstva Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. 
Lukáša v Košiciach n.o. a Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce pri Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Klinika geriatrie, rehabilitácie a ošetrovateľstva 
zabezpečuje teoretickú prípravu a odbornú prax pre študentov Katolíckej univerzity a vedecký 
výskum v odboroch, na ktoré sa špecializuje.  
 
Činnosť kliniky vychádza s týchto koncepcií: 
 

1. Koncepcia odboru geriatrie,  Vestník MZ SR, čiastka 14-18/1993 
2. Koncepcia odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Vestník MZ SR, 

čiastka 14-15/1995  
3. Koncepcia odboru ošetrovateľstva, Vestník MZ SR, čiastka 15-16/1994 
4. Koncepcie sociálnej a dlhodobej starostlivosti, ktorý schválila vláda SR na 72. schôdzi 

dňa 25. februára. 
 

Pri výučbe, výskumnej činnosti, ako aj praktickom vykonávaní ošetrovateľstva  sa 
riadi súčasnými vývojovými trendmi realizácie ošetrovateľského procesu, vedenia 
ošetrovateľskej dokumentácie, ošetrovateľskými štandardmi pri práci s pacientom, jeho 
rodinou a sociálnym prostredím.   

 
Klinika sa podieľa sa na výučbe predmetu vnútorné lekárstvo, klinické cvičenia, 

psychiatria v ošetrovateľstve  pre dennú aj externú formu bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. 
Podieľa sa na výučbe  predmetu základy rehabilitácie pre magisterské štúdium ošetrovateľstva 
na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

 
Klinika sa zameriava na výskum psychosociálnych faktorov bolesti pohybového 

aparátu, psychosociálnym rizikovým faktorom ischemickej choroby srdca, etickým 
a duchovným problémom ošetrovateľskej a rehabilitačnej starostlivosti. Klinické pracovisko 
slúži na diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu a ošetrovanie pacientov starších ako 65 rokov, ako 
aj pacientov dlhodobo chorých bez rozdielu veku, ktorí si vzhľadom k charakteru ochorenia 
vyžadujú komplexný prístup.  

 
 
Personálne obsadenie kliniky v roku 2004: 
Prednosta: MUDr. Peter Takáč, PhD. 
Zástupca prednostu pre zdravotnú činnosť: MUDr. Mária Matulayová 
Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť: Doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. 
 

Rozsah výučby na Klinike geriatrie, rehabilitácie a ošetrovateľstva v roku 2004 
uvádzajú nasledujúce tabuľky:  
 
Letný semester 2003/2004 
predmet počet hodín počet študentov 
ošetrovateľstvo - denná forma 120 40
ošetrovateľstvo - externá forma 120 98
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Zimný semester 2004/2005 
predmet počet hodín počet študentov 
ošetrovateľstvo - denná forma 52 39
 
3.2 Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ 

 
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach po schválení 

Akademickým senátom zriadila k 1.10.2004 vo VŠOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o. Kliniku 
geriatrie a ošetrovateľstva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Lekárskej fakulty 
a Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. 
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva zabezpečuje teoretickú prípravu a odbornú prax pre 
študentov Lekárskej fakulty v odbore interná medicína, geriatria, ošetrovateľstvo, 
rehabilitácia a psychiatria.  

 
Klinika geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach je súčasťou siete pracovísk 

odboru geriatrie a poskytuje nadregionálnu starostlivosť pacientom starším ako 60-65 rokov. 
Hlavnou náplňou Kliniky geriatrie a ošetrovateľstva (po jej inštitucionalizácii a rozvinutí 
činnosti k 1. 11. 2004) je poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti jedincom starším 
ako 60-65 rokov so zameraním prevažne na interné ochorenia, najmä tých, ktorí  vzhľadom na 
výraznú polymorbiditu, s postihnutím mnohých systémov vyžadujú komplexnejší prístup. 
Súčasťou starostlivosti, vzhľadom na ich prevalenciu a nárast incidencie je zhodnotenie 
a posudzovanie interne - funkčného potenciálu, najmä kardiopulmonálneho, metabolicky 
chorých. Klinika poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, pre ktorých je 
potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou bez rozdielu 
veku. 
       

Liečebná činnosť kliniky zahrňuje nasledovné oblasti: najmä kardiovaskulárne 
ochorenia (ICHS, artériová hypertenzia a ich chronické komplikácie neurologické, CVO), 
angiologické, ďalej pneumologické, gastroenterologické, reumatologické. Organickou 
súčasťou Kliniky geriatrie a ošetrovateľstva v liečebno-preventívnej a dispenzárnej  
starostlivosti je Centrum pre výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie (prevalencia 
artériovej hypertenzie až 60-70% u chorých staršieho  - vyššieho veku, izolovanej systolickej 
hypertenzie, demografické trendy s nárastom priemernej dĺžky života) s integráciou 
diagnostickej, liečebnej a výukovej činnosti; ako modelové pracovisko SHS, ďalej pilotný 
projekt pre Vedeckú radu MZ SR i ako špecializované odborné pracovisko zatiaľ ojedinelé 
v SR s predpokladom výraznejšej vedeckej etablácie v teraz profilovaných podmienkach 
činnosti. 
 

Klinika v roku 2004 plnila pedagogické úlohy na úrovni pregraduálneho 
i postgraduálneho vzdelávania v obore integrovaného vnútorného lekárstva, v geriatrii 
v odbore Lekárstvo a najmä tiež v štúdiu Ošetrovateľstva (2. ročník, 2 semestre 
akademického roku) v spolupráci s dekanom, prodekanmi a vedením LF UPJŠ v Košiciach, 
ako aj úlohy výskumné.  
       

Principiálnou činnosťou pracovníkov kliniky je vedecký výskum problematiky, 
zobecňovanie vedeckých poznatkov, výskum z oboru klinická hypertenziológia, účasť na 
multicentrických štúdiách, prednášateľská a publikačná aktivita (SLK, SLS, odborné 
spoločnosti), účasť na odborných konferenciách a kongresoch, vedecké projekty a aktivity, 
prihlasovanie projektov na uvedené témy, sústavné celoživotné doškoľovanie a štúdium, 
propagácia pracoviska v širšej odbornej aj laickej verejnosti. 
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Personálne obsadenie kliniky v roku 2004: 
Prednosta: Doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD. 
Zástupca prednostu pre zdravotnú činnosť: MUDr. Peter Pavlov 
Asistenti: MUDr. Kamil Pahuli, MUDr. Zuzana Solárová 
 

Rozsah výučby na Klinike geriatrie a ošetrovateľstva v roku 2004 uvádza nasledujúca 
tabuľka:  
 
Zimný semester 2004/2005 
predmet počet hodín počet študentov 
všeobecné lekárstvo 770 22
zubné lekárstvo 308 11
ošetrovateľstvo 9 170 168
 
 
4. ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 
 
 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša  v Košiciach n.o. začal od 
1.5.2004 poskytovať sociálne služby podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 
pomoci v zariadení opatrovateľskej služby v rozsahu 10 miest. K 3.10.2004 bolo zariadenie 
opatrovateľskej služby rozšírené na 20 miest s pridelenou dotáciou Košického samosprávneho 
kraja na 15 miest. 

 
Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom 

na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. 
V tomto zariadení sa poskytuje starostlivosť občanovi, ktorý je podľa odporúčania 
zdravotníckeho zariadenia odkázaný na zabezpečovanie nevyhnutných  životných úkonov, ak 
tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte 

 
 Zariadenie opatrovateľskej služby je zriadené na treťom poschodí ústavu. Pre klientov je 
vyčlenených desať dvojposteľových izieb. Zariadeniu je poskytovaná 24 hodinová lekárska 
starostlivosť zabezpečovaná odborným personálom Vysokošpecializovaného odborného 
ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach n.o. Zdravotná starostlivosť  je zabezpečovaná aj 
prostredníctvom primárnej ambulancie. Pred prijatím do zariadenia absolvuje klient potrebné 
zdravotné vyšetrenia, rovnako ako pri umiestnení do domova dôchodcov. Medzi doplnkové 
služby klientov zariadenia patria rehabilitačné cvičenia zabezpečované fyzioterapeutmi 
ústavu.  

 
 
V rámci pobytu v tomto zariadení má klient možnosť využívať: 

- komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť, 
- záujmovú činnosť, 
- pracovnú terapiu, 
- kultúrnu činnosť. 
 

Do zariadenia sa prijímajú občania na základe žiadosti o prijatie, ktorá obsahuje 
posudok o zdravotnom stave. Medzi klientom a zariadením opatrovateľskej služby sa uzatvára 
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zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva určuje začiatok, dobu a cenu za poskytované 
sociálne služby. 
 

Zariadenie opatrovateľskej služby uzatváralo s klientmi v roku 2004 zmluvu 
o poskytovaní sociálnej služby v cene 6 900,- Sk/mesiac. 

 
Hospodársky výsledok, zloženie príjmov a výdavkov v roku 2004 Zariadenia 

opatrovateľskej služby dopĺňa nasledujúca tabuľka a grafy. 
 
PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY 1 517 633
Spotreba materiálu 289 143
Spotreba energie 44 867
Služby 409 782
Osobné výdavky 773 841
FINANČNÉ VÝDAVKY 1 117
OSTATNÉ VÝDAVKY 82 811
VÝDAVKY SPOLU     1 601 561
Príjmy za služby od klientov 617 019
Dotácia z KSK 984 542
PRÍJMY SPOLU (okrem úrokov): 1 601 561
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK 0
 

 
Za obdobie 1.5.2004 – 31.12.2004 poskytol KSK na prevádzku zariadenia príspevok 

vo výške 984 542,- Sk. Celkové príjmy tvoria okrem príspevku KSK aj príjmy od klientov vo 
výške 617 019,- Sk.  
 

Celkové prevádzkové výdavky za sledované obdobie dosiahli výšku 1 517 633,10 Sk. 
Najvyššiu položku tvoria osobné výdavky vo výške 773 841,- Sk a ostatné prevádzkové 
výdavky vo výške 743 792,10 Sk. 
 

Z príspevku KSK sa uhrádzajú prevádzkové výdavky  - osobné výdavky, prevádzkové 
výdavky na zabezpečenie stravovania klientov ZOS, časť prevádzkových výdavkov na opravy 
a údržbu a časť finančných výdavkov.  
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Zloženie nákladov - Zariadenie opatrovateľskej 
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Zloženie príjmov - Zariadenie opatrovateľskej 
služby

39%

61% 

Príjmy za služby 
od klientov 

Dotácia z KSK 

 
Obyvatelia zariadenia k 31.12.2004 
Prijatí klienti v roku 2004 33
Prepustení klienti v roku 2004 11
Zomrelí klienti v roku 2004 7
Počet obyvateľov k 31.12.2004 (s dotáciou KSK) 15

 
 
5. ÚSTAVNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 
5.1 Geriatrické oddelenie  

 
Slúži na diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu pacientov starších ako 65 rokov s prevažne 

vnútornými chorobami, najmä tých, ktorí vzhľadom na výraznú polymorbiditu vyžadujú 
komplexný prístup. Najčastejšie ochorenia vyskytujúce sa v tejto vekovej kategórii:  
- kardiovaskulárne ochorenia (ischemická choroba srdca – bolestivá a nebolestivá forma, 

artériová hypertenzia, ischemická choroba dolných končatín) 
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- choroby dýchacích orgánov (zápal priedušiek, zápal pľúc) 
- choroby metabolizmu (diabetes mellitus, osteoporóza) 
- choroby pohybového aparátu (algický vertebrogénny syndróm, gonartrózy, koxartrózy) 
- neurologické ochorenia (radikulárne ochorenia, parkinsonizmus, degeneratívne ochorenia 

typu sclerosis multiplex) 
- psychické poruchy (poruchy mestických a kognitívnych funkcií, depresívne poruchy) 
- poruchy zmyslových orgánov (zrak, sluch, reč) 
 
5.2 Gerontopsychiatrické oddelenie 
 

Prijímané sú stavy porušeného zdravia v starobe na základe odporúčania psychiatra. 
Súčasťou starostlivosti je okrem farmakoterapie aj liečba psychoterapeutická a rehabilitačná.  
 
5.3 Oddelenie dlhodobo chorých 

 
Poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky 

náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu 
a rehabilitáciu, s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie pre dlhodobo chorých sa 
prijímajú dospelí pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku. Najčastejšími 
chronickými ochoreniami sú: náhle cievne mozgové príhody a ich následné stavy, malígne 
ochorenia (kolorektálny karcinóm, karcinóm pľúc, karcinóm prsníka, karcinóm maternice, 
karcinóm prostaty, hemoblastózy), chronické ochorenia kardiovaskulárneho a dýchacieho 
systému, komplikácie cukrovky, poúrazové stavy (úrazy hlavy a mozgu,  zlomeniny 
stehnových kostí, chrbtice), postoperačné stavy (po operácii mozgu, srdca, brušných 
a hrudných orgánov, po amputáciách dolných končatín),  následné stavy dlhodobej imobility 
s preležaninami atď.  
 
5.4 Oddelenie paliatívnej starostlivosti 
 

Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickými, nevyliečiteľnými 
a zároveň pokročilými a aktívne progredujúcimi chorobami s časovo obmedzeným 
prežívaním. Paliatívna starostlivosť smeruje k zlepšeniu možnej kvality života osôb až do 
smrti, k zmierneniu ich utrpenia a bolesti, k stabilizácii ich zdravotného stavu. Paliatívna 
starostlivosť zahŕňa aj podporu a pomoc osobám a ich rodinám, pri riešení súvisiacich 
psychických, sociálnych a duchovných problémov. Hlavnou indikáciou prijatia na oddelenie 
paliatívnej starostlivosti je nepriaznivý zdravotný stav pacienta, ktorý vyžaduje kontrolu 
symptómov progredujúceho nevyliečiteľného ochorenia v  preterminálnom alebo  
terminálnom štádiu. Jedná sa najčastejšie o malígne ochorenia v ich terminálnom štádiu.  
 

 
Prehľad ukončených hospitalizácií podľa oddelení a zdravotných poisťovní v roku 2004 

Poisťovňa geriatrické odd. odd. DCH GPS odd. paliatívne odd. SPOLU 
VšZP 121 394 153 16 684 
Spoločná ZP 48 66 23 9 146 
VZP Dôvera 17 18 10 0 45 
ZZP Sideria 28 68 20 0 116 
SPOLU 214 546 206 25 991 
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Priemerná doba hospitalizácie podľa oddelení a zdravotných poisťovní v roku 2004 
 Oddelenie 

Poisťovňa geriatrické odd. odd. DCH GPS odd. paliatívne odd.
VšZP 15,78 25,71 20,99 3,5 
Spoločná ZP 16,23 28,44 22,43 5,89 
VZP Dôvera 15,82 22,33 17,9 0 
ZZP Sideria 15,89 28,32 20,3 0 
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Priemerná doba hospitalizácie podľa zdravotných poisťovní v roku 2004 
Poisťovňa muži  ženy priem. doba hospitalizácie (dni) 

VšZP 291 393 22,37 
Spoločná ZP 77 69 22,09 
VZP Dôvera 22 23 18,89 
ZZP Sideria 52 64 23,94 
SPOLU 442 549 22,36 
 
 
Priemerná doba hospitalizácie podľa oddelení v roku 2004 

Oddelenie muži  ženy priem. doba hospitalizácie (dni) 
geriatrické odd. 87 127 15,9 
odd. DCH 236 310 26,25 
GPS odd. 103 103 20,93 
paliatívne odd. 16 9 4,36 
SPOLU 442 549 22,36 
 
 
 

Priemerná doba hospitalizácie podľa oddelení  v dňoch

15,9

26,25

20,93

4,36
geriatrické odd.

odd. DCH

GPS odd.

paliatívne odd.

 
 
Štruktúra ukončených hospitalizácií v roku 2004 

Oddelenie prepustení zomrelí preklady ukončené hospit. spolu 
geriatrické odd. 194 7 13 214 
odd. DCH 395 90 61 546 
GPS odd. 177 14 15 206 
paliatívne odd. 0 25 0 25 
SPOLU 766 136 89 991 
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preklady

 
 
 
6. AMBULANTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
 
 
6.1 Ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo 

 
 
Slúži pre pacientov  registrovaných u nášho praktického lekára na základe slobodnej 

voľby lekára a na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Všeobecný lekár 
poskytuje kapitovaným pacientom primárnu starostlivosť v celom jej rozsahu. Robí skríning 
a základnú diferenciálnu diagnostiku a liečbu ochorení. Dôraz kladie na aktívne vyhľadávanie 
rizikových skupín, ktorým hrozí dekompenzácia ich zdravotného stavu.  
 
 
6.2 Geriatrická ambulancia  
 
 

Poskytuje odbornú geriatrickú starostlivosť ľuďom starším ako 65 rokov. Geriater na 
požiadanie chorého, všeobecného lekára a iných odborných lekárov vykonáva diagnostickú, 
liečebno-preventívnu a konziliárnu starostlivosť.  

 
 
Obsahom geriatrického vyšetrenia je posúdenie zdravotného stavu, posúdenie 

kognitívnych funkcií a funkčného potenciálu pacientov. Cieľom geriatrického vyšetrenia je 
stanovenie priorít liečby a komplexnej starostlivosti a zlepšenie, resp. zachovanie funkčného 
potenciálu starých ľudí pomocou liečby, rehabilitácie, kompenzačných pomôcok, adaptácie 
prostredia a zaistenia sociálnej starostlivosti.  

 
 
Geriater vo svojej činnosti spolupracuje s inými odbornými lekármi, psychológom, 

sociálnou sestrou, orgánmi miestnej samosprávy a inštitúciami  sociálnej starostlivosti.  
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Na základe vyšetrenia rozhoduje geriater o odoslaní pacienta na iné odborné 

vyšetrenie, alebo na hospitalizáciu (geriatrické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých alebo 
iné oddelenie) v závislosti od zdravotného stavu pacienta. Geriater vykonáva komplexné 
vyšetrenie pred prijatím do domova dôchodcov. V spolupráci s posudkovými lekármi 
posudzuje pracovnú schopnosť ľudí starších ako 65 rokov. 
 
6.3 Interná ambulancia 
 

V rámci internej ambulancie začalo v roku 2004 pod vedením klinického 
hypertenziológa Doc. MUDr. Mariana Sninčáka, PhD. vykazovať svoju činnosť Centrum pre 
výskum diagnostiku a liečbu hypertenzie. Centrum je špecializované odborné diagnostické 
a liečebné pracovisko pre chorých s artériovou hypertenziou, jej rizikovými faktormi a jej 
komplikáciami pri poškodení cieľových orgánov (najmä kardiovaskulárnymi, neurologickými 
a oftalmologickými). Centrum poskytuje komplexnú ambulantnú preventívnu, diagnostickú 
a liečebnú starostlivosť v klinickej hypertenziológii pre pacientov dospelého a staršieho veku.  
 
6.4 Diabetologická ambulancia  
 

Pacientov s poruchou metabolizmu sacharidov alebo tukov alebo podozrením na tieto 
poruchy môže na vyšetrenie poukázať ktorýkoľvek lekár. 
 
 
6.5 Rehabilitačná ambulancia 
 

Rehabilitačné ambulantné oddelenie diagnostikuje a lieči poruchy funkcie orgánových 
systémov, predovšetkým starých, dlhodobo chorých osôb a osôb s prejavmi predčasného 
starnutia zameranú na udržanie ich sebestačnosti a funkčnej kapacity. Prevádza ergoterapiu 
a nácvik samoobsluhy u perspektívnych pacientov. Rehabilitačnú diagnostiku a liečbu 
v tomto rozsahu poskytuje aj pre pacientov lôžkových oddelení. Rozsah činnosti je 
nasledovný: 

 
o myoskeleálna rehabilitácia 
o elektroliečba 
o vodoliečba 
o masáže 
o parafín 
o ergoterapia 
o pohybová liečba 

 
 
 
Počet ambulantných pacientov v roku 2004 
Ambulancia VšZP Spoločná ZP VZP Dôvera ZZP Sideria SPOLU 
všeobecná 1677 715 248 424 3064 
geriatrická 1080 467 206 207 1960 
interná 145 111 23 50 329 
rehabilitačná 1456 734 247 437 2874 
diabetologická 32 31 2 13 78 
SPOLU 4390 2058 726 1131 8305 
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Štruktúra ambulantných pacientov podľa zdravotnej poisťovne

52%
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Počet pacientov na oddeleniach SVLZ v roku 2004 
 
SVLZ VšZP Spoločná ZP VZP Dôvera ZZP Sideria SPOLU 
funkčná diagnostika 1080 284 93 216 1673 
centrálna sterilizácia 219 46 19 46 330 
RDG 287 64 17 45 413 
rehabilitácia 7043 2995 859 2061 12958 
SPOLU 8629 3389 988 2368 15374 

 
 

Štruktúra pacientov SVLZ oddelení podľa zdravotnej poisťovne
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7. HOSPODÁRENIE 
v tis. Sk 

 ČINNOSŤ 

POLOŽKA Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná SPOLU 

Spotreba materiálu 3677 7 3684 
Spotreba energie 1851 1283 3134 
Opravy a udržiavanie 372 42 414 
Cestovné 28 0 28 
Náklady na reprezentáciu 22 0 22 
Ostatné služby 3933 171 4104 
Mzdové náklady 12002 232 12234 
Zákonné sociálne poistenie 3985 75 4060 
Zákonné sociálne náklady 417 0 417 
Daň z nehnuteľností 0 13 13 
Ostatné dane a poplatky 48 0 48 
Zmluvné pokuty a penále 3 0 3 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 63 0 63 
Iné ostatné náklady 247 50 297 
Odpisy DNM a DHM 2552 828 3380 
NÁKLADY SPOLU 29200 2701 31901 
Tržby z predaja služieb 25326 1466 26792 
Úroky 5 0 5 
Osobitné výnosy  2688 0 2688 
Výnosy z prenájmu majetku 0 1990 1990 
Dotácie na prevádzku 984 0 984 
VÝNOSY CELKOM 29003 3456 32460 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM -197 755 558 
Daň z príjmov 0 131 131 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ -197 624 427 

 

Zloženie hospodárskeho výsledku
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Zdravotnícke zariadenie dosiahlo k 31.12.2004 kladný hospodársky výsledok vo výške 
427 tis. Sk. Výnosy za sledované obdobie dosiahli výšku 32 460 tis. Sk, náklady 32 032 tis. 
Sk. Hospodársky výsledok za hlavnú nezdaňovanú činnosť dosiahol výšku – 197 tis. Sk. 
Hospodársky výsledok za vedľajšiu – zdaňovanú činnosť dosiahol po zdanení výšku 624 tis. 
Sk.  

Medzi najvýznamnejšie nákladové položky v roku 2004 patrili: 
 

1. mzdové náklady – 38,19 % 
2. náklady na ostatné služby – 12,81 % 
3. náklady na zákonné sociálne poistenie – 12,67 % 
4. spotreba materiálu – 11,5 % 
5. odpisy – 10,55 % 
6. spotreba energie – 9,78 % 
7. ostatné náklady – 4,48 % 
 
 

Štruktúra nákladov

11,50%

9,78%

12,81%

38,19%

12,67%

10,55%
4,48%

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Odpisy DNM a DHM
Ostatné náklady

 
 
Štruktúra výnosov zdravotníckeho zariadenia v roku 2004 v tis. Sk 
Zdravotné poisťovne 23661 72,9%
Výučbové základne 2557 7,9%
Prenájmy 3456 10,6%
ZOS (vrátane nedotovaných miest) 1695 5,2%
Poplatky za hospitalizácie 939 2,9%
Ostatné výnosy 152 0,5%
VÝNOSY CELKOM 32460 100%
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Štruktúra výnosov zdravotníckeho zariadenia v roku 2004
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 Celkové pohľadávky zdravotníckeho zariadenia k 31.12.2004 dosiahli výšku 7 971 tis. 
Sk. Celkové záväzky k uvedenému obdobiu predstavujú 13 711 tis. Sk, z toho vykazuje 
nezisková organizácia prevzaté záväzky (príspevkovej organizácie) vo výške 8 737 tis. Sk. 
Z týchto záväzkov bolo spoločnosti Veriteľ, a.s.  postúpených 4 443 tis. Sk.   
 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach vykazoval 
dlhodobo pred transformáciou na neziskovú organizáciu ročne stratu približne 5,5 mil. Sk a to 
napriek úsporným opatreniam pri obnove materiálno-technickej základne a útlme niektorých 
činností – predovšetkým rehabilitačného oddelenia a prispôsobovania lôžkovej kapacity 
prideleným finančným limitom od jednotlivých zdravotných poisťovní.  

 
Aktivizovaním pripravených ekonomických a odborných programov v uplynulom 

roku dosiahol Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša  v Košiciach n.o. 
vyrovnané hospodárenie.  
 

K vyrovnanému hospodáreniu prispelo niekoľko faktorov: 
 

1. vybudovanie dvoch  výučbových základní so zriadením Kliniky geriatrie, rehabilitácie 
a ošetrovateľstva PF KU  a Kliniky geriatrie a ošetrovateľstva LF UPJŠ, 

2. zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby, 
3. reštrukturalizácia lôžkovej a ambulantnej zložky zdravotníckeho zariadenia a s ňou 

spojená úprava finančných limitov v zdravotných poisťovniach.   
 

Skvalitňovaním zdravotnej, pedagogickej a sociálnej starostlivosti postupne napĺňame 
poslanie vysokošpecializovaného ústavu. K ďalšiemu skvalitneniu odbornej činnosti v roku 
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2004 prispelo zriadenie monitorovacej jednotky pre pacientov vyžadujúcich zvýšenú 
lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť. Pre vytvorenú jednotku bol zakúpený monitorovací 
prístroj v hodnote 150 tis. Sk. Úhrada bola čiastočne zrealizovaná z prostriedkov 
sponzorského príspevku U.S. Steel Košice, s.r.o. v sume 100 tis. Sk. 

 
V zmysle darovacej zmluvy Národnej banky Slovenska zo dňa 12.5.2004 boli 

Vysokošpecializovanému odbornému ústavu geriatrickému sv. Lukáša v Košiciach n.o. 
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 150 000,- Sk. Z dôvodu zriadenia Centra pre 
výskum, diagnostiku a liečbu hypertenzie v našom zdravotníckom zariadení vedenie ústavu 
požiadalo o možnosť použitia týchto poukázaných darovaných prostriedkov na zakúpenie 
potrebnej zdravotnej techniky – bicyklového ergometra s príslušenstvom (meranie 
neinvazívneho TK).  
 
 
8. ZAMESTNANCI 
 

Stav v personálnom zabezpečení Vysokošpecializovaného odborného ústavu 
geriatrického sv. Lukáša  v Košiciach n.o. k 31.12.2004: 

 
- lekári - 16 
- zdravotné sestry - 32 
- robotnícke povolania - 34 
- THP - 9 
- asistenti - 16 
- iní zdravotnícki pracovníci - 1 
- iní odborní pracovníci v zdravotníctve  - 1  
- spolu zamestnancov - 109 

 
Aktivačná činnosť  
 

Od 1.6.2004 do 31.10.2004 vykonávali v organizácii aktivačnú činnosť 6 uchádzači 
o zamestnanie v členení: 
 

- 4 uchádzači o zamestnanie v poskytovaní odbornej zdravotníckej starostlivosti na 
lôžkových oddeleniach 

- 1 uchádzač o zamestnanie  - vrátnik 
- uchádzač o zamestnanie - iný pomocný pracovník. 

 
Od 1.11.2004 do 30.4.2005 aktivačnú činnosť v organizácii vykonávajú 18 uchádzači 

o zamestnanie v členení: 
 

- 10 uchádzačov o zamestnanie v poskytovaní odbornej zdravotníckej starostlivosti na 
lôžkových oddeleniach 

- 6 uchádzači o zamestnanie – iní pomocní pracovníci 
- 2 uchádzači o zamestnanie – vrátnici 

 
Mimo toho v organizácii vykonávali absolventskú prax 5 absolventi škôl. 
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